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Forord
Projektet er etableret som et delprojekt under det overordnede forskningsprojekt
Refleksion i praksis – et teoretisk-empirisk forskningsprojekt etableret ved Research Unit
for Multi-dimensional Learning (RUML) ved Institut for Filosofi og Idéhistorie, Aarhus
Universitet under ledelse af Steen Wackerhausen.
RUMLs medlemmer består af forskere fra indland og udland (med overvægt af forskere
fra udenlandske universiteter) samt ad hoc ansatte projektforskere, stipendiater, etc., knyttet til specifikke forskningsprojekter.
Idéen med dette delprojekt er, at skabe rammerne for en systematisk test af en eksisterende
model kaldet Radiografiprocessen. Målet er at undersøge om modellen fremmer refleksion
og i givet fald, hvilke refleksionsformer. Hvis det viser sig, at modellen ikke lever op til de
af uddannelsessystemets formelle forventninger om, at studerende skal udvikle refleksionskompetence i form af kritisk og etisk refleksion samt handlekompetence, håber jeg at
kunne påvise, hvilke mangler modellen har og komme med forslag til en ny model.
Projektets tilblivelse bygger på flere års interesse og arbejde med refleksionsmetoder.
Som underviser i pædagogik, videnskabsteori og forskningsmetoder samt et masterspeciale
indenfor refleksion, MLP, lå det mig meget på sinde at deltage i det overordnede projekt
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Refleksion i Praksis, RUML for herigennem at møde mennesker, som alle er beskæftiget
indenfor professionsbacheloruddannelser og med samme interessefelt.
I den forbindelse vil jeg gerne takke min sparringsgruppe i RUML-regi for inspiration,
gode råd og idéer, opmuntring og tålmodighed. En stor tak til Steen Wackerhausen og
resten af RUML-gruppen for et stort engagement og inspiration. Ikke mindst et tak til
Steen Schak, rektor ved Radiografuddannelsen, som har gjort projektet muligt med sin
vedholdende opbakning undervejs og til direktør Erik Knudsen, som bakkede op om
projektets etablering og gennemførelse samt udviklingsradiograf, Birthe Degn, OUH, der
i starten af projektet var en uundværlig samarbejdspartner. Også en stor tak til de, som har
gennemlæst hele projektet eller dele deraf. Sidst, men ikke mindst vil jeg takke min kære
tålmodige familie, uden deres støtte var projektet ikke blevet til.
Summary
This project is part of a larger theoretical-empirical research project on reflection in
practise. The project is a networking project with participation of a number of educational
institutions from the MVU-area, including The Radiography Education, University College Lillebælt. The project is research connected to Research Unit for Multi-dimensional
Learning (RUML), Institute of Philosophy and History of Ideas, The University of Aarhus,
directed by Professor Steen Wackerhausen.
The purpose of the partial project Radiography and Reflection is to generate new knowledge within radiography. This knowledge can contribute to a generation of operational
and effective reflection processes, promoting the development of the competence of action
by radiography students.
The aim is to uncover an existing model, The Radiography Process, and its reflection
potential, and possibly further develop the model to capture the forms of reflection greatly
demanded in the profession.
The project studies include the following elements of examination:
•
•
•
•

Use of The Radiography Process
Assessment of the reflection outcome of the model
Analysis of the reflection potential of the model in the light of reflection theories
Development of the model

The empirical studies of the project consist of:
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• Focus group interviews with students, clinical and theoretical teachers in connection with the use and outcome of the existing model, The Radiography Process.
• Diaries from students describing the use and reflection outcome of the model
• Taped recordings of exam assessments in clinical and theoretical examinations,
through which the anatomy of reflection in the radiography context reveals itself.
These assessments give a notion of the demands on the students’ reflection competence and the need for a development of the existing model.
‘Grounded theory’ is applied on the data and the based theory developed throughout
the studies of the project is discussed in connection with reflection theories by among
others Donald Schön, the Dreyfus brothers, Jack Mezirow, Christopher Johns and Jacob
Birkler.
Conclusion on the project:
The existing model called The Radiography Process encourages pre- and postradiographic reflection but only partially per-radiographic reflection. The model does not
initiate ethical – or critical reflection despite the demand of such in the ministerial order
on the radiography education. (2001).
Finally, a new model, called The Radiography Model focusing on ethical and critical
reflection as well as pre-, per- and post-radiographic reflection is developed.
Resumé
Dette projekt er en del af et større teoretisk-empirisk forskningsprojekt om refleksion i
praksis. Projektet er gennemført som et netværksprojekt med deltagelse af en lang række
uddannelsesinstitutioner fra MVU-området heriblandt Radiografuddannelsen, University
College Lillebælt. Projektet har forskningstilknytning til Research Unit for Multi-dimensional
Learning (RUML), institut for Filosofi og Idéhistorie, Århus Universitet, under ledelse af
professor Steen Wackerhausen.
Formålet med delprojektet Radiografi og refleksion er, at skabe ny viden indenfor
radiografien. En viden, som kan bidrage til generering af operationelle og effektive refleksionsprocesser til fremme af radiografstuderendes udvikling af handlekompetence.
Målet er at afdække en eksisterende model, Radiografiprocessens refleksionspotentiale
og evt. videreudvikle modellen, så den indfanger de refleksionsformer, som efterspørges i
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professionen.
Projektets studier omfatter følgende undersøgelseselementer:
•
•
•
•

anvendelse af radiografiprocessen
vurdering af modellens refleksionsudbytte
analyse af modellens refleksionspotentiale i lyset af refleksionsteorier
udvikling af modellen

Projektets empiriske studier består af:
• Fokusgruppeinterview med studerende, kliniske og teoretiske lærere i forhold til
anvendelse og udbytte af eksisterende model, radiografiprocessen
• Dagbøger fra studerende, som beskriver modellens anvendelse og refleksionsudbytte
• Båndede voteringer af kliniske og teoretiske eksamener, for herigennem at afdække
refleksionens anatomi i den radiografiske kontekst. Voteringerne giver et praj om,
hvilke krav der stilles til studerendes refleksionskompetencer og behovet for udvikling af eksisterende model
’Grounded theory’ anvendes til databearbejdning og den funderede teori udviklet gennem projektets studier diskuteres i forhold til refleksionsteorier af bl.a. Donald Schön,
Hubert og Stuart Dreyfus, Jack Mezirow, Christopher Johns og Jacob Birkler.
Konklusionen på projektet:
Den eksisterende model kaldet radiografiprocessen fremmer præ- og postradiografisk
refleksion, men kun til dels perradiografisk refleksion. Modellen initierer ikke etisk – eller
kritisk refleksion trods kravet herom i bekendtgørelse om uddannelse til radiograf (2001).
Afslutningsvis udvikles en ny model kaldet radiografimodellen med fokus på etisk og
kritisk refleksion samt præ-, per-, og postradiografisk refleksion.
1.0 Indledning
I forbindelse med indførelse af professionsbacheloruddannelserne blev der for alvor sat
fokus på læreprocesser, som fremmer refleksion, idet der i bekendtgørelse nr. 113 af 19.
februar 2001 om uddannelse til professionsbachelor tydeligt stilles krav om undervisningsog arbejdsformer, der gennem hele uddannelsen udvikler refleksion (§5 punkt 7). For
at kunne vurdere, hvorvidt vi som uddannelsesudbyder lever op til dette kriterium, skal
vi kunne erkende, hvornår læreprocesser initierer refleksion og kunne teste refleksionens
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tilstedeværelse. Dette kræver en særlig bevidsthed omkring refleksionsbegrebet.
Kendetegnende for professionsbacheloruddannelserne er den tætte tilknytning til praksis.
De studerendes læreprocesser knytter sig derfor både til en klinisk arena, der hovedsageligt
foregår i billeddiagnostiske afdelinger, og en mere teoretisk også kaldet skolastisk arena.
Begrebet læringsarena med angivelse af klinisk eller skolastisk vil efterfølgende blive anvendt
som betegnelse for de fysiske rammer, hvori der er tilrettelagt undervisningsaktiviteter i
relation til studiet. At læring foregår i 2 forskellige arenaer synes yderligere at understrege
behovet for en dybdegående undersøgelse af refleksion som begreb i den radiografiske
kontekst. Idet viden fra den ene arena tjener som grundlag for læring i den anden og
omvendt. Her synes refleksion at spille en central rolle (Degn og Gellert 2003).
2.0 Baggrund
Christopher Johns beskriver i sin bog, Becoming a Reflective Practitioner (2004), at refleksion er nødvendig, for at blive en engageret og udviklende praktiker, hermed manifesteres
refleksionsbegrebets betydning i forhold til de professioner, som professionsuddannelserne
retter sig mod. Refleksion skal ses bredere end noget, der kun skal fremme læring i forbindelse med uddannelse, men ydermere en aktivitet, der skal internaliseres, som en
naturlig del af alle aktiviteter under uddannelse og i professionsudøvelsen for herigennem
at fremme kontinuerlig professionsudvikling. Han foreslår derfor, at refleksion ses som en
typologi, der bevæger sig fra:
doing reflection towards reflection as a way of being within everyday practice (Johns
2004:1).

Han hævder, at refleksion som læreproces kræver en struktureret guide (2004), der kan
internaliseres, så refleksionen bliver en naturlig del af samtlige handlinger. I forbindelse
med et foredrag i tilknytning til Refleksion i praksis var hans tydelige budskab således:
Reflection is all-way-action (Sandbjerg 2005),

mens han præsenterede os for sin model for guidet refleksion (MRS, 2004:18).
Med dette in mente er intentionen i delprojektet, at afdække, hvilken betydning en
mulig refleksionsguide har for udvikling af handlekompetence hos radiografstuderende,
ved at kigge på den eksisterende models anvendelse, muligheder og begrænsninger.
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Som det vil fremgå af senere beskrivelser i projektet, anvendes den samme model i
begge læringsarenaer og målet er, at afdække om modellen internaliseres i læreprocessen,
som en model der fremmer relevante refleksionsformer. Hvis disse refleksionsformer
tilmed styrker studerendes udvikling af de nødvendige kompetencer, der kræves for at
kunne agere i den professionelle arena, kan undersøgelsen være en inspiration for andre
professionsuddannelser til at udvikle lignende modeller, tilpasset de specifikke professioner.
En undersøgelse af modellens refleksionspotentiale ser jeg således som en væsentlig del i
det landskab, som vil tegne sig gennem udformning af det samlede projekt om refleksion i
praksis.
2.1 Radiografi som deltager eller tilskuer
I dette afsnit ekspliciteres yderligere hvad og hvorfor en undersøgelse af radiografiprocessen
er relevant, og her tages der i første omgang afsæt i bekendtgørelsen om radiografuddannelsen
fra 2006.
I formålet for Bekendtgørelsen (BEK nr.792 § 1) står:
Formålet med radiografuddannelsen er at kvalificere de studerende til efter endt uddannelse
at fungere selvstændigt som radiograf (…) give de studerende indsigt i radiograffaglige
problemkomplekser, således at de kan anvende teorier og metoder, der er knyttet til udøvelse
og udvikling af radiografens profession (..)

og
(..) kvalificere de studerende til at planlægge, udføre, evaluere og dokumentere radiografiske
opgaver indenfor diagnostik, behandling, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, herunder
strålebeskyttelse, så de studerende herved opnår handlekompetence inden for radiografiens
professionsområde (red: kursivering)

Begrebet handlekompetence må således betragtes som et centralt omdrejningspunkt i
forhold til tilrettelæggelsen af læreprocesser i radiografuddannelsen.
Handlekompetence kan i følge Tone Saugsted (tidligere Gabrielsen) defineres som den
kompetence, der skal til for at handle, hvad enten handlingen finder sted nu eller i fremtiden
(Saugsted, 2003, p. 39). Handlekompetencen er således en sammensat kompetence, der
knytter sig til et konkret problemområde og omfatter således både viden om problemerne,
en holdning til problemerne og evnen til at handle i forhold til problemerne (Saugsted, 2003,
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p. 40).
I min forståelse skal en radiografstuderende, som har opnået handlekompetence i at udføre radiografi, dels kunne udføre handlingerne, der kræves af en radiograf i forbindelse
med en billeddiagnostisk undersøgelse og dels besidde evnen til at vurdere på hvilken
måde, handlingerne skal foregå, og dels have en begrundet mening om, hvorvidt der overhovedet skal finde en handling sted eller sagt med andre ord, hvorvidt en gennemførelse af
undersøgelsen i det hele taget er velbegrundet.
En handling er således målrettet og forudsætter, at individet i en handling foretager valg
på baggrund af sin beslutning, herved adskiller bevidsthedsaspektet netop handling fra
vanemæssig adfærd (Saugsted 2003, p. 74).
Gabrielsen & Mach-Zagal hævder, at det kan være afklarende at skelne mellem dét at
have kundskab om praksis og dét at have praktisk kundskab (1997, p. 158) i forbindelse
med organisering af uddannelsesforløb og undervisning.
De siger:
For at kunne handle må man kende handlerummets muligheder og begrænsninger for at
kunne begå sig i det. Det kræver at man kan beskue handlerummet udefra og at man kan
bevæge sig inde i det. Man må således have tilskuerkundskab og deltagerkundskab (1997,
p. 159).

For at kunne opnå handlekompetence indenfor radiografien er det således nødvendigt at
tilrettelægge læreprocesser, der tilgodeser udvikling af såvel tilskuer- som deltagerkundskaber.
De siger videre:
Kundskab om praksis er den teoretiske viden man får som en udenforstående beskuer af
det praktiske felts logik, hvor målet bl.a. er en ’definering’ af det handlerum der handles i
(Gabrielsen & Mach-Zagal, 1997, p. 158).

Radiografuddannelsens skolastiske læringsarena, er der hvor radiografiske teorier
ekspliciteres og diskuteres. I denne læringsarena er radiografstuderende ikke underkastet
handletvang og set ud fra Gabrielsen & Mach-Zagal´s perspektiv, mener jeg, at de studerende
lærer om praksis ved at se på den ”udefra” og herigennem opnår tilskuerkundskab.
De siger:
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Praktisk kundskab er derimod den kundskab/kompetence man må have for at handle
(Gabrielsen & Mach-Zagal, 1997, p. 158).

Billeddiagnostiske afdelinger som klinisk læringsarena er der, hvor radiografstuderende
deltager aktivt. Praksis er kompleks, uforudsigelig og med indbygget handletvang. Patienter
er til stede for at få stillet en diagnose eller få behandling, mens den studerende er til stede
for at lære. Med baggrund i Gabrielsen & Mach-Zagal´s perspektiv, opnår studerende
deltagerkundskab ved at opleve praksis ”indefra”.
2.2 Handlekompetence, refleksion og radiografiprocessen
I Bekendtgørelsen om radiografuddannelsen står der:
Uddannelsen tilrettelægges i forhold til det radiografiske virksomhedsfelt, så der etableres
en vekselvirkning og kombination mellem teori og klinisk uddannelse (BEK nr. 792 § 4).

Formelt set er der således et krav om forskellige læringsrum og herved i følge Gabrielsen &
Mach-Zagal skabt mulighed for at radiografstuderende kan udvikle såvel tilskuerkundskab
som deltagerkundskab som et led i at opnå handlekompetence indenfor radiografien.
Som tidligere beskrevet er refleksion et centralt begreb i forhold til organisering af
en professionsbacheloruddannelse (bek. 113, 2001). Det samme ses i bekendtgørelse
om uddannelse til radiograf (bek. nr. 792§5, undervisningsformer) og i følge en tidligere
undersøgelse af radiografstuderendes læreprocesser oplever såvel studerende som lærere,
refleksionen som det redskab, der kan skabe sammenhæng mellem teoretiske og praktiske
kundskaber, idet refleksionen styrker viden i handling (Schön, 2001), dvs. den viden,
som den studerende har brug for nå de skal handle eller korrigere handling professionelt.
Refleksion opleves endvidere som medvirkende til at styrke de studerendes evne til at
foretage kritisk vurdering af handlingen (Degn og Gellert, 2003).
Refleksionen synes således at kunne kombinere deltagerkundskab og tilskuerkundskab
for herved at medvirke til udvikling af handlekompetence.
Derfor er der udviklet en model kaldet Radiografiprocessen, som er en model, der
er opstået på baggrund af praktiske erfaringer fra professionen. Modellen er udviklet af
Studierektor, Steen Schak, udviklingsradiograf, Birthe Degn, og undertegnede i 2002.
Idéen med modellen var oprindeligt at skabe et pædagogisk værktøj, der kunne guide
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de studerende gennem radiografiens forskellige processer, og modellens formål er således
at indfange alle de problemstillinger, der er på spil, når man udfører en billeddiagnostisk
undersøgelse, dvs. udfører radiografi (se afsnit 6.2).
Modellen blev udviklet og introduceret til studerende, lærergruppen på skolen samt til
lærere og vejledere i klinikken for fem år siden. Alle blev opfordret til at bruge modellen i
de sammenhænge, de syntes den med fordel kunne anvendes. Og det er gennem fortælling
fra studerende og lærere konstateret, at modellen bruges. Men hvor og hvordan den bruges,
dens indflydelse på de studerendes læreproces og udvikling af handlekompetence, er aldrig
blevet undersøgt og dokumenteret.
3.0 Projektets forskningsformål
Formålet er, indenfor rammerne af dette projekt, at skabe ny viden indenfor radiografien.
En viden, der forhåbentlig kan afdække, hvad radiografiprocessen kan bidrage med i forhold
til de studerendes læring og herved være med til at generere operationelle og effektive
refleksionsprocesser, der kan fremme radiografstuderendes udvikling af handlekompetence
gennem studiet ved University College Lillebælt.
Sammenfattende kan et overordnet forskningsformål ekspliciteres således:
4.0 Projektets mål
Det tyder på, at studerende arbejder med modellen bl.a. i relation til forskellige teoretiske
temaer på skolen og ved refleksionstimer i klinisk undervisning. Men radiografiprocessens
indflydelse på refleksion og læring er som nævnt aldrig blevet undersøgt. Det er således
ikke dokumenteret, hvorvidt og i så fald hvordan modellen virker, i hvilket omfang den
virker, og hvorfor den eventuelt virker.
Målet i projektet er således at undersøge:
• hvordan modellen anvendes og virker i praksis
• hvorvidt og i så fald, hvorledes den styrker refleksionsprocesser som et led i de studerendes udvikling af handlekompetence i såvel den skolastiske som den kliniske
læringsarena
• hvordan modellen evt. kan styrkes for herigennem at kunne skabe bedre rum for
refleksion i begge læringsarenaer
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5.0 Projektdesign
En eksplicit gennemgang af projektets design sker med det formål at højne projektets
reliabilitet ved at tilstræbe, at læseren får mulighed for at følge projektets logik og røde tråd
fra indledning til konklusion.
Projektet er designet som forskellige forskningsprocesser, hvor den dominerende aktivitet
er empiriske studier med efterfølgende analyse i form af ‘grounded theory’. (se afsnit 6.2).
Projektets relevans blev præsenteret i baggrundsbeskrivelse, derudover vil radiografiprocessen
blive introduceret og præsenteret som optakt til de empiriske studier. De empiriske studier
følges op af en teoretisk diskussion (se afsnit 5.2.3 og 10.), hvor resultaterne fra de empiriske
studier sættes i spil med eksisterende anerkendte refleksionsteorier. Diskussionen følges op
af en konklusion, hvori forskningsformålet gerne skulle indfries gennem en præsentation
af den eksisterende radiografiproces muligheder og begrænsninger og forslag til en mere
udviklet model.
Undervejs diskuteres forskningsaktiviteterne i forhold til de klassiske forskningsmetodologiske kernebegreber, generaliserbarhed, reliabilitet og validitet (se afsnit 8).
Kortfattet kan der således udformes en model over projektets design (jf. fig. 5.0).

At undersøge og udvikle radiografiprocessen som model for guidet refleksion i en
radiografuddannelse.

Model for projektets design, som det præsenteres i forskningsrapporten
afsnit 1-2

Projektets baggrund

Projektets relevans i forhold til det overordnede
refleksionsprojekt

afsnit 3

Projektets mål

Eksplicitering af projektet fokus

afsnit 4

Forskningsformål

Formålet som danner baggrund for forskningsspørgsmål

afsnit 5

Projektdesign

Præsentation af forskningsaktiviteter og projektets design
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afsnit 6

Præsentation af radio- En kort præsentation og beskrivelse af radiografi-processen
grafiprocessen

afsnit 7

Empiri

afsnit 8

Verificering af projektets Refleksion i forhold til projektets forskningsakforskningsaktiviteter
tiviteter set i relation til de klassiske videnskabelige evalueringskriterier, generaliserbarhed,
reliabilitet og validitet

afsnit 9

Resultater og sammen- Præsentation og sammenfatning af resultater
fatning

afsnit 10

Teoretiske diskussion

De empiriske fund diskuteres i forhold til anerkendte, relevante teorier

afsnit 11

Konklusion

Der gives eksplicitte svar på forskningsspørgsmålene

afsnit 12

Perspektivering

Refleksion over projektets resultater set i
forhold til såvel professionen, uddannelsen, det
overordnede refleksionsprojekt under RUML
og samfundet som helhed

Præsentation af design af empiriske studier,
herunder udvælgelses- og analyseprocedure

Figur 5.0 Projektets design – egen model
5.1 Projektets undersøgelseselementer
For at kunne styre forskningsprocessen og dermed leve op til projektets overordnede
formål, er der udviklet forskningsspørgsmål, der overordnet set skal bearbejdes indenfor
følgende undersøgelseselementer:
•
•
•
•

Anvendelse af modellen
Vurdering af, hvad der kommer ud af modellen
Analyse af modellens refleksionspotentiale set i lyset af refleksionsteorier
Udvikling af modellen

Til hvert element er der således ekspliciteret nogle forskningsspørgsmål, for hvilke der
søges et eller flere svar. Nedenfor i afsnit 5.2 præsenteres kort forskelle og ligheder mellem
de fire elementer og tilhørende forskningsspørgsmål.
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5.2 Forskningsaktiviteter
I dette afsnit sker der en eksplicitering af samtlige forskningsaktiviteter i forhold til
projektets fire undersøgelseselementer. Hvert element præsenteres indledningsvis med
tilhørende forskningsspørgsmål og efterfølgende gennemgås forskningsaktiviteten. Dette
sker med et ønske om at fremme projektets gennemsigtighed med hensyn til design og
proces.
5.2.1 Anvendelse af modellen
Denne del af projektet skal afdække den generelle anvendelse af modellen, hvilket har
udløst følgende spørgsmål:
(1) Hvor anvendes modellen?
(2) Hvem anvender modellen?
(3) Hvordan anvendes modellen i den kliniske læringsarena?
(4) Hvordan anvendes modellen i den teoretiske læringsarena?
Disse spørgsmål forsøges afdækket med velkendte empiriske dokumentationsmetoder,
hvor den faktuelle situation vedrørende modellens anvendelse afdækkes.
Studierne bygger på såvel læreres som studerendes hverdagserfaringer i forbindelse
med brugen af modellen for herigennem at opnå forståelse af, hvordan informanterne
oplever modellens anvendelighed. Hertil er der metodisk benyttet en kvalitativ deskriptiv
tilgang i form af dagbogsmetoden og fokusgruppeinterview (se afsnit 7.5). Analysen af
de transskriberede tekster sker ved hjælp af metoden ‘grounded theory’ (se afsnit 7.2)
i håb om at kunne generere mønstre omkring erfaringsgrundlaget ved anvendelsen
af radiografiprocessen med specielt fokus på de refleksionsprocesser, som opleves, når
modellen anvendes.
Resultaterne fra studiet præsenteres i en kort sammenfatning og sættes i spil i projektets
diskussionsafsnit.
5.2.2 Vurdering af, hvad kommer ud af modellen,
Dette er en empirisk undersøgelse af, hvordan de refleksioner, som modellen giver
anledning til hos de studerende vurderes i radiografuddannelsen. Undersøgelseselementet
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har udløst følgende spørgsmål:
(5) Hvilke refleksionsindikatorer findes i den radiografiske kontekst?
Spørgsmålet undersøges ved hjælp af en særlig empirisk metode – auditive observationer.
Målet er herigennem at afdække refleksionens anatomi i den radiografiske kontekst.
Voteringer er blevet lydoptaget fra mundtlige prøver i såvel klinisk som teoretisk arena.
Herved ønskes en eksplicitering af de refleksionsindikatorer, der anvendes af eksaminatorer
og censorer ved radiografuddannelsen (uddybes afsnit i 9.3). Disse optagelser vil blive
analyseret ved hjælp af analysestrategien, som er beskrevet i afsnittet om ‘grounded theory’
(se afsnit 7.2). Konstruerede refleksionsindikatorer vil blive integreret i konstruktioner
fra såvel dagbøger som interviews, for herigennem at være med til at danne baggrund for
projektets endelige konklusion.
5.2.3 Analyse af modellens refleksionspotentiale i lyset af refleksionsteoriodellen
Her afprøves, hvad den funderede teori kan holde til i forhold til anerkendt refleksionsteori.
Undersøgelsen forsøger at besvare følgende forskningsspørgsmål:
(6) Hvilke refleksionsprocesser fremmer brugen af modellen?
(7) Hvilke teoretiske perspektiver kan be- eller afkræfte modellens mulige effekt?
Spørgsmålene besvares gennem en teoretisk diskussion af, hvordan de refleksioner,
som modellen giver anledning til hos de studerende, kan forstås i forhold til eksisterende
refleksionsteorier.
Diskussionen foretages på baggrund af de sammenfattende resultater fra samtlige studier,
der diskuteres og ekspliciteres i forhold til aktuelle og anerkendte teoretikeres perspektiver
på refleksion. Af mulige relevante teoretiker kan nævnes Jack Mezirow, Donald Schön,
Stuart og Hurbert Dreyfus m.fl..
Formålet er her at verificere resultaterne opnået ved hjælp af metoden ‘grounded theory’
og samtidig sætte fokus på, hvilke former for refleksion modellen synes at fremme.
5.2.4 Udvikling af modellen
Her påpeges mulige tiltag, der kan styrke modellen med hensyn til refleksionens
mangfoldighed for herigennem at udvikle de refleksive læringsrum i den radiografiske
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kontekst. Spørgsmålet som her ønskes besvaret er:
(8) Mulighed for udvikling af modellen?
Modellens udviklingsmuligheder udvikles gennem en sammenfattende analyse af samtlige forskningsprocesser.
Resultatet fra alle aktiviteter præsenteres i en konklusion. Afslutningsvis ekspliciteres
mine refleksioner over projektets resultater set i forhold til såvel professionen, uddannelsen,
det overordnede refleksionsprojekt under RUML og samfundet som helhed.
6.0 Radiografiprocessen - en refleksionsmodel
I dette afsnit introduceres læseren til Radiografiprocessen (2002), som en pædagogisk
model for guidet refleksion. Før modellen præsenteres, indledes der med en kort definition
af begrebet radiografi.
6.1 Radiografi
Radiografi kendetegner den virksomhed, radiografer udøver og kan karakteriseres
som tilhørende følgende vidensområder: mennesket, teknologien og billeddiagnostik og
behandling, hvor det er fællesmængden, der betragtes som værende det centrale i radiografien
(Studieordningen i Odense 2006 – http://www.cvsu.dk/wm119574 ).
Nedenfor vises i figur 6.1, hvordan radiografien billedligt kan illustreres, som den
fællesmængde, der fremkommer, når de tre cirkler præsenterende mennesket, teknologi samt
billeddiagnostik og behandling sættes i relation til hinanden (Radiografiprocessen, Degn,
Gellert og Schak, 2002). Illustrationen viser samtidigt, at der indenfor hvert område
mennesket, teknologi samt billeddiagnostik og behandling findes elementer med overlapning
til et andet område.

Figur 6.1

teknologi

menneske

				

mennesket
radiografi

I
billeddiagnostik og behandling
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Radiografien er et meget komplekst arbejdsfelt og indeholder altid problemstillinger
indenfor alle vidensområder mennesket, teknologien samt billeddiagnostik og behandling.
Kompleksiteten består først og fremmest i at træffe de korrekte valg på baggrund af
situationen og være bevidst om, at valget har konsekvenser. Der kan således være mange
sande muligheder, i den unikke situation med patienten, afhængigt af perspektivet hvorfra
den anskues. Uanfægtet dette er målet altid at udføre kompetent og evidensbaseret
radiografi.
Radiografiprocessen blev udviklet, fordi mine kolleger og jeg ønskede at eksplicitere
vore erfaringer fra tidligere arbejde som radiograf og indfange dem i en model, der kunne
kortlægge, hvad der er i spil under en billeddiagnostisk undersøgelse. Vi ønskede at skabe
orden i den virkelighed, vi havde erfaring fra, og som de studerende skulle ud og agere i,
for herigennem at hjælpe dem til at forberede sig til arbejdet som radiograf.
Vi begyndte at sammenligne vore forskellige erfaringer og skabe begreber og teoretiske
modeller, der kunne genereres ud fra de mønstre, der dukkede frem af sammenligningerne.
I takt med at vores bevidsthed og viden voksede frem, måtte vi flere gange revidere og
omformulere de begreber, vi mente, der var i spil indenfor radiografien, indtil vi til sidst
havde skabt den aktuelle model – en model, vi alle 3 kunne identificere som retvisende for
vore erfaringer.
Processer som dataindsamling, analyse, handling og evaluering (se afsnit 6.4) opfattedes
således som væsentlige elementer for udførelsen af radiografi, hvor basisviden fra de
beskrevne vidensområder tjener som fundamentet, hvorpå beslutningerne skal tages.
Forventningen var, at modellen kunne anvendes i såvel den kliniske som den teoretiske
læringsarena, ikke som en metode til at koble teori og praksis, men mere som en model til
at reflektere over de teoretiske aspekter, der findes i praksis og de praktiske aspekter, som
er knyttet til teorien.
6.2 Præsentation af modellens forskellige elementer
For at indvie læseren i modellens indhold vil de kommende afsnit rumme en præsentation
af modellens formål, mål, proceselementer og afslutningsvis visualiseres modellen i det
layout, som den aktuelt foreligger i (Radiografiprocessen, Degn, Gellert og Schak, 2002).
Modellens formål er ekspliciteret som værende:
• At sikre patienten det bedst mulige undersøgelses-/behandlingsforløb samt sikre ra-
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diografiens udvikling og bedst mulig udnyttelse af de teknologiske og økonomiske
ressourcer
Modellens mål:
• Via radiografiprocessen at sikre de(t) rette valg af handlingsprocedure, der skal til
for at opnå størst mulig diagnosesikkerhed/behandlingsresultat med mindst mulig
strålebelastning under hensyntagen til patientens individuelle behov og kompleksitet i forening med teknologiens muligheder og etiske retningslinier
6.3 Modelelementer
Proceselementerne er aldrig blevet beskrevet eksplicit, men fremstår kun som korte
stikord sammen med modelillustrationen figur 6.4, næste side.
Proceselementer i stikord
(Radiografiprocessen, Degn, Gellert og Schak, 2002):
• Identifikation, omfatter dataindsamling, problemstillinger og analyse/fortolkning/
begrundelse
• Organisation, omfatter prioritering af problemstillinger, mål for radiografien og
analyse/ fortolkning/begrundelse
• Handlingsplan, omfatter modalitetsvalg, handling og procesudførelse
• Evaluering, i forhold til målopfyldelse, procesevaluering, konklusion og perspektivering
6.3.1 Kommentarer til modellen
Modellen forventes at foreskrive de forskellige faser, man som radiograf skal igennem
i forbindelse med en billeddiagnostisk undersøgelse eller – behandling. Identifikation,
organisation og til dels handleplan frem til handling beskriver de faser, der sker inden
selve undersøgelsen er gået i gang. Disse aktiviteter kunne betegnes som præradiografiske
handlinger, mens procesudførelse er det, der sker undervejs i en undersøgelse sammen
med patienten og kunne betegnes som perradiografiske handlinger. Evaluering kan
beskrives som en løbende proces, der går gennem præ, per og ofte ender i et tilbageblik
på undersøgelsen og perspektivering med henblik på at lære af situationen fremadrettet.
Tilbageblikket kunne betegnes som postradiografisk handling.
Betegnelserne præ-, per- og postradiografi vil fremover blive anvendt i projektet for
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herigennem at præcisere, hvornår i et undersøgelsesforløb tingene foregår.
6.4 Illustration af Radiografiprocessen
Nedenfor ses modellen i det layout den oprindeligt og aktuelt foreligger i. Det blå
plekter visualiserer sammenhæng mellem definitionen af radiografi (afsnit 6.1) og
radiografiprocessen, der ses på næste side. Plekteret fremkommer som fællesmængde mellem
radiografiens vidensområder og begrebet plekter understreger radiografiens kompleksitet,
idet en radiograf skal kunne ’spille på flere strenge’ for at kunne agere professionelt inden
for disse rammer.
Plektret nederst i modellen er orienteret modsat for at visualisere, at der er sket en
udvikling af radiografien, orienteret mod fremtidige handlinger.
Figur 6.4 Radiografiprocessen
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7.0 EMPIRI
7.1 Databearbejdelse
For at kunne besvare forskningsspørgsmålene 1-5 omkring hverdagserfaringerne med
brugen af radiografiprocessen og refleksionsindikatorer i den radiografiske kontekst, er
der som tidligere beskrevet rent metodisk benyttet en kvalitativ, deskriptiv tilgang, hvor
analysen er inspireret af ‘grounded theory’ metoden.
7.1.1 Dataindsamling
Informanternes erfaringsgrundlag er indsamlet på forskellig vis for herigennem at
opnå så varieret og nuanceret viden om hverdagserfaringer med radiografiprocessen som
muligt. Data er samlet gennem fokusgruppeinterview med studerende, lærere og vejledere,
dagbøger fra studerende samt audiooptagelser af voteringer.
Målet er således, at udforske den menneskelige opfattelse og erfaringer (Kvale, 1997) for
herigennem at kunne generere en teori (Guvå og Hylander 2005) om hverdagserfaringer
med brugen af modellen ved radiografuddannelsen University College Lillebælt.
7.2 ‘Grounded theory’ – en forskningsstrategi
I dette afsnit ekspliciteres det teoretiske perspektiv, der ligger til grund for anvendelse af
‘grounded theory’ i dette projekt.
‘Grounded theory’ er på trods af betegnelsen ikke en teori, men en kvalitativ metodologisk
tilgang som har til formål at generere teori på et empirisk grundlag, hvor konteksten spiller
en afgørende betydning for teoriudviklingen og begrebsdannelsen (Harder, 1993, p. 60;
Guvå og Hylander, 2005, p. 9, Jacobsen, 2002, p. 78).
Formålet med den analytiske metode, er at finde den eller de centrale processer, der har
betydning for det fænomen, der undersøges for herigennem at kunne udvikle teori, der på
en ny måde beskriver og forklarer fænomenet.
Idet forskningsprocessen kan sammenlignes med en praktikers arbejdsmetode virker
‘grounded theory’ som en oplagt metode for dette projekt, hvor omdrejningspunktet er
radiografiprocessen en teoretisk model, der netop er udviklet ud fra samme princip om at
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genere teori ud fra empiri.
7.2.1 Hjørnesten i ‘grounded theory’ og dette projekt
‘Grounded theory’ også kaldet funderet teori blev udviklet af Barney Glaser og Anselm
Strauss i 1960’erne og bygger på aspekter fra flere videnskabsteoretiske perspektiver som
bl.a. Deweys pragmatisme og interaktionisme (Hartman 2005). Formålet med metoden
var at skære gennem differentieringen mellem den deduktive og den induktive metode.
‘Grounded theory’ går som nævnt under betegnelsen kvalitativ forskning. Forskellen til
andre kvalitative metoder er dog ikke uvæsentlig, idet ‘grounded theory’ i modsætning
til de andre metoder ikke er funderet i en forudbestemt og veldefineret teoretisk ramme.
Fordelen er således, at den viden, der vokser frem af data, ikke skævvrides af en forudbestemt
teoriladning.
Analysedelen i dette projekts empiriske studie vil således kunne sammenlignes med
udviklingsprocessen beskrevet i afsnittet 7.2. Analysen her vil dog ikke kun handle om at
skabe orden i den virkelighed, informanterne beskriver, men også om at finde, samle og
udvikle begreber, der kan bruges i forhold til at forstå, forklare og beskrive, hvad der skal
til for at kunne generere en stærk operationel refleksionsmodel til brug i den radiografiske
kontekst.
De genererede forklaringsmodeller, der udvikles undervejs gennem projektet, består
således af antagelser forankret i empiriske data. Det videnskabsteoretiske perspektiv, som
herved danner basis for dette projekt, er pragmatismens videnskabsfilosofi, der bygger på
en reduktion af den komplekse erfarede virkelighed.
Dette understreges af, at virkeligheden i det pragmatiske paradigme ikke eksisterer som
nogen given størrelse, men skabes af mennesker. Det giver dermed god mening gennem
projektets forskningsprocesser at udarbejde begreber eller teori om radiografiprocessen,
der på baggrund af datamateriale gør sig fortjent til at gå vejen fra data til begreb om
radiografi. Hvilket netop er en af hjørnestenene i ‘grounded theory’. (Hartman 2005:46),
og det som ønskes praktiseret i dette projekt.
7.2.2 ’Grounded theory’ som opdagelsesrejse
’Grounded theory’ er ikke metodisk set en model, der skal teste en hypotese, ej heller
være funderet på allerede kendt teori, men tænkt som en metode til at skabe teorier
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indenfor områder, hvor der endnu ikke findes teoridannelser (Hartman, 2005, p. 54).
Metoden synes således velegnet netop til dette projekt, hvis afsæt er i et ikke teoribeskrevet
felt – radiografien.
Formålet med forskningsprocessen er ikke at dokumentere og retfærdiggøre eksisterende
viden, men i stedet en form for struktureret opdagelsesrejse, der skal skabe rum for udvikling
af ny viden om radiografstuderendes og kliniske/teoretiske læreres hverdagserfaringer med
brugen af radiografiprocessen.
Teorien skal med andre ord forklare, hvad der er væsentligt i det indsamlede datamateriale,
hvorfor alle stadierne i forskningsprocesserne må foregå samtidigt (se afsnit 9.1). Nærheden til data giver i følge Strauss og Glaser den fordel, at de udviklede teorier får stor
bestandighed, idet man ikke kan underkende og afvise teorier, der er ordentligt funderet
i data (Hartman, 2005, p. 56). Man kunne her foranlediges til at tro, at data er neutrale
eller værdifri. Data er, som beskrevet i afsnit 7.3.1, underkastet flere analyseniveauer og
dermed farvet af min optik, uanset hvor objektivt jeg forsøger at anskue dem. Det ser jeg
som en kendsgerning, jeg må være mig bevidst om. Min fornemste opgave er derfor at
sikre gennemsigtighed i alle projektets faser for herved i det omfang det er muligt at indvie
læseren i processerne fra data til teori (se afsnit 8.1).
Et helt centralt element i denne form for udvikling af teori er den komparative analyse,
der slår til lyd for, at man skal sammenligne det tilsyneladende usammenlignelige (Hartman,
2005, p. 45). Teorier om radiografiprocessen udvikles således gennem en dynamisk
komparativ proces mellem empiriske data og min konstruktion af begreber og de relationer,
som netop kendetegner såvel anvendelse, vurdering og udvikling af radiografiprocessen.
At udvikle en endegyldig teori om radiografiprocessen er dog ikke muligt, derimod kan
teorier altid videreudvikles gennem sammenligning med andre data i nye kontekster.
At generere teori på baggrund af ‘grounded theory’ er således en kontinuerlig konstruktionsproces, hvor det komparative som nævnt er helt centralt (Harder, 1993, p. 60; Glaser
& Strauss, 1974, p. 6,32). De teorier, der bliver udviklet gennem dette projekt, skabes
derfor gennem en sammenligning på tværs af indsamlede data fra klinisk og teoretisk
læringsarena i radiografuddannelsen University College Lillebælt.
Teorierne udviklet i dette projekt forventes at kunne videreudvikles gennem generering
af nye data i nye kontekster. En udvikling som jeg vil se frem til på vegne af professionen
som helhed.
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7.2.3 ’Grounded theory’ efter Strauss eller Glaser?
Glaser og Strauss har gennem tiden udviklet hver deres model for ‘grounded theory’.
(Hartman, 2005, pp. 62-65). Rent metodisk adskiller de sig i forhold til:
• I hvilke stadier den komparative analyse mellem kategorier foregår
• Hvornår kernekategorien findes
• Brug af paradigmemodel i søgen efter sammenhænge mellem kategorier
- Strauss bruger paradigmemodellen som kodning af kategorier
- Glaser tager skarp afstand herfra, idet han mener at en bestemt måde at kode kategorier eller finde deres relationer på, hindrer teorien i at vokse frem af sig selv
Min erfaring med funderet teori er minimal, jeg kan således ikke kritisk mene, hvorvidt
den ene metode er bedre frem for den anden. Jeg har tidligere benyttet meningskondensering
som analysemetode ved et andet kvalitativt studie. De processer, der karakteriserer denne
analyseform ligger godt til de to første faser af en Glaser-inspireret forskningsproces
(Hartman, 2005), hvilket vil fremgå i gennemgang af analysestadierne i afsnit 9.1-9.3.
Derudover tiltaler Glasers enkle regler om sammenligninger og udvikling af teori mig
mest, hvorfor hans metode vil være mit afsæt for dette projekt.
Jeg opfatter Glasers kritik af paradigmemodellens anvendelse som et forbehold mod at
tvinge teorien i en bestemt retning, hvilket jeg kunne se som en mulig bias i eget projekt, i
det den undersøgte model er udviklet af undertegnede og andre. En bestemt forforståelse af,
at radiografiprocessen fremmer refleksion og udvikling af handlekompetence kunne derfor
skævvride den udviklede teori, der således ikke giver et retvisende billede af modellens
anvendelighed – en bias, som jeg må være specielt opmærksom på igennem processen.
Udover ovennævnte forskelligheder i modeller for ‘grounded theory’ ligger der en forskel
i at Strauss slår sig til fortaler for, at den udviklede teori verificeres inden for rammerne af
det aktuelle projekt, hvori den udvikles, mens Glaser mener, at teorien skal vokse ud af
dataene, og at de naturligvis til enhver tid kan testes og verificeres af andre forskere, men
her vil metoden i følge Glaser ikke længere være funderet teori (Hartman, 2005, p. 64).
Her deler jeg ikke længere Glasers opfattelse, tværtimod mener jeg, at dette projekt
kan hærdes gennem en teoretisk diskussion mellem de teorier, som jeg ser vokse ud af de
empiriske studier og andre anerkendte teorier. Sagt med andre ord ønsker jeg at afprøve,
hvad den nye funderede teori kan holde til i forhold til allerede anerkendt viden (se diskussionsafsnit 10) som et led i udvikling af radiografiprocessen.

Radiografi og refleksion |

Side 29

Refleksion i praksis
Refleksion
7.2.4 Den interaktive forskningsproces
’Grounded theory’ indebærer, at man gentager udvælgelse af data, dataindsamling og
analyse igen og igen. Der sker således hele tiden en vekselvirkning mellem udvalg af data og
sammenligning af data. Undervejs sammenlignes analyseresultaterne og nye begreber kan
betyde at ”gamle data” skal genåbnes og analyseres påny. Sådan fortsætter den interaktive
proces som en integrativ proces i et zigzag, men systematisk forløb, hvor formålet er at
opspore sandheden om virkeligheden (Hartman, 2005, p. 55), indtil en ny teori er blevet
udviklet. Processen undervejs er styret af særlige regler, der sikrer, at de indsamlede data
analyseres tilstrækkeligt i forhold til, hvordan dataudvælgelsen foretages, og hvad man skal
lede efter i datamaterialet. Disse regler ekspliciteres undervejs i processerne.
7.3 Fra empirisk data til funderet teori
Funderet teorimetodologi er i følge Glaser karakteriseret ved 3 faser (Hartman, 2005,
p. 57):
• den åbne
• den selektive
• den teoretiske
Ud fra dette perspektiv starter analysen således først når datamaterialet eksisterer i tekstform, dvs. når data er indsamlet, ordnet og udskrevet som tekst.
Dette ville være et snævert analyseperspektiv at lægge ind over dette projekt, idet
tekstmaterialet som beskrevet i afsnit 5 ikke kun bygger på tekstmateriale i form af dagbøger,
men i særdeleshed også på lydoptagelser i form af fokusgruppeinterview og voteringer.
Kvale (2001) argumenterer imod denne snævre opfattelse og opstiller flere analysetrin
(2001, p. 187), mens han hævder, at analysen allerede starter i selve interviewfasen og fortsætter gennem flere trin frem mod de endelige resultater.
Jeg har derfor valgt at udvikle min egen eklektiske analysestrategi, begyndende ved
selve interviewet frem til der er udviklet en færdig funderet teori. Årsagen hertil er, at jeg
f.eks. har gjort en del ud af at tilstræbe en overensstemmelse mellem min fortolkning i
interviewet og informanternes forståelse af fænomener, hvilket jeg finder væsentligt at få
ekspliciteret i dette projekt.
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7.3.1 Projektets analyseniveau
I dette afsnit præsenteres projektets forskellige analyseniveauer for således at indfange
såvel processerne fra interview til datamateriale som fra datamateriale til færdig teori.
7.3.1.1 Fra interview til datamateriale
De data, som er fremkommet gennem interview, er blevet fortolket allerede fra starten
og forsøgt valideret fortløbende ved at kaste fortolkningerne tilbage som uddybende
spørgsmål til interviewpersonerne, indtil der ideelt kun var en mulig tolkning tilbage eller
det var klart, at der var mange og måske modstridende opfattelser af emnet. Første del
af analysen blev således allerede afsluttet, når interviewet blev afsluttet. Næste niveau i
analysen er transskribering af lydfiler til skriftligt materiale. Af ressourcemæssige årsager
er transskriptionerne foretaget af en sekretær, som tidligere har været behjælpelig med
lignende opgaver. Fastlagte retningslinjer er udarbejdet for transskription af interviews
og voteringer for herigennem at minimere sekretærens indflydelse på det færdige resultat
(bilag A).

7.3.2 Analyse af datamaterialet
7.3.2.1 Den åbne fase
Processen indebærer, at man i datamaterialet forsøger at finde centrale kategorier for
informanternes meningsfænomen i forhold til radiografiprocessen. Det er disse meningsfænomener, man som forsker forsøger at begrebsliggøre eksplicit. Jo flere kategorier man
indledningsvis kan finde desto bedre (Hartman, 2005, p. 61), deraf navnet åben fase.
Kategorierne findes i dette projekt ved at analysere data indsamlet ved hjælp af interviews
og dagbøger. Når der ikke længere findes nye kategorier, siges datamaterialet at være mættet
og den åbne fase afsluttes samtidigt med, at man opdager hvilke kategorier, der er centrale
for den gruppe mennesker, der undersøges.
I dette projekt er den overskyggende hovedkategori radiografiprocessen, som er
omdrejningspunktet for hele projektet, men derudover fremkommer forskellige centrale
kategorier, der i dette projekt er identiske med de undersøgelseselementer, der tidligere i
afsnit 5.1 blev defineret på baggrund af projektets forskningsformål. Data systematiseres og
selekteres (se næste afsnit) ud fra disse centrale kategorier, hvorefter der findes kernekategorier
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(se afsnit 9.1), der alle hænger sammen med, hvordan radiografiprocessen opleves af informanterne. Som eksempel kan nævnes forskellige egenskaber ved radiografiprocessen og
årsager til, hvorfor modellen anvendes eller ej, kategorier som tegner sig for en stor del af
de hypoteser, der udvikles omkring radiografiprocessen (se afsnit 9.3).
7.3.2.2 Den selektive fase
Næste skridt i analysen er den selektive fase, hvor man til- og fravælger kategorierne.
Reglen for selektionen er, at de kategorier, man bevarer, skal have relation til hovedkategorien.
Selektionen kan således ikke begynde, før denne er fundet (Hartman, 2005, p. 61). I dette
projekt er hovedkategorien som nævnt radiografiprocessen. Alt hvad der ikke kan henledes
hertil, sorteres i første omgang helt fra. Dernæst sorteres kategorierne på baggrund af
deres labels i kernekategorierne, som atter inddeles i forhold til undersøgelseselementerne;
Anvendelse af modellen, Vurdering af, hvad der kommer ud af modellen, og Udvikling af
modellen. Sorteringsarbejdet skal således afdække, hvilke kategorier, der er vigtigst. I dette
projekt har sorteringen båret præg af en evig venden tilbage til transskriptionerne og en
flytten rundt på kategorier, indtil der til sidst synes opnået en mætning i forhold til, hvad
der mere kunne tilføjes af beskrivelser til de centrale kategorier. Herefter lukkedes den
selektive fase.
Undervejs er der dukket tydelige forskelle og ligheder frem mellem de forskellige
dataelementer, f.eks. er der forskel på studerendes og kliniske læreres opfattelse af et
fænomen. I den forbindelse har jeg kontinuerligt noteret mine umiddelbare indfald og
ideer – også kaldet memowriting (Glaser & Strauss, 1974, p. 107). Disse memos kan også
være begreber hentet fra litteraturen, som jeg mener efterfølgende kan være relevante dels
i kodningsprocessen dels i teoridannelsen som belæg for fremsatte hypoteser (se eksempel
side 9.4) og indgår således senere som en slags sekundært data.
7.3.2.3 Den teoretiske fase
Her handler det om, at finde ud af, hvordan de forskellige kategorier forholder sig til
hinanden ved at kategorierne sammenlignes, mens der evt. igen dykkes ned i datateksten.
Der kan nu formuleres hypoteser og til grund for dette igen foretages dataindsamling. Når
der her endeligt opstår mætningsfornemmelse er analysen velgennemført, teorien er blevet
udviklet og resultaterne fra undersøgelsen kan sammenskrives (Hartman, 2005, p. 61).
Når kernekategorierne med tilhørende egenskaber var dannet, fik de deres eget liv adskilt
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fra de konkrete empiriske data (se afsnit 9.1). Det har således været interessant at opdage
et sammenhængende mønster i informanternes erfaringer med modellen. Og der synes
at være mange flere sammenhænge end umiddelbart antaget efter første og anden fase i
analysen.
Det er her vigtigt at understrege min ydmyghed i forhold til de udviklede teorier og
derfor væsentligt at fastholde, at selvom teorien er empiristyret og indikeret af data, så
må den ikke betragtes som værende identisk med disse data (Glaser & Strauss, 1974).
Nedenfor ses en skitse over analyseniveau i dette projekt (jf. fig. 7.3.2.3).

Fomål

Analysestrategi

1

Indsamling af data gen- Interview:
nem
Fokus er fortløbende validering af fortolkningen
- interview
af interviewsvarene (den hermeneutiske dialektik)
- dagbøger
Dagbøger:
- voteringer
Studerende vælger selv fokus - dog er de blevet
bedt om at eksplicitere, hvad de forbinder med
refleksion og hvornår de mener at de reflekterer,
når de er i den kliniske læringsarena
Votering:
Hele voteringer båndes uden tilstedeværelse af
forsker/interviewer

2

Dannelse af datatekst
ved hjælp af transskription af:
- interview
- dagbøger
- voteringer

Fokus at fastholde datatekstens indhold så nær på
lydfilernes indhold som muligt
- Fastlagte retningslinjer er udarbejdet for transskription for at minimere sekretærens indflydelse på
det færdige resultat
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3

4

Skabe overblik over
datamaterialets indhold
gennem kondensering
af indhold til centrale
entydige enheder ved at:

Fokus på åben, tekstnær kodning.
Sammenligning af:
- tekstnære elementer tildeles invivo labels
- kategorier af labels med tilhørende egenskaber
Dannelse af:
- kernekategorier
- identificere og danne rel- - underkategorier
evante kategorier
- emner
Memowriting om:
- forskelle og ligheder i dataelementer og kategorier
- idéer
- relevante litterære begreber
Stoppe, når der ikke længere kan tilføjes nyt/
mætning
Reduktion af kategorierne gennem selektiv
udvælgelse.
Processen foregår ved
at kategorierne og deres
egenskaber sammenlignes indbyrdes og med
kernekategorien

Fokus på relationerne mellem kategoriernes egenskaber
Dannelse af:
- hypotesedannelse for mulige sammenhænge
- mønstre af forskelle og ligheder mellem kategorierne

- integrere forskellige kat- Data begynder deres eget liv
egorier og egenskaber

Side 34

| Marianne Gellert

Refleksion i praksis
Refleksion
5

Afdække hvordan forskellige kategorier forholder sig til hinanden
gennem sammenligning
på tværs af kategorier,
datatekst og memos
- hypoteser og sammenskrivning af en funderet
teori om radiografiprocessen

Fokuseret strukturel kodning gennem sammenligning af kategoriernes relationer
Dannelse af:
- hypoteser ud fra mønstre fundet i datamaterialet.
- hypoteser afprøves gennem sammenligning med
memos og datamateriale
Udvikling og hærdning af den nye funderede teori

Figur 7.3.2.3 Analysen starter allerede under dataindsamlingen og foregår i forskellige
niveauer. Hvert stadie er karakteriseret ved forskelligt formål og fokus (egen model).
Modellen er udarbejdet ud fra Kvales (2001) teori om analysetrin samt Glaser og Strauss
analysestrategi (1974) – gråt markeret.
7.4 Den funderede teori
En videnskabelig teori er samling af sætninger, der beskriver et domæne (Hartman,
2005, p. 67). På dette grundlag er det vigtigt at erkende, at teori er en konstruktion, der
indebærer en forenkling af virkeligheden.
Domænet kan have forskellige abstraktionsgrader afhængigt af, om den beskriver
virkeligheden i detaljer eller blot overordnet. Inden for samfundsvidenskaben skelnes
der typisk mellem 3 niveauer af abstraktionsgrader grand teori – middel rækkevidde –
arbejdshypoteser. Funderet teori befinder sig midt mellem de 2 yderpunkter, hvilket kan
forklares med, at idéen bag metoden er at udvikle teori, der udelukkende er funderet i
data og samtidig kraftig nok (retvisende) til at kunne forklare menneskelig adfærd. Jeg
vil tilstræbe at udvikle en teori, der på tilstrækkelig vis beskriver radiografstuderendes og
lærernes adfærd i relation til radiografiprocessen.
Teorien vil bestå af sproglige karakterer som:
• kategoribegreber, der beskriver de kategorier, der findes i de indsamlede data,
• egenskabsbegreber, der beskriver kategoriernes egenskaber
• hypoteser, dvs. sætninger, der beskriver sammenhænge mellem forskellige kategorier
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Man skelner typisk mellem substantielle og formale teorier (Glaser & Strauss, 1974).
Hvor den substantielle teori fastholder kontekstuelle elementer gældende for bestemte
institutionelle sammenhænge og lokaliteter, mens formale teorier løftes ud af én bestemt
sammenhæng og forsøger at beskrive fænomener på tværs af forskellige institutionelle
sammenhænge og kontekster.
Teorien, som udvikles gennem dette projekt er således en substantiel teori, der har
en afgrænset udsigelseskraft svarende til en beskrivelse af de hverdagserfaringer, som
radiografstuderende og lærere oplever i relation til radiografiprocessen i den radiografiske
kontekst ved radiografuddannelsen, University College Lillebælt, Men et sted skal man
jo begynde og før enhver formel teori foreligger mindst en eller flere substantielle teorier
(Glaser & Strauss, 1974, p. 34). Denne teori kan således ses som et skridt på vejen mod en
formel teori om guidet refleksion.

7.5 Dataindsamlingsmetoder
7.5.1 Fokusgruppeinterview
Interviewet har primært som formål at undersøge studerende og læreres erfaring med
radiografiprocessen i den kliniske og teoretiske læringsarena.
Der er blevet foretaget interviews af:
1. Studerende på alle årgange
2. Undervisere og vejledere i den teoretiske læringsarena
3. Undervisere og vejledere i den kliniske læringsarena
7.5.1.1 Udvælgelse af informanter:
Informanterne er udvalgt med tilknytning til Radiografuddannelsen University College
Lillebælt, som er det eneste sted i Danmark, hvor modellen anvendes.
Ad 1: Der var udvalgt en gruppe af studerende repræsenterende alle 7 semestre. Alle
udvalgte radiografstuderende er introduceret til modellen og kan derfor bidrage med noget
i forståelsen af, hvordan og hvorfor modellen bruges. Der deltog dog kun studerende fra 1.,
2., 4., 5. og 7. semester, idet 6. semesterstuderende var i gang med en stor skriftlig opgave,
hvorfor ingen havde ressourcer til at deltage. Repræsentanter for 3. semesterstuderende
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udeblev fra interviewet.
Ad 2: I et forsøg på at få alle aspekter med i forhold til hverdagserfaringer med modellens
anvendelighed, repræsenterer de udvalgte teoretiske undervisere radiografiens overordnede
fagområder indenfor mennesket, teknologi og billeddiagnostik og behandling. Der deltog
4 undervisere, som repræsenterede de ovenfor nævnte områder.
Ad 3. Der blev udvalgt 5 grupper bestående af klinisk uddannelsesansvarlige (lærere) og
kliniske vejledere fra hvert klinisk undervisningssted, repræsenterende radiografuddannelsens
kliniske uddannelsessteder. Det ene uddannelsessted havde desværre ikke ressourcer til at
deltage, hvorfor der endeligt blev afholdt 4 interviews.
Udvælgelsen havde til formål at afdække, hvorledes modellen bruges på alle
radiografuddannelsens kliniske undervisningssteder, hvilket således ikke blev opnået fuldt
ud.
Fokusinterviewene blev foretaget separat for hvert enkelt hospital. Dette kan have været
en fordel idet alle således kendte hinanden godt og formodentligt besad ”vi-følelsen” (se
yderligere afsnit 7.5.1.2). Ulempen kan have været, at gruppen kendte hinanden for godt,
til at der opstod ny synergi undervejs i forhold til brug af modellen, og hvorfor nye ukendte
idéer måske udeblev?
Rent praktisk var det måden hvorpå, det kunne lykkes at samle så mange personer og
dermed data, idet ingen informanter var interesseret i at rejse for at deltage i et interview.
Interviewene blev derfor foretaget på informanternes arbejdsplads i et separat rum væk
fra produktionen, kolleger og andre forstyrrelser.
Der var afsat ca. 1½ time til hvert interview. Informanterne var informeret via et
informationsbrev, og de fleste kendte i forvejen til projektet, som var blevet annonceret dels
ved en fælles temadag mellem skole og klinik dels gennem information på skolen. I forhold
til at rekruttere studerende mødte jeg op i selve klasserne for at fortælle om projektet. Der
var således god opbakning fra alle sider. Interviewene var planlagt til at foregå i februar/
marts 2006 og de sidste var i hus i maj 2006.
7.5.1.2 Interviewform
Udformning af interview kræver mange overvejelser omkring fordele og ulemper ved
de forskellige modeller. Halkier (2003) siger at en løs model med meget få og meget
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brede, åbne startspørgsmål egner sig godt til projekter, hvor fokusgrupper fungerer som
eksplorativ dataproduktion og hvor man er mest interesseret i at se og høre deltagerne
diskutere med hinanden, frem for at besvare specifikke spørgsmål. Den stramme model
egner sig bedst til projekter, der har mere fokus på indholdet af diskussionerne end på,
hvordan interaktionerne udfolder sig blandt deltagerne og kræver, at intervieweren har en
relativ stor viden om emnet, for at kunne stille de præcise spørgsmål, hvilket jeg mener at
kunne. Ulempen kan være, at det kan være svært at få ny viden, hvis deltagerne ikke får
lov til at tale frit om emnet. Derfor er en kombination af de to måder valgt, hvorved der
lægges ud med lidt brede spørgsmål og derefter stilles mere præcise spørgsmål. For at sikre
en vis fokusering under samtalen blev der anvendt en semistruktureret interviewguide til
alle fokusgruppeinterviewene (bilag A).
Fokusgruppeinterview blev valgt som metode til at indfange en hel gruppes opfattelse
af radiografimodellen, mere end det enkelte individs holdning. Et individuelt interview vil
være mere sensitivt overfor den enkeltes livsverden, hvorimod gruppeinterviewet netop vil
give et billede af hele gruppens opfattelse af fænomenet. Ulempen ved gruppeinterviews
er, at de er mindre velegnede til at producere data om individernes livsverden sandsynligvis
fordi, den enkelte samlet får sagt mindre i et fokusgruppeinterview end i et individuelt
interview, og fordi den sociale kontrol i gruppen kan hindre, at nogle individuelle
synspunkter kommer frem (Halkier, 2003, p. 16).
Det drejede sig i gruppen ikke om at nå konsensus, men om at få en så nuanceret og
bred vifte af idéer, betydninger og forståelser som muligt (Kruuse, 2001), hvilket stemmer
fint overens med formålet med dataindsamlingen i dette projekt.
Fokusgrupper kan forstås som en forskningsmetode, hvor data produceres via
gruppeinteraktion omkring et emne, som forskeren har bestemt (Halkier, 2003), hvilket
yderligere understreger metodens anvendelighed i forhold til funderet teori, der som tidligere
nævnt bl.a. bygger på interaktionisme (afsnit 7.2.1). Fokusgrupper rummer potentielt
mulighed for, at deltagerne i deres interaktion med hinanden udtrykker tavse eller ”taget
for givne” betydningsdannelser, ved at tvinge hinanden til at være diskursivt eksplicitte
i deres meningsudvekslinger (Halkier 2003). Produktionen af viden afhænger således af
deltagernes interaktion med hinanden, hvorfor gruppen hverken må være for homogen,
hvor alle mener det samme eller for heterogen, hvor der kan opstå for mange konflikter og
en manglende oplevelse af at tilhøre gruppen. ”Vi-følelsen” er således vigtig. Dette forhold
er der forsøgt taget højde for i udvælgelsen, idet alle lærere og vejledere tilhører gruppen af:
os, der er ansvarlige for tilrettelæggelse af studerendes uddannelse i henholdsvis den kliniske eller
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den teoretiske arena.
Studerende vil uanset årgang alle tilhøre os, der er under uddannelse. Oplevelsen var også,
at alle var aktive og bidrog med deres synspunkter.
I det omfang det var muligt, blev interviewene foretaget sammen med en kollega, som
tidligere aktivt deltog i forskningsprojektet, indtil hun skiftede til et andet job. Det at være
2 om at interviewe og observere/lytte under interviewene opfattede vi som en fordel – idet
vi straks fik afklaret vores mulige interpersonelle meningsforskelle og således en fordel for
projektets reliabilitet (Kvale, 2001) i form af triangulering på observationsniveau (Bjerrum,
2005). I de tilfælde hvor det ikke kunne lade sig gøre, at begge deltog i interviewet, havde
den part, som ikke deltog mulighed for at afspille optagelsen direkte via egen computer,
herved kunne vi diskutere eventuelle uklarheder, når den transskriberede tekst forelå.

7.5.2 Dagbogsmetoden
7.5.2.1 Udvælgelse af informanter
Der blev udvalgt en gruppe studerende fra 1. og 2. semester, hvor anvendelsen af radiografimodellen rent metodisk er ekspliciteret og systematiseret i forhold til planlagte
aktiviteter for studerende.
Det ville have været optimalt at foretage en stratificeret udvælgelse af studerende for således
at opnå informationer fra en repræsentativ del af den samlede gruppe semesterstuderende
fra 1. og 2. semester. At skrive dagbøger kan være en krævende proces og derfor opfordres
studerende til at melde sig frivilligt uden at skelne til alder, køn, kulturel baggrund, anden
uddannelse eller lignende, for således at fokusere udvælgelsen på at de skulle have lyst til at
deltage som informanter i studiet. Denne udvælgelsesmetode blev valgt i håb om, at kunne
fastholde den studerende som dagbogsinformant gennem hele semestret (februar – juni)
med kontinuerlig dagbogsføring. De blev bedt om at føre dagbog en gang ugentligt over
oplevelser fra den kliniske arena og således eksplicitere, deres tanker og følelser i relation
hertil. Målet var at afdække mulige refleksionsscenarier.
De studerende blev opfordret til at lave en elektronisk dagbog, da vurderingen var, at
de studerende i dag i høj grad benytter computer til databearbejdelse og kommunikation i
form af mails, chat, MSN, mm..
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Den elektroniske dagbog ville samtidigt lette dataindsamlingsprocessen – idet behovet
for transskription herved blev elimineret. De studerende, som ikke ønskede at benytte den
elektroniske dagbog, fik udleveret et hæfte til formålet, som efterfølgende er transskriberet
i en kondenseret form, hvor kun data, der var relevant for genstandsfeltet, er blevet
transskriberet og dermed digitaliseret på lige fod med alle de andre data.
Antallet af afleverede dagbøger var ikke så omfangsrigt som ønsket. Der var således 2
studerende fra 1. semester som afleverede og 5 fra 2. semester som afleverede. Der var ikke
på forhånd opsat noget specifikt mål for, hvor mange der skulle deltage – det vigtigste i den
sammenhæng er, at de dagbogsdata, der er produceret, bidrager på lige fod med anden data
med væsentlige informationer til projektet.
8.0 Kritisk stillingtagen til anvendte metoder
De klassiske videnskabelige evalueringskriterier, generaliserbarhed, reliabilitet og validitet
anvendes typisk som verificeringsgrundlaget i forhold til kvantitative forskningsmetoder
og benyttes som udtryk for, i hvilken grad en kvantitativ undersøgelse kan betegnes som
vellykket eller ej. Sagt med andre ord handler validitet om, hvorvidt undersøgelsen i
virkeligheden giver viden om det genstandsfelt, der ønskes undersøgt, og om denne viden
er gyldig eller ej.
At jeg i dette projekt bevidst vælger at anvende samme verificeringskriterier i forhold til
et kvalitativt studie, er fra min side et opgør mod en snæver opfattelse af, at verificeringskriterierne kun giver mening i et naturvidenskabeligt perspektiv og i forhold til evaluering
af en deduktiv forskningsmetode.
I et klassisk kvalitativt verificeringsperspektiv ville forskningsspørgsmålene være forankret
i en tydelig præsenteret teoretisk referenceramme (Lindahl & Bøgh Juhl, 2002). Dette
perspektiv strider mod traditionen i ‘grounded theory’ (se afsnit 7. 2), og underbygger
således mit utraditionelle valg af evalueringsstrategi. Hertil kan suppleres, at andre kendte
teoretikere argumenterer for samme brede evalueringsperspektiv, hvilket vil fremgå af mine
refleksioner i verificeringsafsnittet 8.1.
Det er dog væsentligt at understrege, at denne verificering ikke handler om at manifestere,
hvorvidt den funderede teori er sand eller ej, men mere om at verificere faserne i den
metode, hvorved den er udviklet.
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8.1 Verificering af forskningsprocessen
8.1.1 Overvejelser vedr. generaliserbarhed
Et væsentligt spørgsmål i forhold til generaliserbarhed ville i klassisk forstand være, om
viden indhentet i et givent studie har gyldighed i andre sammenhænge, eller hvorvidt der
kan trækkes en parallel fra det unikke til det generelle.
Formålet med at foretage en stratificeret udvælgelse blandt radiografstuderende var at
afdække feltet af radiografstuderende ved University College generelt.
Der deltog kun studerende fra 5 ud af 7 mulige hold ved interviewene. Heraf kun én
studerende fra hvert hold. Informanterne udgør således ikke en dækkende repræsentation
af hele feltet og dermed ikke et solidt grundlag at generalisere på.
Jeg har argumenteret for anvendelse af den klassiske verificeringsstrategi og i klassisk
forstand, kan der ikke ud fra dette projekt drages generelle konklusioner i forhold til alle
studerendes erfaringer med radiografiprocessen. Et fremtidigt projekt, hvor der metodisk
sikres grundlag for generalisering må således anbefales.
Hvorvidt projektet alligevel er gyldigt eller ej, skal ses i lyset af verificeringsbegrebets
betydning i forhold til projektets formål.
Hvis den klassiske generalisering blev fulgt stringent med en kvantitativ opgørelse over
informanternes mening, ville det kunne betyde, at data, som beskriver det ’der virker’ for
de få, ville kunne overskygges af majoritetens meninger.
I dette projekt indgår alle informanters mening ligeværdigt og interviewmetoden
er udnyttet i forhold til at forfølge spørgsmål vedr. modellen. Det er således mere den
dybdegående efterforskning, som danner baggrund for at vurdere refleksionsmodellens
anvendelighed og mulige udviklingspotentiale, end de mere generelle meninger.
8.1.2 Overvejelser vedr. reliabilitet
Reliabilitet betyder i sin klassiske udformning, hvorvidt resultaterne af et forskerprojekt
kan reproduceres af andre forskere på et andet tidspunkt, hvis de samme procedurer og
retningslinjer følges. Formålet er at undgå forskersubjektivitet ved at opstille objektive
retningslinjer for gennemførelsen af et projekt. Det er således det optimale, der tilstræbes
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og derfor næppe fuldt ud realistisk end ikke i et induktivt-deduktivt studie (afsnit 7.1.3).
De komplekse og dynamiske processer, som kendetegner et kvalitativt projekt, kan aldrig
reproduceres fuldstændigt. Det er således ikke rimeligt at vurdere reliabiliteten op imod
dette kriterium. I stedet kan reliabiliteten vurderes i forhold til resultaternes pålidelighed.
Hvis andre forskere, ud fra det samme perspektiv og ved at følge de samme regler og
procedurer for dataindsamling og analyse, når frem til stort set de samme resultater, kan
projektet vurderes som pålideligt.
Triangulering på observationsniveau i forbindelse med interviewene er som nævnt
ovenfor et led i at sikre reliabiliteten (Bjerrum, 2005).
Begrundelserne for valg af design, er således ekspliciteret for at fremme gennemskuelighed
i projektet og for at præcisere, hvad der undervejs er hændt og gjort for at sikre reliabiliteten.
8.1.3 Overvejelser vedr. validitet
I en snæver betydning af begrebet validitet er spørgsmålet:” måler man det man tror?”. Her
er det centrale målinger i tal. Dette spørgsmål er således overvejende rettet mod kvantitativ
forskning, og i den sammenhæng har kvalitativ forskning ingen validitet (Kvale, 2001).
Ses begrebet validitet i en bredere betydning, kan spørgsmålet formuleres således: i
hvilket omfang observationerne faktisk afspejler de fænomener eller variabler, man interesser
sig for?
Hermed får den kvalitative forskning mulighed for at fremkomme med valide resultater.
Validitet kan i dette projekt undersøges med spørgsmålet: I hvilket omfang undersøges rent
faktisk deltagernes erfaringer og problemstillinger i forhold til radiografiprocessens anvendelse?
Teorien, som udvikles gennem projektet, skal således afspejle, hvorvidt undersøgelsen
er valid eller ej, og validitet skal opnås gennem en løbende validering på alle stadier i
forskningsprocessen (Kvale, 2001). Dette vil således være udgangspunktet for designet og
rapportering af projektets empiriske og teoretiske studier.
9.0 Resultater, analyse og fortolkning af det empiriske materiale
I dette afsnit resumeres kort hvilke datamaterialer, der er anvendt og hvordan analyse-
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processen er foregået som optakt til en præsentation af resultaterne.
Det samlede datamateriale består af transskriberede tekster fra:
• 4 fokusgruppeinterviews med repræsentative kliniske lærere fra 4 forskellige sygehusområder i Region Syddanmark (se afsnit 7.5.1)
• 1 fokusgruppeinterview med repræsentative teorilærere
• 1 interview med repræsentative studerende fra 1., 2., 3., 5. og 7. semester
• Dagbøger fra 5 studerende på 1. og 2. semester
9.1 Analyseprocessen
I dette afsnit præsenteres eksemplarisk, under hvilke regler data er blevet kategoriseret.
9.1.1 Den åbne og selektive fase
Hver transskription kopieres ind i sit eget skema, der navngives efter informantgruppe.
Teksten læses linje for linje og i kolonnen ved siden af noteres stikord, der skal hjælpe
til adskillelse af meningsfyldte tekstelementer fra uvæsentlige tekster. Hvert tekstelement
tildeles en label, der senere samles som kategorier i et fælles skema for alle informantgrupper.
Der anvendes invivo labels (Holm & Schmidt 2001), dvs. ord som i forvejen indgår i
tekstelementerne, herved undgås labels, der ligger for tæt op af teoretiske begreber (jf.
skema 9.1.1). Derudover anvendes memos, der er mine egne umiddelbare refleksioner
undervejs. Det kan være teorirelaterede kommentarer mv.
tekstelement

invivo
labels

Øhm, vi bruger den til f.eks. de der to opgaver, som de har herude i andet skriftlige
semester, hvor de skal gå ind og arbejde med den altså skriftligt
opgaver
Skema 9.1.1 Eksempel på tekst element, invivo labels og egenskaber
Alle labels fra hver informantgrupper samles, tildeles hver sin farve og fremstår således
tydelig adskilte, så jeg efterfølgende lettere kan sammenligne kategorier med datatekst
undervejs (jf. skema 9.1.1 – 2).
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kliniske
lærere

kliniske
lærere

kliniske k l i n i s k e teorilælærere
lærere
rere

stud. interview

skriftlige
opgaver

de studerende kender den

bruges
Ubevidst

hænger i
rummene

Bruges
Til
Eksamen

skriftlige røntgenopgaver afd.. processen
patientavs viden
tens henvisning
studerende
har brug
for struktur

røntgenundersøgelse

introduk- hvad er
tion til
radiografi
radiografi
tager den
ramme
fra hinanfor radio- den
grafi

stud.

Skema 9.1.1 – 2. Eksempel på farvekodning af vilkårlige Labels under en samlet åben
kodning
Når alle labels er præsenteret i et samlet skema, foretages en begyndende kategorisering,
hvor labels grupperes efter samme meningsfænomen
Efter kodning af ca. halvdelen af datamaterialet gøres status for at sikre en linje i kodningerne. Her sammenlignes tekstelementer, kategorier og labels på tværs for herved
at opnå stringens, dels i forhold til de oprindelige transskriptioner og dels i forhold til
kategoriseringen. Målet er, at sikre at der ikke overses tekstelementer og samtidig justere
kategorierne. Hvis det viser sig, at samme tekstelement kan placeres flere steder, kan det
være et tegn på, at kategorierne ikke er gode nok (Malterud, 1996). Undervejs er flere af
kategorierne ændret, der er opstået nye kategorier, nogle har fået tilført nye labels eller har
afgivet labels til andre kategorier. Efter at halvdelen af datamaterialet er kodet og justeret
findes adskillige kategorier, der dels kan relateres til undersøgelsesområdet anvendelse af
modellen og til vurdering af, hvad der kommer ud af modellen (se afsnit 9.2.1-9.2.4 og 9.3).
Selektionen og systematiseringen af kategorierne sker således delvis på baggrund af
undersøgelsens forskellige områder og delvis som selektionsprocessen beskrevet indenfor
rammen af ‘grounded theory’s teoretiske ramme.
Kategorierne fra de enkelte kodningsskemaer med labels og tekstelementer giver det
overblik, der skal danne grundlag for en stringent linje i den efterfølgende kodning.
Kodning af de sidste tekster tjener det formål at mætte de eksisterende kategorier.
Nedenfor ses et eksempel på kategorisering af labels inden for det undersøgelsesområde,
der handler om anvendelse af radiografiprocessen og hvad der kommer ud af modellen (jf.
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skema 9.1.1 – 3).
formidling eksamens skriftlige
f o r b e re- opgaver
delse

p r æ r a d i o - postradiografi
grafi

pædagogisk
model
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studerende
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fokus punkter
for evaluering

logisk opbygget

fastholde
fokus

del elementer
fokusområde
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rækkefølge
hjælp til
fokus
hjælp til
overblik

Skema 9.1.1 – 3 Kategorier med tilhørende invivo labels
9.1.2 Komparativ selektion og konstruktion af underkategorier med tilhørende
emner
Efter mætning af den åbne fase og en selektering af kategorierne er det nu muligt at
løsrive kodningen fra transskriptionerne. I stedet er det nu kodningsskemaerne fra de
enkelte transskriptioner, der udgør analyseenheden og der er således sket en datareduktion.
Ved at sammenligne labels med hensyn til ligheder og forskelle er det nu muligt at foretage
en yderligere selektion eller dannelse af underkategorier. Som eksempel kan nævnes,
at radiografiprocessen under den første kodning blev identificeret som 6 forskellige
pædagogiske modeller for henholdsvis 1) undersøgelsesplanlægning, 2) teoretisk undervisning, 3) klinisk undervisning, 4) vejledning, 5) skriftlige opgaver og 6) eksamen. Ved
at sammenligne labels og tekstelementer ændredes kodningen, således at der kun var
en kategori, kaldet pædagogisk model med fem tilhørende underkategorier benævnt som
ovenfor, se afsnit 9.2.
I konstruktionen af underkategorier viser det komparative arbejde med labels, at en
yderligere opdeling er nødvendig for herigennem at indfange nuancerne omkring infor-
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manternes erfaring med radiografiprocessen. Herefter opereres der i dette projekt med 3
niveauer kernekategori, underkategori og emner (afsnit 9.2).
9.2 Præsentation af kernekategorier, underkategorier og emner
I dette afsnit vil jeg redegøre for konstruktion af kernekategorier, underkategorier og
emner. Som belæg for konstruktionerne har jeg valgt at inddrage labels og tekstelementer
eksemplarisk. Disse fremstår i kursiv og mindre skriftstørrelse og er i det omfang, det giver
mening gengivet i den oprindelige formuleringsform fra transskriptionerne.
9.2.1 Hvor anvendes modellen
Skemaet nedenfor viser kernekategorierne i forhold til, hvor informanter mener modellen
anvendes. I forhold til at afdække, hvor modellen anvendes, vises der ikke i dette skema
nogen under- kategorier eller emner (jf. skema 9.2.1). Disse præsenteres naturligt senere i
forhold til konstruktioner af, hvordan modellen anvendes i afsnit 9.2.4.
Skema 9.2.1 Radiografiprocessen anvendes i 3 forskellige arenaer: skolastisk, klinisk og
andre
informanter

kliniske lærer

teoretiske lærer

studerende

Kernekategorier

Klinisk arena

Skolastisk arena

Klinisk arena

Skolastisk arena

Klinisk arena

Skolastisk arena

Andre arenaer
Kommentarer til skemaet
De 3 kernekategorier, der angiver hvor modellen anvendes, er følgende arenaer skolastisk,
klinisk og andre. Som belæg for konstruktion af arena beskrives hver arena eksemplarisk med
labels og tekstelementer. Undervejs i konstruktionen af kernekategorien arena fremgår det
tydeligt, at der er forskel på, hvorvidt modellen anvendes eks- eller implicit i de forskellige
arenaer. Dette vil først blive præsenteret i afsnit 9.2.3 Hvem anvender modellen. Derudover
nævner informanterne forskellige anvendelsesmuligheder indenfor de 3 arenaer. Dette vil
fremgå under afsnit, 9.2.4 Hvordan anvendes modellen.
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Klinisk arena
Kernekategorien klinisk arena er konstrueret på baggrund af informanternes udtalelse
om, hvad modellen bruges til. Både kliniske lærere og studerende fortæller, at modellen
bruges:
som en opskrift til skriftlige praksisbeskrivelse og andet skriftligt materiale omhandlende
identifikation og organisation af handling og at modellen ligeledes bruges som en pædagogisk
model, når de[studerende: red] på røntgenstuerne kigger på dataindsamling ud fra en
henvisning for at finde alle problemstillinger omkring en patient.

Kliniske vejledere fortæller at modellen bruges:
ude i praksis, ude i rummene, specielt på 2. semester, når studerende starter op. Og de
studerende udtrykker, at de bruger modellen dagligt i klinikken og at den er en eller anden
sammenfatning af det hele, det, som de har fået lagt teori bag. (bilag 1,2,3).

Derudover bruges modellen af såvel kliniske lærere som studerende til eksamen og
eksamensforberedelse.
Skolastisk arena
Kernekategorien skolastisk arena er konstrueret på baggrund af informanternes mening
om, hvad modellen kan bruges til. Teorilærere beskriver således, at modellen bruges som:
opsamling i fagundervisning og til at sammenkoble forskellige fag fra starten af

i uddannelsen. Både studerende og lærere siger at modellen bruges i forhold til:
problembaseret gruppe-arbejde med case, i pleje og omsorgstimer i forhold til
dataindsamlingsprocessen og som eksamensforberedelse til den mundtlige eksamen på 1.
semester.

De kliniske lærere fortæller, at de i studieplaner og på kommunikationsfladen Fronter
kan se, at modellen bruges. Derudover nævner de, at de:
ikke introducerer modellen, men tager som givet, at de studerende kender den og at de
mener, at de kan mærke, at der er en fordel, at det er den samme model, der anvendes i
begge læringsarenaer (bilag 1,2,3).
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Andre arenaer
I 2 af hinanden uafhængige fokusgruppeinterviews fortæller kliniske lærere, at de anvender modellen til at:
definere hvad radiografi er

og til at berette om:
hvad en radiograf laver.

Modellen bruges her som informationsmateriale for: samarbejdspartnere i de somatiske
afdelinger, der skal modtage studerende, i forhold til andre: tværfaglige studerende, som
kommer på besøg i røntgenafdelingerne og som PR på uddannelsesdage, hvor sygehusene
holder åbent hus for eventuelt potentielle fremtidige studerende (bilag 4).
Desuden fortæller studerende, at de i deres ophold på somatiskafdeling implicit
anvender modellen i strukturering af deres arbejde med patienterne og på trods af adskillige
sygeplejefaglige modeller, opleves en automatisk anvendelse af Radiografiprocessen,
men det er helt tydeligt, når jeg kigger tilbage på det forløb, jeg har haft, at jeg arbejder som
den model siger, at man gør (bilag 7).
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9.2.3 Hvem anvender modellen?
Skemaet (9.2.3) viser eksempel på kernekategori og underkategori i forhold til hvorvidt
anvendelsen er implicit, eksplicit eller der ikke finder anvendelse sted.
Informanter

Kliniske lærere/
radiografer

Kernekategori- Studerende
er
(eksplicit)
(underkategori)
Kliniske lærere
(eksplicit/implicit)
Kliniske vejledere
(implicit/eksplicit)

Teoretiske lærere

Studerende

Teoretiske lærer
Studerende
(eksplicit/implicit/ (eksplicit/implicit)
eller anvender den
ikke)
Kliniske lærere
(eksplicit)
Studerende
(eksplicit)
Kliniske vejledere
(eksplicit/implicit)

Radiografer
(ingen anvendelse
evt. implicit)

Teorilærere
(eksplicit)

Nyuddannede
radiografer
(Implicit/eksplicit)
Skema 9.2.3 Radiografiprocessen anvendes af studerende, lærer og vejledere
Kommentarer til skemaet
Efter gennemgangen af hvilke arenaer modellen anvendes i, fremgår det tydeligt, at
det er personer, som er direkte involveret i uddannelse, der bevidst bruger modellen, dvs.
studerende, kliniske lærere og vejledere samt teorilærere. Derfor uddybes konstruktion af
kernekategorierne i forhold til hvem, der anvender modellen ikke umiddelbart yderligere
her i rapporten. Derimod viste der sige en forskel på, hvorvidt de enkelte anvender
modellen eksplicit eller implicit. Der var således behov for en yderligere konstruktion af
underkategorierne som implicit anvendelse, eksplicit anvendelse samt både – og. Konstruktion
af disse underkategorier vil blive gennemgået i den efterfølgende tekst.
Gennem analyse af data fremkommer påstande om, at radiografer anvender modellen
ubevidst eller implicit, idet modellen opfattes som normativ for de refleksioner, der knytter
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udførelse af billeddiagnostiske undersøgelser og behandling. Det er dog ikke muligt at
komme den påstand nærmere indenfor rammerne af dette projekt, idet radiografer, som
ikke arbejder med læreprocesser i forhold til studerende ikke findes blandt informanterne.
Desuden findes der på nuværende tidspunkt ingen andre modeller eller ligende, som
beskriver radiografiprocesser, og man må derfor være sig bevidst om, at udtalelserne kunne
være affødt af begejstringen for, at der endeligt findes en smule teori, som beskriver radiografi, mere end en kritisk forholden sig til, hvorvidt alle må og skal bruger én og samme
model (se yderligere afsnit 9.2.3.1).
9.2.3.1 Ingen anvendelse eller evt. implicit
Der synes at være forskel på, hvem der anvender modellen og hvorvidt de, som anvender
modellen, gør det implicit eller eksplicit. Af skemaet fremgår det, at alle anvender modellen
implicit. Følgende tekstelementer skal ses som belæg for denne konstruktion.
Alle informanter hævder at modellen afspejler de processer, som radiografen udfører i sit
professionelle virke og den betegnes f.eks. som:
en skabelon for det vi selv har gjort hele tiden (bilag 2).

Kliniske lærere siger bl.a. at modellen er:
et billede af, hvad radiografi er (..) det er den tankeproces, der ligger til baggrund for de
ting vi går og laver (bilag 2).

De siger videre at:
vi er alle sammen enige om, at det er den proces vi laver i vores arbejde. Så jeg vil sige,
selvfølgelig bruger de [radiografer: red]den, de er bare ikke klar over det (bilag 1).

Radiografstuderende mener, at:
radiografiprocesen er lavet ud fra, at sådan gør vi, nu har vi bare sat det i et skema.

Og videre siger de om modellen, at:
det ligger vel implicit i den måde vi arbejder på.
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De oplever, at det ikke er alle radiografer, som følger modellen slavisk, hvilket de mener
skyldes tidspresset i hverdagens undersøgelsesprogram. De siger:
De andre [radiograferne: red] bliver stressede omkring en, hvis man bruger for lang
tid omkring det [brugen af radiografiprocessen: red]. Radiograferne arbejder mere på
rutinen.

Men siger samtidigt, at de oplever, at de yngre radiografer er bevidste om, at de skal
bruge modellen og dataindsamle inden en røntgenundersøgelse:
Altså, jeg vil sige, at de yngre de er helt klart [bevidste om modellen: red], men der er
nogle af de ældre, der måske ikke er så meget, men de kører også meget på rutine.

Nogle kliniske lærere og vejledere udtrykker det lidt anderledes:
Radiografer bruger deres egen model – variant af radiografiprocssen (bilag 2).

Der er således én 6. semester studerende, som siger:
Bare fordi de ikke siger det, det er ikke ensbetydende med, at de ikke har lagt mærke til, at
vedkommende mangler et ben eller et eller andet, ikke også? (bilag 7).

Men flere informanter såvel studerende, som lærere/ vejledere understreger, at en eksplicitering af modellen ville være til fordel for studerende:
Jeg synes bestemt, at det jo skulle være noget, som de [radiograferne:red] også skulle (bilag
1), andre er enige, men konstaterer, at det sandsynligvis ikke sker men derfra og til at den
menige arbejder [radiograf: red] rundt omkring går ind og bruger den (..). Det tror jeg
overhovedet ikke de gør (bilag 1).

Ifølge yngre studerende kører radiograferne mere på rutinen og anvender heller ikke
modellen efter deres opfattelse. De siger bl.a.:
De [radiograferne: red] står bare og ser om det er en thorax eller en albue, og så går de ind
og så … rundt og så tager de billedet (bilag 6).
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9.2.3.2 Eksplicit anvendelse
Den eksplicitte anvendelse ses hos kliniske lærere, kliniske vejledere, teorilærere og studerende i forbindelse med flere forskellige læringsaktiviteter. Dette uddybes ikke nærmere
her, idet det dels fremgår af afsnit 9.2.3.3 og dels vil fremgå af afsnit 9.2.4 og 9.2.5 i
forhold til, hvordan modellen anvendes.
9.2.3.3 Implicit/eksplicit anvendelse
Kliniske vejledere fortæller, at selvom de anvender modellens struktur i vejledning af
studerende på billeddiagnostiske undersøgelsesstuer, er det sjældent, at de tager modellen
frem og gennemgår den slavisk. De siger bl.a.:
Vi sætter ikke ord på, og siger, nu går vi ind og bruger radiografiprocessen, men i den måde
vi arbejder med de studerende på, og især nu også efter vi har fået den på kliniske prøve,
bruger vi den meget, hvor vi siger, hvordan går I ind og identificerer problemstillingen,
hvad er det for en problemstilling, hvad er det for en patient, hvordan planlægger I den her
undersøgelse, hvad er det I skal være opmærksomme på (bilag 3).

Selvom teorilærere ikke udfører radiografi i form af billeddiagnostiske undersøgelser
med patienter anvender de modellen implicit til at holde den røde tråd i undervisningen.
En siger det således:
Jeg tænker jo i min undervisning, når jeg planlægger den, at nu skal vi det her igennem, så
skal vi hen og arbejde der, så skal vi hen og prioritere noget i forhold til det og hvordan vil
vi så handle (bilag 5).

De studerende oplever, at de af kliniske vejledere og lærere opfordres til at bruge modellen
fra starten af uddannelsen:
De [kliniske lærer/vejledere: red] lægger meget vægt på, at vi går ud fra radiografiprocessen.

De siger f.eks.:
Vi tænker over det [modellens indhold: red] og sørger nok for at få os nogle gode vaner.
Vi starter med at kigge på henvisninger og alle de ting og så vænne sig til, at sådan gør man
hver gang (bilag 6).
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De studerende nævner samtidigt, at de tænker og handler som radiografiprocessen, men
ikke altid tager modellen frem for at følge den.
Samtidigt fastslår studerende, at nyuddannede radiografer anvender modellen eksplicit:
Jeg havde fornøjelsen af, at arbejde sammen med en (..) relativt nyuddannet, det var helt
tydeligt, at hun godt [vidste: red], at den skal du da [bruge: red].

Nyuddannede radiografer hvis uddannelsesbetegnelse er Bachelor i radiografi fra
Radiografuddannelsen, University College Lillebælt, har alle anvendt modellen gennem
uddannelsen. Dette kan måske forklare, hvorfor studerende oplever yngre radiografers
bevidsthed om behovet for at anvende modellen. Disse radiografer, er fortrolige med
modellen, måske fordi de i en eller anden form selv strukturer deres arbejde som beskrevet
heri. De har derfor lettere ved, at eksplicitere deres handlinger i forhold til begreber
anvendt i modellen, når der er behov for det. Her kunne man måske med rette tale om, at
de anvender modellen såvel implicit som eksplicit!
9.2.4 Hvordan anvendes modellen i den kliniske og teoretiske læringsarena?
Skemaet nedenfor indeholder kategorier konstrueret i de 2 læringsarenaer. Derudover er
der på baggrund af forskelle og ligheder i labels konstrueret emner, der beskriver forskellige
formål med anvendelse af radiografiprocessen.
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Skolastisk arena

Klinisk arena
Undervisning
(lærere)

1) Definition af radiografi
- de 3 vidensområder
- klassificering af teori i forhold til vidensområder
- synliggørelse af sammenhæng mellem
teori og radiografi
- synliggørelse af fagenes sammenhæng

4) Praksisbeskrivelse
- organisering af praksisbeskrivelse
- drøftelse af praksisbeskrivelse
5) Refleksionstimer
- dialog om selvvalgt fagligt tema

2) Dannelse i forhold til radiografi
- kritisk refleksion
- argumentation i forhold til deres handlinger
- internalisering af radiografiprocessen
3) Organisering af læreprocesser i forhold
til
- problembaseret gruppearbejde
- casearbejde
- klasseundervisning i f.eks. omsorg/pleje
Vejledning
(lærere og vejledere)
1) Praksisbeskrivelse
- del af problemorienteret opgave på 3.
semesteropgave
2) Temauge
- problembaseret og tematiseret casearbejde
- 3. semesteropgave
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3) Undersøgelsesforløb (post radiografi)
- drøftelse af udvalgte proceselementer
- evaluering af udvalgte proceselementer
- perspektivering i forhold til udvalgte proceselementer
4) Studerendes læreproces
- hvad skal der fokus på fremadrettet
- den studerendes læringsmål

Refleksion i praksis
Refleksion
Skriftlige opgaver
(studerende)
Praksisbeskrivelse
- som en del af 3.semester opgave

Praksisbeskrivelse
- i kliniske undervisning

Eksamen
(studerende/kliniske lærere)
1) Planlægning af mundtlig eksamen
- præcisering af relevante datakilder/
data/problemstillinger
- disposition af mundtligt oplæg

2) skriftligt eksamensoplæg

a) Kommentarblad
- teori/forklaringer/argumenter/osv.

a) Kommentarblad
- teori/forklaringer/argumenter/osv.

3) Eksamensplanlægning af undersøgelsesforløb
- præcisering og italesættelse af relevante
data/problemstillinger
- skabelon for organisering af eksamensforløb
- huskeliste i forhold til kriterier for handling

Undersøgelsesplan
(kliniske lærer og vejledere/studerende)
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Oversigt over radiografiske handlinger
Præradiografi
- dataindsamling og identificering af
problemstillinger
- prioritering af problemstillinger
- opstilling af mål
Perradiografi
- evaluering af mål og organisering
- reorganisering
Postradiografi
- evaluering
Informationsmateriale
(kliniske lærer)
PR
tværfaglig introduktion til uddannelsen/
uddannelsesdage
- Definition af radiografi, de 3 vidensområde
-Rammen for radiografi, en beskrivelse af
radiografens arbejde
Figur 9.2.4 Den pædagogiske model anvendes på flere måder og med flere formål i de
2 forskellige arenaer
Kommentarer til skemaet
I begge læringsarenaer konstrueres kernekategorien pædagogisk model på baggrund af
invivo-labels Det synes nærmest banalt at nævne begrebet i dette projekt, men ikke desto
mindre mener jeg, at det er væsentligt for at være tro mod analysemetoden. Ikke uventet
viser en fortsat kodning af labels, at der kan konstrueres adskillige flere ens underkategorier
for de 2 arenaer, men med forskellige emner afhængig af formålet med læringsaktiviteter.
Betegnelserne for emnerne er således mere overordnede, og er udelukkende konstrueret
på baggrund af ligheder og forskelle i de labels, der beskriver forskellige formål med
anvendelse af radiografiprocessen indenfor hvert emne. Intentionen om at bevare invivo
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labels er således ikke muligt her og betegnelserne af emnerne er mine, hvilket betyder,
at begreberne ikke kan genfindes direkte i data, idet de er opstået på baggrund af mine
memos. Begreberne er således indikerede af data.
Underkategorien undersøgelsesplan og informationsmateriale kan kun konstrueres i forhold til den kliniske arena.
Underkategorien informationsmateriale synes måske at være en mere overraskende
konstruktion i projektet. Ikke mindst fordi, begrebet kun i den kliniske arena forbindes med
radiografiprocessen. Hermed kan der selvfølgelig ikke konkluderes, at PR om uddannelsen
kun foregår fra den kliniske arena. Skolen deltager i en del PR-arrangementer, men denne
opgave varetages af studievejlederen, som ikke er repræsenteret iblandt informanterne.
Projektet afdækker således ikke, hvorvidt skolens studievejleder anvender modellen til PR.
I den følgende tekst vil konstruktionen af de underkategorier, der findes i begge læringsarenaer blive beskrevet samtidigt, mens der i tekstfremstillingen er lagt vægt på en tydelig
differentiering mellem konstruktioner, der betegner aktiviteter i henholdsvis den kliniske
og den skolastiske arena.
Konstruktionen af underkategorien undersøgelsesplan og informationsmateriale beskrives særskilt, da konstruktionerne som nævnt kun kan relateres til aktiviteter i den
kliniske arena.
Denne del af projektets undersøgelseselement afsluttes med en sammenfatning.
9.2.5 Underkategorier, der karakteriser den pædagogiske model
Opsummerende kan nævnes, at der i forbindelse med den komparative labelskodning
fremstår følgende fælles underkategorier undervisning, vejledning, skriftlige opgaver og
eksamensforberedelse. Derudover kan der konstrueres to underkategorier mere for den
kliniske arena undersøgelsesplan og informationsmateriale. Fortsat kodning af labels har
betydet, at der etableres forskellige emner til hver underkategori. Et emne rummer således
sit eget formål med anvendelsen af modellen.
9.2.5.1 Undervisning
Til denne underkategori Undervisning kan konstrueres fem emner i alt. Tre emner
tilhører teoretisk undervisning (nr. 1-3) og to emner (nr. 4-5) tilhører den kliniske under-
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visning. De vil herefter blive gennemgået i forhold til, om de er konstrueret som teoretisk
eller klinisk undervisning.
Teoretisk undervisning
Til denne underkategori kan konstrueres følgende 3 emner 1) Definition af radiografi,
2) Dannelse i forhold til radiografien og 3) Organisering af læreprocesser. I dette afsnit vil
konstruktionen af underkategori med respektive emner beskrives ved hjælp af labels og
teksteelementer.
1) Definition af radiografi
En teorilærer beskriver modellen som det redskab, der kan hjælpe den studerende til
at forstå radiografiens mange aspekter, som man ellers først ville erkende efter flere års
erfaringer:
Jeg ser den [radiografiprocessen: red] mest som noget af det der går op for en, når man
egentlig har været radiograf i nogle år ude på røntgenafdelingen, at der er mange elementer,
der spiller ind på en undersøgelse (bilag 5).

Og modellen bruges til at illustrere radiografiens 3 vidensområder og kompleksitet, det
beskrives således:
De [studerende: red] er nødt til at reflektere ind i boblerne [vidensområderne: red]. Så
der vil jeg sige vi er meget inde i midten hele tiden. Det tvinger jeg dem til (..) træner dem
bevidst i.

I starten af uddannelsen introduceres de studerende derfor til modellen og til definitionen
af radiografi. Det siges således:
Jeg har da en masse at sige, jeg bruger den, jeg bruger den meget grundlæggende på første
semester til at fortælle dem, hvad radiografi er.

Modellen opleves som et godt redskab til at holde den røde tråd i undervisningen uden
at begrænse nuancerne i fagene.
Den er god til at holde fast på det vi vil, men jeg synes ikke, at den udelukker, at man godt
kan komme lidt langt ud, at man så bare får samlet op igen.
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Og til at illustrere forskellige fagområders berettigelse i forhold til professionens virkefelt
Der er også nogle af dem, der har ytret mening om, at de kanikke forstå, hvorfor de skal
have så meget fysiologi omkring nyrerne for eksempel eller vi skulle jo bare tage nogle
billeder af dem [nyrerne: red]. Men altså, der er den radiografiprocessen: red] god til at
bruge til vise, jamen, det har jo en indflydelse på alle de her ting, at [kende] nyrefysiologien
specielt for os med kontrastindgift (..) betyder det en del (bilag 5).

Og videre:
Dengang jeg var elev, det kan godt være at det først dukkede op for mig, da jeg var fjerde
semester langt inde i min uddannelse, at jeg kom til at tænke sådan, ligesom det der med,
hvad skulle jeg bruge det fag til og hvordan kobler jeg. Her får de fra starten en kobling
(bilag 5).

Modellen anvendes også i forbindelse med undervisning i omsorg/pleje. Uddrag af
undervisningssituation beskriver hvordan:
Hvilke overvejelser har vi her i forhold til at skulle have en patient på røntgen, hvad
kan I [radiografstuderende: red] identificere ud fra, så giver jeg dem måske en lillebitte
case…. hvad kan I identificere af problemer, der måtte være….og så prøve at organisere det
bagefter…. (bilag 5).

Uanset vidensområde, mener lærerne at modellen virker i forhold til at illustrere såvel
kompleksitet som sammenhæng i radiografien. Det efterfølgende tekstelement tager afsæt
i røntgenfysik og strålebeskyttelse:
omkring dosis og beregninger (..) og hvad gør man så ved beskyttelse af patienten. Så har
du jo mennesket indover og det sundhedsmæssige aspekt (..) bruger til at forklare, hvorfor
det er så vigtigt at kunne alle de her formler (..). Få dem til at reflektere, hvorfor skal du
vide noget om det her (bilag 5).

2) Dannelse i forhold til radiografien
Flere lærere anvender konsekvent modellen til flere formål beskrevet ved hjælp af
følgende tekstelementer:
bruger den så i mine fag hele vejen igennem, hver enkelt [vidensområde: red], hvad
identificerer vi her i forhold til de ting, vi har snakket om i dag (..) opsamler, da vil man
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måske sige, nå men okay, hvad vil I så gøre i den her situation [røntgenundersøgelse: red]
med det her røntgenportræt, ikke?

Og det næste tekstelement:
der vil man så bruge den igen strukturen [modellens struktur: red] som gør (..) at de er med
til at reflektere på den også, fordi den der evaluering, er der hele tiden (bilag 5).

I problembaseret gruppearbejde, hvor faget under ét kaldes radiografi, anvendes modellen
f.eks. som udgangspunkt for diskussion om valg af modalitet:
da diskuterer vi også meget, hvilken modalitet skal vi have i forhold til den type lidelse
og hvad giver det af fordele og ulemper og diskuterer de der tre store områder i forhold til
hinanden.

Teorierne sættes i spil med deres erfaringer og de studerende dannes til at tænke: hvad
nu hvis hele tiden. Eller sagt med andre ord:
Hvor man har et problem der [i en røntgenundersøgelse: red], og hvordan smitter det så
af på mennesket [patienten: red] og billedet vi får ud af det (bilag 5).

De studerende skal således dannes til prioritering af og argumentering for de valgte
handlinger:
Vi snakker om, hvad er det vigtigste her (..) for radiografi, hvor vi spørger, vi har mennesket
i centrum, det er det vigtigste, ikke også? Og vi skal have nogle billeder ud af det og vi skal
bruge noget teknik …(..) nogen gange, hvor det vil være vigtigere at holde i hånd end det
vil være at tage blodtryk og omvendt (..)og det skal de så kunne lære at samle, det er ikke
nok bare at kunne sine ting i fag [have teoretisk viden: red] (..) det er også vigtigt at få
helheden med dem i forhold til den situation de er i (..) nu skal de snart til at stå inde for de
ting de gør (..) så skal de kunne begynde at prioritere og argumentere hvorfor de prioriterer
(bilag 5).

Det er derfor vigtigt at arbejde dybdegående og evaluerende med diverse undervisningsområder:
Nu skal vi lige holde fast i det her [element i radiografiprocessen: red] før vi går videre til
det her, så vi kan evaluere hele tiden (..) Struktur i modellen som jeg holder meget fast i
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… at jo mere de ved, jo flere ting kommer der på (..)det er jo for, at de skal kunne lære at
bruge den, den skal kunne ligge i baghovedet (bilag 5).

3) Organisering af læreprocesser
Modellen hjælper lærerne. Den:
fastholder mine egne tanker og forhåbentligt også de studerendes, sådan at jeg holder dem
fast i [hvor i radiografiprocessen undervisningen kan relateres til: red] (..) den er måske
lidt styrende for, hvordan jeg underviser et eller andet sted.

Det er derfor vigtigt at nye undervisere introduceres til modellen, for at sikre den
problemorienterede tilgang til radiografien
den er god til at forklare dem [nye lærere: red] eller vise dem, at det egentlig er lidt, en lidt
anden måde vi tænker det hele på i dag end vi gjorde dengang man selv var elev (..) den er
rigtig god, altså til at man, man får, man får øjnene op for, at det er lidt mere komplekst
end det var dengang man selv gik i skole (..) jeg tror de ville have godt af, at få den trukket
ned over ørerne (..) det er egentlig lidt en anden måde, vi ser det hele på (..) for det er jo en
måde at arbejde problemorienteret på (bilag 5).

Internalisering af processen i de studerendes arbejdsgang fremmer udvikling af
handlekompetence indenfor radiografien
Jeg synes vi styrker sådan deres overblik i situationer derude i praksis, at når de [møder:red]
Fru Jensen og der er en [lægeordination:red] der beder om det, [røntgenundersøgelse: red]
og jeg skal få det her [en given undersøgelse: red] ud af det, at man kan bedre koble eller
se en konsekvens af, det jeg gør nu, har indflydelse på det her.

Og selvom man på skolen anvender modellen meget, er der et ønske om, at de studerende
kender den endnu bedre, bl.a. som et led i socialiseringen til radiografens verden og for
at lette forståelsen af, hvad der er vigtigt i forhold til radiografiske handlinger. En klinisk
vejleder underbygger dette ved at sige:
når de kommer ud til os, bruger vi meget krudt på dem, og får dem sat ind i vores verden,
jeg kunne godt ønske mig de var lidt mere sporet ind på processen, når de kommer ud til
os (bilag 3).
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Klinisk undervisning
I denne arena konstrueres følgende 2 emner 4) Refleksionstimer og 5) Praksisbeskrivelse
4) Refleksionstimer og 5) praksisbeskrivelser
Modellen anvendes til gennem dialog, at koble elementer fra praksisbeskrivelser til teori
for herigennem at strukturere refleksion over handlinger. De siger bl.a.:
koble tingene på hinanden [teori og praksis: red], det synes jeg, den kan bruges fint til (..)
oftest så vil det være med de ting, som kunne være lavet anderledes, man går ind og skal
reflektere over, hvad det var at der fik det til at udvikle sig som det gjorde (bilag3).

Når de studerende således drøfter deres skriftlige praksisbeskrivelse anvendes modellen
som styringsredskab til at sikre, at dialogen kommer til at omhandle alle faser i forløbet.
Det beskrives således:
laver en praksisbeskrivelse og det består i at de har fået beskrevet et eller andet handlingsforløb
(..) Sådan går vi ind og snakker om hver enkelt fase i deres forløb, i selve praksisbeskrivelsen,
hvor sker hvad, hvor er vi er i forhold til niveauerne her [i modellen: red] (Bilag 2).

9.2.5.2 Vejledning
Til underkategorien vejledning kan konstrueres fire emner i alt. To emner (nr. 1-2)
tilhører skolastisk læringsarena og 2 emner (nr. 3-4) tilhører den kliniske læringsarena.
Skolastisk læringsarena
Inden for underkategori Vejledning i skolastisk arena kunne emnerne 1) temauge og 2)
3. semesteropgave konstrueres, som her vil blive gennemgået sammen.
1) Temauge og 2) 3. semesteropgave
Teorilærerne anvender modellen i forbindelse med en temauge, hvor der arbejdes
problembaseret ud fra repræsentative cases. Her virker modellen uanset fokusområde i
forbindelse med casearbejde er det jo lige meget om det er naturvidenskabelige eller humanistiske
fag.
Desuden anvendes modellen til at hjælpe den studerende i at fastholde strukturen
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i den individuelle 3. semesteropgave, hvor der er fokus på mennesket, dvs. teorier
indenfor det human og samfundsvidenskabelige område. Den studerende skal med afsæt
i praksisbeskrivelser argumentere for temaets relevans i forhold til radiografien og det
videnskabsteoretiske perspektiv:
den bruges meget til at fastholde de studerende i de forskellige emner (bilag 5).

Se i øvrigt under skriftlige opgaver 9.2.5.3.
Klinisk læringsarena
Inden for underkategorien vejledning i klinisk arena kan emnerne 3) undersøgelsesforløb
og 4) studerendes egen læreproces konstrueres. De vil blive gennemgået hver for sig.
3) Undersøgelsesforløb
Modellen opfattes som et redskab, der kan bruges til at styre vejledningsprocessen med,
når vejleder i forbindelse med arbejdet vil sikre, at den studerende når gennem forskellige
arbejdsområder som et led i udvikling af handlekompetence. Informanter oplever modellen
som et:
redskab for vejlederne, sådan at man selv har styr på som vejleder, hov vi har ligesom været
igennem det her, og så, så burde den studerende være klædt på til det her [jobbet som
radiograf: red] (bilag 1).

Nogle vejledere arbejder sammen med den studerende i et undersøgelsesforløb, hvor der
er afsat ekstra tid til undersøgelserne, så forløbet kan drøftes igennem. Dialogen mellem
studerende og vejleder værdsættes meget af begge parter, hvor modellen bruges som en:
systematisk tilrettelæggelse af undersøgelse, hvor (..) rækkefølgen skal indarbejdes som en
rutine.(..) så bliver det automatisk, så kommer de det hele igennem (..) Men også for at få
sat ord på, at nu er du nået dertil og nu er du nået dertil (bilag 3).

De siger videre, at det er vigtigt at modellen anvendes for at sikre, at de studerende
bliver stillet til ansvar for det de gør:
Det er let at gå ud, og vi ser hvordan det bliver gjort, og så handler de korrekt, men de skal
også kunne begrunde hvorfor de gør det. Det er måske der, det er vigtigt at man hele tiden
holder dem oppe imod alle elementer i radiografiprocessen (bilag 1).
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De kliniske vejledere oplever også, at det er lettere at drøfte en undersøgelsessituation
med den studerende, når de har modellen at gå ud fra:
Jeg tror så vi skal være bedre til at bruge den der beskrevne proces noget mere i forhold til de
studerende (..), at du synes det var blevet nemmere at have de studerende i et rum, fordi du
var blevet bedre til ligesom at komme omkring elementerne eller spørgsmålene, i det både
studerende og vejledere brug for noget at holde fast i (bilag 4).

4) Studerendes egen læreproces
Vejledning opfattes som væsentlig i læringsforløb i forhold til den studerendes bevidsthed
omkring de faktorer, der spiller ind i et undersøgelsesforløb. Modellen anvendes implicit i
forbindelse med forventningssamtalen:
Du har den inden i baghovedet, selv om der er kriterierne, at den studerende skal nå en
masse. Så de specifikke områder, når du går ind og kikker på områderne, og man snakker
om det, når du har forventningssamtaler og løbende [samtaler: red] med den studerende,
så er det den proces, du har i baghovedet (bilag 3).

Afhængigt af hvor i uddannelsen den studerende befinder sig, skal de gennem vejledning
guides mere eller mindre på vej. En vejleder siger det således:
Alt efter den studerendes niveau er det mere eller mindre selvstændigt arbejde, og det er også
det det skal ende med (..) at når de er ved at være færdige, så er det selvstændigt (bilag 2, 4).

9.2.5.3 Skriftlige opgaver
I forbindelse med underkategorien Skriftlige opgaver kan emnet praksisbeskrivelse konstrueres for begge læringsarenaer. Emnet beskrives for særskilt for hver læringsarena.
Klinisk læringsarena
De studerende skal gennem uddannelsen udarbejde flere former for skriftlige opgaver,
herunder nogle i den kliniske undervisning. De skal bl.a. beskrive og bearbejde en
selvoplevet røntgenundersøgelse og kriterierne for opgaven kan beskrives med følgende
tekstelementer:
De vælger en undersøgelse ud, hvor de har en eller anden henvisning og sådan nogle ting,
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som de så bearbejder … radiografi-processen ud, så udfører de også undersøgelsen, og
derigennem har de så beskrevet radiografi-processen.

De kliniske lærere oplever, at modellen er en hensigtsmæssig opskrift:
fordi den virker, at man kommer hele vejen rundt, når man bruger processen (bilag 3)

og de lægger vægt på, at de studerende skal arbejde ud fra en selvoplevet situation for
herved at understrege professionselementet i uddannelsen:
Og så får de jo også den der visuelle del eller den observationsdel med som er det virkelige
liv, så det ikke er en ren teoretisk opgave (bilag 1).

De studerende betragter det skriftlige arbejde med radiografiprocessen som god, men
hård træning fordi:
Man tænker over det for at blive opmærksom på processen fra jeg læser henvisningen til jeg
er færdig med patienten (bilag studerende).

En studerende siger det således:
Jeg lavede simpelthen en undersøgelse ad gangen sammen med radiograf og så skrev jeg bare
ned punktvis, hvad man gør (..)Det er nok også en rigtig god læreproces (bilag 6).

Skolastisk læringsarena
De studerende vælger at bruge modellen til at strukturere deres skriftlige opgave på 3.
semester efter. Opgaven går ud på, at de studerende skal udarbejde en praksisbeskrivelse
og ud fra denne argumentere for relevant fokusområde, som bearbejdes teoretisk. Deres
begrundelse for at anvende modellen er, at den er meget konkret i forhold til radiografien,
og at de er fortrolige med strukturen i den. Det efterfølgende citat kunne tyde på, at
anvendelse af modellen rummer mere end blot spørgsmålet om anvendelighed, men også
professionsidentitet:
Modellen; den er så dejlig konkret i forhold til nogle sygeplejeteoretikere, der stolpe op og
stolpe ned og, altså det, men det … at man har set den fra dag ét, altså bare (bilag 7).

Begejstringen over, at der findes en model, som beskriver deres professionsfelt kan således
have afgørende betydning for anvendelsen, og kan ses som et led i deres socialisering til
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professionen.
Ud over at have et pædagogisk sigte bidrager modellen sandsynligvis også til professionsidentiteten og underbygger behovet for, at studerende har et indgående kendskab til modellen, før de sendes ud i klinisk undervisning jf. afsnit 9.2.5.1.
9.2.5.4 Eksamen
I underkategorien Eksamen kan fire emner konstrueres. Nr. 1) Planlægning af mundtlig
eksamen, konstrueres i den teoretiske del og nr. 2) Skriftligt eksamensoplæg samt nr. 3)
Eksamensplanlægning af undersøgelsesforløb konstrueres i klinisk arena. Nr. 4) Kommentarblad
konstrueres i begge arenaer.
Teoretiske eksamen
1) Planlægning af mundtlig eksamen
De studerende anvender modellen for at præcisere relevante datakilder, data og
problemstillinger og som disposition for den første mundtlige eksamen på 1. semester, hvor
fokus er en drøftelse af teorier og praktiske handlinger i forbindelse med omsorg/ pleje og
radiografisk billeddannelse. En teorilærer begrunder anvendelse af modellen således:
De skal snart til at stå inde for de ting de gør, og så kommer det jo,(..) når vi forbereder
dem til den første interne mundtlige eksamen (Bilag 5).

Klinisk eksamen
2) Eksamensplanlægning af undersøgelsesforløb
Efter ændring i eksamensbekendtgørelse (2005) skal der foretages en egentlig bedømmelse
af studerendes præstationer. Det er ikke længere nok, at den studerende får en udtalelses i
et evalueringsark, og bedømmes bestået/ ikke bestået. Derfor er der genindført praktiske
prøver i radiografuddannelsen. Den kliniske del af uddannelsen dokumenteres således med
en klinisk praktisk prøve, hvor den studerende udfører en billeddiagnostisk undersøgelse
med efterfølgende mundtlig drøftelse af situationen.
Som forberedelse til eksamen øver de studerende sig i at begrunde deres handlinger.
Her bruger de modellen som opskrift for, hvordan forløbet skal tilrettelægges og hvad de
skal sætte ord på for at deres handlinger kan bedømmes af censor og eksaminator. Disse
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øvelser skyldes de studerendes manglende evne til at italesætte de handlinger, som for dem
er underforståede og siger:
Jamen, det er jo logik,

men hvad der i tankerne er umiddelbar logik, kan være svært at forklare andre
Så siger jeg [klinisk lærer: red], jamen så, fortæl mig logikken, fortæl mig, hvad det er, der
er så logisk, og så kunne de faktisk ikke (..)

Lærerne og vejlederne forklarer det med, at den tavse viden generelt har gode kår i
professionen. Radiografer ved, hvad de skal foretage sig, men de er ikke altid i stand til at
forklare sig.
Det er også lige så logisk for os … vi siger det ikke højt.. (bilag 3).

Men træningen i forbindelse med vejledning og eksamensforberedelse lærer dem at sætte
ord på deres handlinger, hvilket som tidligere beskrevet kniber i hverdagen, idet:
deres begrebsverden endnu ikke er helt på plads (bilag 4).

3) Skriftligt eksamensoplæg
Modellen anvendes ligeledes som skabelon for det skriftlige eksamensoplæg, som den
studerende skal aflevere som refleksion over en praksissituation på somatisk afdeling.
Praksissituationen foregår sammen med patient og vejleder. Det skriftlige oplæg danner
baggrund for en teoretisk drøftelse af situationen. En studerende siger:
når jeg så for eksempel skulle skrive opgaven til eksamen på tredje semester, da er det jo helt
tydeligt, at det også er sådan, man opbygger opgaven og man forbereder sig, og introducerer
patienten og de der ting (bilag 7).

I begge arenaer
a) Kommentarblad
De studerende bruger kopier af modellen som notelap, hvor de tager modellen med ind
på røntgenstuen under en prøveeksamen og noterer, hvad der skal huskes ved de forskellige
undersøgelser. Ved at bruge modellen som notelap, kan de strukturere deres notater. Uden
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denne struktur kan det føles uoverskueligt. Det beskrives med dette tekstelement:
konkret med eksamen, laver nogle noter til radiografiprocessen, når man er på en stue og
skriver ned, hvad man sådan skal huske under de forskellige punkter (..) ikke rigtig skrevet
noget ned ved de andre stuer, fordi jeg har ikke rigtig vidst, hvordan jeg sådan skulle gøre,
det er lidt uoverskueligt, hvad man skal skrive ned, og hvad man ikke skal skrive (bilag 6).

Modellen hjælper dem således til at overskue og huske hvilke elementer er vigtige i prøven
(bilag 3). Dette gælder for begge arenaer.
9.2.5.5 Undersøgelsesplan
I denne underkategori kan der konstrueres et emne oversigt over undersøgelsesforløb, der
undervejs viser sig at have flere niveauer svarende til; præ-, per- og postradiografi. Dette
emne konstrueres i forhold til den kliniske del af uddannelsen. Da disse niveauer er dannet
på baggrund af flere forskellige labels, skal de ses som overordnede beskrivelser af, hvad
der sker før (præradiografi), under (perradiografi) og efter en billediagnostisk undersøgelse
(postradiografi). Det har således ikke her været muligt at overholde intentionen om
anvendelse af invivo koder.
Modellen bruges konsekvent af de studerende som en logisk model for planlægning i
forbindelse med røntgenundersøgelser. Afhængig af niveau i uddannelsen bruges den som
nævnt implicit eller eksplicit.
Klinisk læringsarena
Emnet Overblik over radiografiske handlinger beskrives indledningsvis samlet. Herefter
splittes det op og beskrives i forhold til præ-, per- og postradiografi.
Overblik over radiografiske handlinger
De kliniske lærere og vejledere oplever at studerende giver udtryk for at:
Det er jo egentlig bare en model for det vi gør, det giver jo noget overblik (bilag 1).

Modellen er vigtig for at hjælpe de studerende til at se og forstå, hvad der sker i en
undersøgelse og forstå, at forløbet med patienten skal planlægges:
(..) overblik over, hvad er det for en situation, hvad er det for nogle ting vi går og gør, at vi
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reelt laver nogle mål for vores undersøgelser, som ikke er synlige inde i rummet,, det er de jo
aldrig, jeg går jo aldrig ind som radiograf og siger, nå, målet med Fru Jensen [undersøgelse:
red] i dag, det er sådan og sådan og sådan, fordi Fru Jensen hun er … inden for kort tid.
Uden modellen kan de studerende ikke følge med, idet radiografen foretager mange ting
som ligger implicit i handlingerne. Denne udlægning bekræftes af udsagn fra studerende:
Det er meget det der med henvisninger, og det synes jeg er enormt irriterende, hvis man ikke
når at få læst det inden patienten kommer ind, for så kan man slet ikke nå at følge med.

De giver således udtryk for, at de er nødt til at sige fra, såfremt de presses til at tage
patienten ind til undersøgelse uden, at de har forberedt forløbet:
Jeg er da tit blevet hevet ind i en undersøgelsesrum, hvor jeg siger, øjeblik, jeg vil godt lige
have lov at læse om næsen først.

Præradiografi
De studerende har brug for at sætte sig grundigt ind i patientens data for at kunne indgå
i et ordentligt kompetent samarbejde med patienten. De siger:
Det er pinligt at stå der, og man ved ikke rigtig hvorfor Hr. Larsen nu er inde og skal have
CTC [computervejledt undersøgelse af hovedet: red] af eller og om han måske skal
have kontrast og sådan noget og hvis han så spørger om et eller andet, så, ja, det øh, lige et
øjeblik, jeg går lige ud bagved og kigger.

Vigtigheden af dataindsamling understreges af en anden studerendes fortælling:
Jeg havde en oplevelse i MR i sidste uge, hvor en, der skulle laves sådan en ana-kanal
undersøgelse og der havde jeg ikke nået at læse henvisningen, og han skulle have noget
kontrast i endetarmen, så det går jeg ud og fortæller ham, jamen, jeg har jo ikke nogen
endetarm, siger han så, og det var altså pinlig (..) han sagde også (..) ved I overhovedet,
hvad I laver, sagde han til mig, det var altså ikke sjovt.

De oplever, at dataindsamling er helt afgørende for kommunikation, samarbejde og
omsorg for patienten. De giver flere eksempler:
Nå jeg kan se du er faldet, så kan man snakke lidt med dem, det tager måske lige det værste,
hvis de er nervøse, det tager deres blik fra det der skal ske med alt apparaturet, hvor man
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lige tager en lille sludder med dem, vi slapper lidt af, og man får en patient, der er mere,
altså, medgørlig (..) det gør at de slapper af, og de føler sig mere sådan trygge.

Følgende labels karakteriserer i hovedtræk, hvad kliniske lærere mener modellen gør for
studerende i forhold til at forberede en undersøgelse. Der står følgende stikordsuddrag:
ikke overskue hele undersøgelsesforløbet, modellen hjælper til at kunne koncentrere sig
og fokusere, viser den rækkefølge tingene foregår fra start til slut. Studerende har brug for
struktur over handling, til at styre omkring det hele.

Modellen menes specielt at udmærke sig i situationer, der er meget komplekse og hvor
der er mange ting, der skal være styr på. Det beskrives således:
Hvis det er noget, hvor man skal søge information omkring blodprøver og alle mulige
andre ting, så kan den jo være en hjælp at få sat struktur på handlingerne (bilag 2).

Udsagnene underbygger således de studerendes opfattelse af modellens anvendelighed i
forhold til de aktiviteter, der går forud for en undersøgelse, som jeg her i projektet kalder
præradiografi. Afslutningsvis kan det illustreres med et udsagn fra en studerende:
Jeg synes da jeg bruger meget tid på det her [radiografiprocessen: red] hvis jeg tager en
undersøgelse, og siger, jamen, jeg skal også bruge meget tid på den [modellen: red].

En anden supplerer:
godt for mange hvis vejleder hiver modellen frem i forbindelse med en undersøgelse.

De studerende efterspørger således eksplicit brug af modellen som et led i vejledningen
i den kliniske læringsarena.
Perradiografi
Når man udfører radiografi, er det vigtigt hele tiden at forholde sig til situationen for at
kunne korrigere handling om nødvendigt. Det beskrives således:
Man får nogle billeder, hvor man havde lavet en forestilling om, at det vil være de rigtige
data [eksponeringsparameter: red] man har brugt til de her billeder, men så får man dem
i hånden og så ser, hov, de ser ikke rigtige ud, Om det så er en evaluering eller om det er
en refleksion, jeg vil så mere sige det er en refleksion, så går man ind og så siger, hvad skal
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jeg gøre anderledes?

Denne refleksion foregår som en dialog mellem studerende og vejleder i forbindelse
med undersøgelsen:
Det er den dialog vi har i hvert fald med de studerende, ikke altså, når de får et billede i
hånden, (.. ) en refleksion over handling (bilag 2).

Nogle oplever det som stift, og at der ikke er plads til spontanitet, hvis man hele tiden
undervejs i et undersøgelsesforløb skal handle efter en model, og eksplicitere det man gør:
Det kan måske virke lidt kunstigt at sige, nu er der nogle faste punkter man skal gå
igennem, ikke (bilag 2).

Dette kan måske være årsagen til, at der ikke entydigt i materialet findes beskrivelser af,
hvordan modellen anvendes eksplicit undervejs i et undersøgelsesforløb eller det kan måske
også skyldes, at modellen simpelthen ikke er detaljeret nok i forhold til de processer, der
sker undervejs i undersøgelsen kaldet perradiografien. Nogle kliniske lærere gjorde således
opmærksom på, at modellen var for overordnet, de havde brug for en mere detaljeret
gennemgang af de aktiviteter, som hvert enkelt proceselement dækker over. F.eks. nævner
de, at de vælger at bruge målene fra kriterierne til den 1. kliniske eksamen. Disse mål
er udarbejdet efter modellen, men er mere konkrete af hensyn til en synliggørelse af det
forventede niveau i prøven. Lærerne har derfor viderebearbejdet modellen:
Nu har vi fået nogle redskaber i de andre papirer, der ligger her, hvor vi virkelig har nogle
konkrete facts, og det er i mine øjne den her, der bare er skrevet dybere ud og der siger,
hvornår skal de nå hvad (bilag 12).

Disse redskaber, som de kalder dem, er udarbejdet for alle kliniske semestre.
Postradiografi
Mens det synes kunstigt at eksplicitere sine handlinger undervejs i et undersøgelsesforløb,
mener flere derimod, at det er vigtigt med konsekvent og systematisk evaluering. De siger:
Selvfølgelig går man ind og evaluerer på de enkelte ting (bilag 4). Her er det ordet
selvfølgelig, der for mig understreger den postradiografiske evaluerings betydning for de
uddannelsesansvarlige (bilag 4).
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Kliniske lærere vurderer således, at det er vigtigt, at den studerende reflekterer over
sine handlinger for herigennem at blive bevidst om konsekvensen heraf. En informant
udtrykker det således:
Oftest så vil det være med de ting, som kunne være lavet anderledes, man går ind og skal
reflektere over, hvad det var at der fik det til at udvikle sig som det gjorde.

Hertil bruger vejlederne modellen:
Man tager den frem og går helt i dybden med, hvad det var, der var godt og hvad man
kunne have gjort anderledes (bilag 2).

Men trods bevidstheden om, at det er nødvendigt at forholde sig til årsager til hændelser,
synes evalueringsintensiteten at være svingende i de forskellige kliniske læringsarenaer og
i følge nogle af de kliniske lærere kommer evalueringsprocessen sjældent omkring alt i et
undersøgelsesforløb:
Det er jo ikke sikkert der altid er en evaluering ved de enkelte elementer, altså organisation
og handling og sådan noget, det synes jeg faktisk måske er … yderst sjældent at alt bliver
evalueret (..) mens testen i processen er naturligt.

Evalueringen går således mere på perradiografi end præ- og postradiografi i følge dette
tekstelement. Når der skal foretages evaluering perradiografisk, mener flere informanter, at
betegnelsen refleksion er mere rammende:
at det måske ville være mere logisk at kalde evaluering for refleksion i processen (bilag 4).

Det er her bemærkelsesværdigt at notere, at nogle studerende understreger, at radiografer,
som sjældent forventes at italesætte handlinger, typisk foretager en eksplicit evaluering af
undersøgelse sammen med studerende postradiografisk. Årsagen kan findes i studerendes
evne til at stille spørgsmål:
Deres [radiograferne: red] evaluering den sker egentlig meget i samspil med os, fordi vi går
jo også ind og stiller dem spørgsmål til, hvorfor de egentlig gjorde det de gjorde (bilag 7).

Andre studerende oplever, at præradiografi ekspliciteres, mens postradiografi lettere kan
undlades (bilag 7). De studerende påpeger, at det kræves faglig viden, for at man kan
evaluere:
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Jeg mener, at som for eksempel, hvis man ikke ved et klap om strålehygiejne, så kan man
jo egentlig heller ikke evaluere ordentligt på en handling i forhold til hvad man kan, hvis
man kender noget til det (bilag 7) og du kan heller ikke dygtiggøre dig i at få sværtningen
bedre, hvis du ikke kender noget til mAs [udtryk for mængde af røntgenfotoner, der har
betydning for billedets farve: red].

9.2.5.6 Informationsmateriale
Af labels fremgår det, at modellen af flere informanter anvendes som informationsmateriale
til PR brug for potentielle kommende studerende og til personer, som skal arbejdsprøves
samt studerende og andet personale fra andre sundhedsprofessioner. Det er tilsyneladende
kliniske lærere, som anvender modellen hertil og de fortæller bl.a., at modellen bruges, når
de:
skal introducere nye, som kommer f.eks. i arbejdsprøvning og ikke kender noget til vores
fag .

– Eller også bruges den:
hvis der kommer andre uddannelser på besøg i afdelingen, det kan være fysioterapeuter
eller sygeplejerskestuderende eller andre, som har et ønske om at se vores afdeling og vide,
hvad vi går og laver.

Derudover bruges modellen:
rigtig meget i de der præ-uddannelsesarrangementer.

Og i forhold til tværfaglige samarbejdspartnere som f.eks. somatisk afdeling, hvor radiografstuderende er i praktik. Modellen skal visualisere og definere radiografi og de processer
eller arbejdsopgaver der er forbundet hermed, dvs.:
lidt om, hvad det er for nogle overvejelser, der ligger i vores pleje/omsorgsdel f.eks. i forhold
til alt det andet [tekniske: red].

9.2.6 Sammenfatning
Denne del af analysen viser at materialet giver mulighed for at konstruere en lang række
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underkategorier og emner under kernekategorien pædagogisk model. Konstruktionen af
kernekategorien var ikke overraskende og gav ikke umiddelbart ny viden, men dog et
overblik over, at informanter repræsenterende begge læringsarenaer mener, at modellen
på forskellig vis anvendes af såvel studerende, kliniske lærere og vejledere, nyuddannede
radiografer og teorilærere som den pædagogiske model, hvortil den oprindelig blev udviklet.
Modellen opleves som en skabelon for radiografiske handlinger.
Gennem bearbejdelse af dataene, mener jeg ligeledes at kunne påpege, at modellen kan
have betydning for studerendes udvikling af professionsidentiteten.
Dannelsen af underkategorierne og emner viser derimod mere mangfoldighed i forhold
til, hvordan modellen kan anvendes afhængigt af formål, hvorfor en yderligere analyse,
der skal afdække mønstre af ligheder og forskelle, vil være næste skridt i processen mod en
egentlig teorigenerering.
9.3 Integrativ analyseproces
Formålet med dette analyseniveau er at integrere de forskellige kategorier og deres
egenskaber. Sammenligningen på foregående analysestadie forgik som en sammenligning
mellem forskellige tekstelementer og deres respektive kategorier. Sammenligning på dette
stadie foregår som en sammenligning mellem de forskellige kernekategorier, underkategorier
og emner, der er konstrueret ved hjælp af henholdsvis transskriptioner af interviews
og dagbøger. Der er formuleret hypoteser for mulige sammenligninger med henblik
på at identificere mønstre af ligheder og forskelle, hvorfor der er tale om en integrativ
analyseproces (se afsnit 7.2.5), der sker som et led i dataselektionen. Datamaterialet, mine
fund og memos, der er skrevet undervejs i de tidligere analyser, udgør således grundlaget
og belægget for formulering af de 4 grupper af hypoteser, der præsenteres og diskuteres i
næste afsnit. Hypoteserne er typografisk markeret i en tekstboks.
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9.3.1 Hypoteser i relation til radiografiprocessens deskriptive egenskaber
Radiografiprocessen en deskriptiv model; som understøtter professionsidentiteten
Radiografiprocessen er deskriptiv i forhold til:
• definition af radiografi
• fagområder som radiografien baseres på
• professionens kompleksitet
Radiografiprocessen en deskriptiv model; som understøtter professionsidentitet.
Af labels fremgår det, at modellen af flere informanter anvendes som informationsmateriale
til PR brug for potentielle kommende studerende, til personer, som skal arbejdsprøves samt
studerende og andet personale fra andre sundhedsprofessioner. Kliniske lærere fortæller
således, at modellen er meget anvendelig, når de ønsker at vise radiografiens mange medmenneskelige processer ud over det tekniske aspekt. De ønsker at give tilhørerne indsigt
i radiografens komplekse arbejdsprocesser. Modellen synes at understøtte dette ud fra de
reaktioner, som samarbejdspartnere, fremtidige studerende eller andre, som er i jobtræning,
har. Fagets synlige kompleksitet synes at overraske mange, som finder det mere spændende
end umiddelbart forventet (bilag 1, 4).
Det er min erfaring, at omverdenen ofte har forvekslet radiografer med sygeplejersker,
fordi funktionen historisk set er blevet varetaget af røntgensygeplejersker. Formelt set er
radiografer således ansat som plejepersonale på lige vilkår som sygeplejersker, men reelt
set oplever radiografer en stor divergens mellem radiografens og sygeplejerskens virkefelt.
Når omsorg og pleje står som kerneområdet i sygeplejerskernes virkefelt, betragtes disse
kun som en integreret om end vigtig del i udførelsen af radiografiske handlinger. Her sker
omsorg og pleje af patienten altid i relation til håndtering af teknik og målet med de
radiografiske handlinger er primært at hjælpe patienten på vej mod be- eller afkræftelse af
en diagnose, men uden at det sker på bekostning af omsorg for patienten i forløbet (bilag
5).
Det er ligeledes min erfaring, at man som radiograf ofte oplever, at omverdenen ikke
mener, at radiografi rummer human- og samfundsvidenskabelige aspekter, men kun handler
om naturvidenskab og håndtering af teknik. Der er derfor et stort behov for at synliggøre
radiografiens kompleksitet for omverden. Modellen synes at kunne være en del af en sådan
synliggørelse (bilag 1, 4). Hypotesen om, radiografiprocessens som en deskriptiv model,
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som understøtter professionsidentiteten, begynder således at tage form.
Kliniske og teoretiske læreres bevidsthed om, at modellen eksisterer, er stor og det
opleves som en stor tilfredsstillelse, at der nu findes teori, der ikke kun er deskriptivt for
professionsfeltet, men også normativt i forhold til at fremme studerendes overblik over
radiografiske handlinger (bilag 1-5). Nogle informanter går endda så vidt, at de antager,
at alle radiografer anvender modellen implicit. Dette kan være udtryk for en ukritisk
begejstring for modellens deskriptive og normative egenskaber i forhold til professionen,
hvorfor den ophøjes til en eksklusiv model, som må anvendes af alle på det ubevidste plan
(bilag 1, 2, 3, 4, 7).
Studerende anvender modellen i forbindelse med mange forskellige aktiviteter, fordi de
oplever at modellen er konkret i forhold til de processer, som de ser i professionen. Deres
fravalg af andre modeller og anvendelse af modellen i andre læringsarenaer som f.eks. somatisk
afdeling, kan måske ses som et led i deres behov for at skabe sig en professionsidentitet (bilag
6-7). Hermed underbygges hypotesen om at modellen understøtter professionsidentiteten
og vil blive bearbejdet yderligere i afsnit 10.1.4.
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9.3.2 Hypoteser om modellens normative egenskaber
Radiografiprocessen er normativ for radiografisk refleksion og handling i forbindelse
med billeddiagnostisk undersøgelse eller -behandling og fremmer således:
• internalisering af et holistisk perspektiv på radiografi, hvor omsorg og teknologi spiller sammen om at skabe rammen for et optimalt patientforløb
• dialog og kritisk perspektiv på egne handlinger
• konstruktive læreprocesser med en konsekvent kobling mellem radiografi og
de 3 vidensområder
• konstruktive læreprocesser som et led i socialiseringsprocessen
• udvikling af handlekompetence
• professionsudvikling som helhed
Modellen er som en skabelon, der skaber struktur og overblik i:
•
•
•
•
•

undervisning og vejledning
udformning af skriftlige opgaver
PBL baseret gruppearbejde
eksamensforberedelse og - præstation
præ, per og post radiografi

Modellens normative egenskaber
De fleste radiografer i klinikken region Syddanmark er blevet introduceret til modellen
og har givet udtryk for, at de kan genkende den som et skematisk billede, af det de gør i
deres daglige arbejde. Som tidligere nævnt påpeger nogle informanter, at radiografer bruger
modellen ubevidst. Dette kan være et udtryk for, at de oplever, at modellen indfanger de
processer, som indgår i radiografens arbejde. Informanterne beskriver det således,:
Det er den skabelon man har kørt efter (..) det vi selv har gjort hele tiden, og det vi også
lærer vores studerende (bilag 2).

Her begynder hypotesen om, at modellen er normativ for radiografers refleksioner i
forbindelse med udførelse af radiografi.
Radiografiprocessen, et holistisk perspektiv og konstruktive læreprocesser
Undervejs i kodningen skriver jeg i mine noter:
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at radiografer ikke kun skal ses som teknikere, men sundhedsprofessionelle teknikere, der
varetager omsorgen for patienten på røntgenafdelingen,

hvilket naturligt leder mig til definitionen på radiografi. De 3 uddannelser i Danmark
definerer radiografi som:
at forene og anvende viden om mennesket og viden om teknologi så mennesket er i centrum ved
billeddiagnostisk undersøgelse og behandling (Studieordningen, Radiografuddannelsen
CVU Lillebælt 2006, p. 7).

Heraf fremgår det tydeligt, at patienten betragtes, som værende central for alle handlinger
gennem en kobling af viden fra forskellige videnskabsteoretiske områder. Skal man være
tro mod denne definition, fordrer det, at studerende gennem uddannelsen dannes til at se
radiografien som et fag, hvor teknologi og omsorg for patienten skal ses som en helhed.
Her begynder således hypotesen om det holistiske perspektiv på radiografien at tage form.
Denne hypotese bekræftes yderligere med konstruktionen af emner, hvor teorilærerne
udtrykker, at modellen hjælper de studerende til at erkende sammenhængen mellem radiografien og teorierne fra alle 3 vidensområder; mennesket, teknologi samt billed-diag-nostik
og behandling.
Når modellen anvendes i teoretisk undervisning, splittes den ofte op, så de studerende
kan arbejde isoleret med dele af den, for herigennem f.eks. at koncentrere sig om håndtering
af dataindsamling. En metode, der skal træne dem i at dataindsamle og få dem til at
erkende, at dataindsamling er grundlæggende for planlægning af et optimalt patientforløb
(bilag 5). Eller når de ud fra en case indeholdende data om patientens sygdomssymptomer
og psykiske tilstand skal kunne argumentere for valg af undersøgelsesteknik og – metode.
Her bliver koblingen af data med teoretisk viden helt essentiel for at kunne vurdere,
hvilken undersøgelsesteknik og – modalitet, der skal anvendes i et diagnostisk brugbart
undersøgelsesforløb. Målet er således, at studerende hele tiden kobler viden om forskellige
teorier til områder af radiografien, for at de på det teoretiske niveau lærer at argumentere
og forholde sig kritisk til prioriteringer af problemstillinger og foreslåede handlinger ud fra
forskellige perspektiver (bilag 5). Hermed bekræftes yderligere målet med at internalisere
det holistiske og hypotesen om konstruktive læreprocesser med konsekvent kobling til
radiografiens 3 vidensområder.
Radiografiprocessen, dialog og et kritisk perspektiv
Kliniske vejledere mener, at de i dialogen kan provokere studerende til at forholde
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sig kritisk til målene for undersøgelsen (bilag 1). Det samme beskriver ældre studerende
om radiografer, som de gennem ’vedholdende spørgen’ tvinger til at forklare, hvorfor de
handler, som de gør. Her oplever studerende, at radiografer ind imellem erkender, at de
måske med fordel kunne have handlet anderledes (bilag 7). Det er således dialogen som
kan betyde, at der sker en bevidstgørelse i forhold til om egne handlinger var rigtige eller
forkerte/ hensigtsmæssige ikke hensigtsmæssige. Her blev hypotesen, at dialogen om radiografi fremmer kritisk perspektiv på egne handlinger fuldendt.
Konstruktive læreprocesser som et led i socialiseringsprocessen
Bedømt ud fra detaljeringsgraden i beskrivelserne og legitimering af modellens anvendelse, synes det svært for nye studerende at se sammenhæng mellem teorier, der undervises
i på skolen, og handlinger i praksis. En oplevelse af sammenhæng synes ikke desto mindre
meget vigtigt for studerendes motivation for læring. Når modellen anvendes til at visualisere
koblingen mellem radiografien og teorierne kan de studerende bedre forstå radiografiens
kompleksitet. Modellen synes således at fremme hensigtsmæssige læreprocesser.
Lærerne beskriver f.eks. meget detaljeret, hvordan man som elev i den gamle mesterlæreuddannelse brugte en del ressourcer på frustrationer over ikke altid at kunne se
relevansen af de fag, der var på skemaet. Det skete ofte, at man først i slutningen af
uddannelsesforløbet fik det fornødne overblik, som gav erkendelse af sammenhæng mellem
forskellige fag og radiografien. I modsætning hertil oplever lærerne at radiografiprocessen
legitimerer relevansen af f.eks. fag fra det human- og samfundsvidenskabelige område i de
studerendes bevidsthed, og at det betyder, at de studerendes tilgang til fagene nu er intens
og med stor interesse på lige fod med de naturvidenskabelige fag som umiddelbart kunne
synes mere naturligt sammenhængende med professionsvirkefeltet. Lærere beskriver f.eks.,
at studerende i dag helt naturligt opfatter fag som f.eks. omsorg, pleje og psykologi, som
væsentlige dele af radiografien på lige fod med naturvidenskabelige fag som røntgenfysik,
anatomi og fysiologi. En kobling og bearbejdelse af teorierne i forhold til modellen har
således hjulpet de studerende til at se sammenhængene og erkende behovet for det holistiske
perspektiv, hvor omsorg og teknologi spiller sammen om at skabe rammen for et optimalt
patientforløb (bilag 4 og 5).
Når de kliniske lærere og vejledere ønsker en dialog om alle modellens proceselementer,
er det for at undgå en ensidig dialog omkring enkeltstående proceselementer, som måske
umiddelbart kunne have de studerendes interesse frem for andre. Dette bekræfter, at det
holistiske perspektiv skal internaliseres ved hjælp af en konsekvent synliggørelse gennem
hele uddannelsen.
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Ud over denne internalisering vil studerendes fortrolighed med radiografiprocessen før
de kommer i klinisk praksis, kunne hjælpe dem til at strukturere egne læreprocesser efter
modellen og dermed frigive energi til at fokusere på socialiseringsprocessen, som opfattes
som en meget vigtig del af læreprocesserne i den kliniske arena (bilag 3). Herved hypotesen
om, at anvendelsen fremmer konstruktive læreprocesser, idet studerendes energi i stedet
kan fokuseres på socialisering og professionsidentitet.
Radiografiprocessen, overblik og handlekompetence
Anvendelse af modellen i den skolastiske arena ses ligeledes som et led i udvikling af
studerendes handlekompetence. De bruger udtryk som:
ruster de studerende til fra første praktik af til at have styr på det her. Hvis jeg [studerende:
red] gør sådan, så har det en konsekvens for det her (..). Vi er jo indtænkt i det man egentlig
gør derude praktisk. Og sat det ned ind i en model, som vi så får dem til at tænke efter
(bilag 5),

og kliniske lærere mener, at modellen anvendes som et redskab til at strukturere en
dialog omkring studerendes selvoplevede praksisbeskrivelser. De beskriver, at det her er
vigtigt, at nå omkring alle radiografiens proceselementer for at den studerende trænes i at
koble teori til handlinger og argumentere for konsekvens af handlinger (bilag 3). Også her
er der fokus på internalisering af processens struktur i de studerendes læreprocesser, så den
studerende trænes i at koble teoretisk og klinisk viden som grundlag for professionel virke.
Kliniske og teoretiske læreres vedholdende opfattelse af, at teoretisk og klinisk viden skal
kombineres, for at studerende kan udvikle handlekompetence, er helt i tråd med definition
af kompetencebegrebet i Den nye danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser
(2007). Her defineres kompetence, som evnen til ud fra viden og færdigheder at tage stilling
til, hvad der i den konkrete situation er rigtigt at gøre (ibid, p. 7). Når lærerne således ikke
accepterer, at den studerende handler uden teoretisk begrundelse, skyldes det kravet om, at
handlingerne er velovervejede. Man kunne med andre ord sige, at de forventer kompetente
handlinger fra de studerende. Herved hypotesen om, at anvendelse af modellen vil udvikle
de studerendes handlekompetence.
Radiografiprocessen og professionsudvikling
Teorilærerne legitimerer modellens konsekvente anvendelse i begge arenaer med et ønske
om at internalisere modellens struktur i de studerendes læreprocesser idet de forventer, at
denne dannelse vil have betydning for deres ageren i den kliniske arena. De forventer ganske
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entydigt, at studerende, som arbejder med modellen på alle semestre vil forholde sig kritisk
til alle dele af radiografiprocessens elementer og vil være mere bevidste og argumenterende
over for radiograferne, når de ud fra nogle konkrete praktiske og teoretiske overvejelser har
organiseret deres handlinger. De bruger udtryk som bevidstgørelse af studerende og mener,
at internaliseringen vil fordre spørgsmål fra studerende som hvorfor fanden gør vi sådan her?
Som så kunne gøre, at det kan være med til at kvalitetssikre det og udvikle (bilag 5).

Herved hypotesen om professionsudvikling og udvikling af kritisk perspektiv.
Radiografiprocessen og PBL struktur
Når modellen i den teoretiske arena anvendes i forbindelse med vejledning, er det
bl.a. for at hjælpe de studerende til at strukturere deres problembaseret casearbejde. De
opfordrer dem f.eks. til at bruge modellen slavisk til fordeling af arbejdsopgaver ud fra
modellens proceselementer. Modellen bruges, fordi de ud fra en røntgenhenvisning med
tilhørende beskrivelse af patientsituation skal identificere data og problemstillinger og skal
prioritere problemstillingerne som et led i organiseringen af og fokusering på relevante
handlinger. For at opgaven skal kunne løses, skal proceselementerne identifikation og
organisation inddrages. Anvendelse af modellen hjælper således til at besvare opgaven.
Hermed hypotesen om, at modellen skaber struktur i PBL arbejde.
De studerende skal i PBL arbejdet f.eks. argumentere for prioriteringen af problemstillinger
og for valg af den eller de problemstillinger, der ud fra teoretisk og praktisk viden vil blive
bearbejdet i gruppearbejdet. Gruppearbejdet er et led i at træne studerende i argumentation
og prioritering, hvor analyseegenskaber afprøves i relation til kontekstrelaterede patientdata
og relevante teorier. Bearbejdelsen skal munde ud i nogle handlingsforslag i forhold til den
kontekstbestemte case (bilag 5). Processen og produktet fremlægges for resten af holdet
og de involverede lærere. Teorilærerne fremhæver ligeledes, at problembaseret læring hele
tiden handler om:
evalueringsdelen, altså er det her godt nok eller er det noget vi skal ændre (bilag 5).

Denne bevidsthed, mener de, vil forplante sig gennem professionen, når man allerede
som studerende dannes til denne tankeproces og understøtter ligeledes hypoteserne om
udvikling af handlekompetence og udvikling af radiografien.
Radiografiprocessen, struktur og fastholdelse
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Teoretiske vejlederne beskriver, at de også bruger modellen som navigationsudstyr, når
de studerende individuelt udarbejder 3. semesteropgaven, der omhandler human – og
samfundsvidenskabelige emner. Navigationen går her ud på at hjælpe de studerende ud
fra deres praksisbeskrivelse til at argumentere for korrekt fokusområde. Ved hele tiden
at relatere data fra praksisbeskrivelsen til de 3 vidensområder mennesket, teknologi og
billeddiagnostik og behandling, skærpes den studerendes bevidsthed om, hvilke argumenter
der kan visualisere opgavens fokusområde som hørende til det human og samfundsvidenskabelige område. Herved formes hypotesen om, at modellen synes at indeholde
potentiale som vejledningsredskab i forhold til 3. semesteropgaven.
Radiografiprocessen, overblik over præ-, per-, og postradiografi
Kliniske lærere fortæller, at de studerende oftest ender med at udarbejde praksisbeskrivelsen
ud fra radiografiprocessen for at komme hele vejen rundt om alle radiografiens aspekter.
De studerende udtrykker selv, at de vælger modellen som opskrift for deres skriftlige
opgaver, fordi de opfatter det, som en god træning i at blive fortrolige med processerne. En
studerende siger det meget kort:
fra jeg læser henvisningen til jeg er færdig med patienten (bilag 6).

De ser den skriftlige proces som en mulig fordybelse i modsætning til hverdagens tidspres,
hvor der ikke altid er tid til at tænke så meget over tingene. Det kan hjælpe dem til at skabe
overblik over processerne og se kompleksiteten i et undersøgelses- /behandlingsforløb og
former således hypotesen om, at modellen hjælper til struktur i forbindelse med skriftlige
praksisbeskrivelser af billeddiagnostiske undersøgelser – og behandlingsforløb. Studerende
mener ligeledes, at modellen er helt uundværlig i forbindelse med planlægning af en
undersøgelse også kaldet præradiografi og evaluering af undersøgelse kaldet postradiografi.
Modellen synes således, at have sin berettigelse i forhold til at hjælpe studerende med,
hvordan de griber en billeddiagnostisk undersøgelse an og efterfølgende evaluerer den.
Det bekræftes yderligere, når studerende fortæller, at de altid om end implicit evaluerer
deres handlinger og selve processen. Hermed hypotesen om, at modellen hjælper til at
skabe overblik over præ, per og post radiografi (bilag 6, 7).
Radiografiprocessen og eksamen
Modellen anvendes som eksamensdisposition uanset om det drejer sig om den kliniske
eller teoretiske arena eller om det er på en røntgenafdeling eller sengeafdeling. Mine noter
undervejs var struktur, overblik, huskeseddel og ikke mindst italesættelse.
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Når de kliniske lærere og vejledere vælger at anvende modellen, som udgangspunkt
for eksamensforberedelse, skyldes det dels, at de studerende skal øve sig i at huske alle
processerne i et undersøgelsesforløb, så de bliver i stand til at udføre en undersøgelse
svarende til det niveau de forventes at være i uddannelsesforløbet. De skal dels vænnes
til at eksplicitere alle deres overvejelser i forbindelse med undersøgelsesforløbet uanset
om de er i gang med datagenerering, identificering af problemstillinger, prioritering af
problemstillinger eller organisering af handlinger. Desuden skal de undervejs i forløbet være
opmærksomme på evt. nye data, der har betydning for de planlagte aktiviteter. Ligeledes
er der krav om en eksplicit evaluering af forløbet efterfølgende (bilag 2, 3). Med andre
ord, skal de lære at italesætte alle deres refleksioner, hvilket ikke umiddelbart falder dem
naturligt. De studerende mener simpelthen, at mange af tingene er så logiske, at det ikke
er værd at bruge ord på. Ikke desto mindre er det altafgørende for bedømmelsesniveauet.
De studerende udtrykker således undervejs i interviewene, at de i læringsøjemed ofte selv
efterspørger en højere ekspliciteringsgrad hos radiograferne, idet radiograferne handler
hurtigt effektivt, professionelt og uden en masse ord ud over dem, der tilfalder patienten
(bilag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Det synes derfor ganske naturligt, at de studerende indarbejder
samme stil, som deres rollemodeller, og at de derfor finder det kunstigt at fortælle så meget
undervejs. Derudover mener kliniske vejledere, at studerendes besvær med at sætte ord på
deres handlinger, kan skyldes manglende overblik over den radiografiske begrebsverden.
Specielt har studerende på 2. semester svært ved at huske de korrekte betegnelser (bilag 4).
De teoretiske lærere fortæller, at de anvender modellen til at forberede de studerende til
den 1. mundtlige eksamen i uddannelsesforløbet. De afholder en form for forberedelsestimer kaldet radiografi, hvor de anbefaler, at modellen anvendes til at skabe struktur i
eksamensforløbet. De arbejder med den på samme vis, som de har lært undervejs
igennem 1. semester (bilag 5). Herved kan den hjælpe studerende til at skabe overblik
over såvel eksamenssituationen som selve casen, der eksamineres i. Ved at arbejde efter
radiografiprocessens struktur vil de kunne analysere casen og foretage teoretisk kobling
hertil, nøjagtig som de er vant til, når de i undervisning eller problemorienteret casearbejde
bruger modellen metodisk til at binde refleksioner over teorier sammen med data fra case
eller praksis. Hermed fuldendes hypotesen om, at modellen anvendes metodisk som en
skabelon i eksamensforberedelse for at hjælpe de studerende til at skabe overblik over
processerne i et undersøgelsesforløb, og hjælpe dem til italesættelse af teoretisk og praktisk
viden igennem hele patientforløbet inklusiv efterfølgende drøftelse/ evaluering.
Eksamen fylder meget og derfor vælges som nævnt at lade de studerende øve lignende
forløb, så de kan føle sig mere trygge og forberedte på, hvad der skal ske. Når de sammen
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med kliniske lærere og/eller vejledere øver eksamensundersøgelser, vælger flere af dem at
benytte modellen i printet version, herved kan de notere gode idéer, facts etc. ud for de
proceselementer, hvortil kommentarer hører. Herved føler de studerende, at de kan holde
styr på alle de mange noter, som de tager undervejs i forberedelsen. De studerende oplever
herved, at det er lettere at lave notater og at de efterfølgende kan bruge noterne (bilag 6,
7). Hermed hypotesen om, at modellen hjælper til at skabe struktur i eksamensnoter.
9.3.3 Hypoteser i relation til hvem, der anvender Radiografiprocessen

Radiografer anvender ikke modellen med mindre de er nyuddannede efter 2003.
Radiografiske lærere og vejledere, som arbejder med radiografstuderendes læreprocesser,
anvender konsekvent modellen, uanset om det er i den teoretiske eller kliniske arena.
Eksplicit anvendelse skyldes behovet for italesættelse i forbindelse med undervisning og
vejledning, mens den implicitte anvendelse i pædagogisk øjemed, skyldes internalisering
af modellen.
Hvem anvender modellen
Gennem databearbejdelse blev det klart, at ikke alle anvender modellen, på trods af, at
flere informanter tilskrev alle brugen af modellen. Jeg havde således flere noter, hvorpå der
stod:
Er det nu også radiografiprocessen, radiografer anvender? Ofte, når der stod implicit brug
som en note, noterede jeg samtidigt spørgsmålet er det radiografiprocessen, de bruger, eller
noget, der minder om den?

Spørgsmål, som jeg havde forfulgt gennem alle interviews. Kodning af transskriptionerne
præciserede, at det er radiografernes egen model og intuition, som de bruger (bilag 1 og 2,
4) og ikke radiografiprocessen, som vi har udviklet. Nyuddannede radiografer derimod har
forståelse for studerendes behov for at eksplicitere modellen i relation til undersøgelsesforløb
(bilag 6-7). De radiografer som er uddannet efter 2003 i region Syddanmark kender
modellen fra deres egen uddannelsestid, idet modellen blev introduceret til brug i 2003.
Deres kendskab til modellens egenskaber kan være årsag til, at de vælger at anvende modellen
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i relation til studerende. Hermed opstod hypotesen om, at radiografer typisk ikke anvender
radiografiprocessen i deres arbejde med studerende med mindre, de er nyuddannede.
Alle som arbejder med læreprocesser i den radiografiske kontekst, anvender modellen
såvel implicit som eksplicit. Noten; studerende anvender modellen implicit, når de er
længere henne i uddannelsen fremkom, både når det var kliniske og teoretiske lærere eller
vejledere der talte, og blev bekræftet af, at flere studerende mener, at modellen ligger i
baghovedet eller på rygraden, det er ikke nødvendigt at tage den frem, den ligger som
en naturlig struktur i deres handlinger. Dette førte mig frem til hypotesen om, at den
implicitte brug skyldes internalisering af modellen (bilag 6, 7, 1).
Kliniske vejledere anvender modellen i forbindelse med undersøgelsessituationer,
men både vejledere og studerende oplever et tidspres. Jeg har undervejs i første kodning
i flere af transskriptionerne noteret adskillige memos i form af tidspres. Tidsfaktoren er
derfor afgørende for, hvor dybdegående studerende og vejledere når ind i alle elementer af
modellen. De bruger vendinger som:
Alt efter hvor travlt vi har det (..) drøfter vi, hvad det er for nogle optagelser, nogen gange
også, hvad er det for en patient, vi kan forvente at få ind af døren (bilag 4).

De studerende mærker således det daglige tidspres, der forplanter sig i en afdeling. Det
er derfor ganske naturligt, at de har specielt fokus på produktionen af billeder, som deres
dokumentation for handling, mens vejlederne betoner, at det er meget vigtigt fortsat at
have de andre elementer af radiografien for øje, og at de anvender modellen som redskab
til at holde fokus indenfor et af radiografiens videnområder. De bruger udtryk som:
at fastholde studerende i en af cirklerne (bilag 4),

og kan således tolkes som en rigid og problematisk (mis)brug af modellen, når de
efter en undersøgelse drøfter tingene igennem. Vejlederens fastholdelse skal dog ifølge
informanterne ses som en metode til at synliggøre alle aspekter ved en billeddiagnostisk
undersøgelse. Aspekter, som bearbejdes gennem en drøftelse af relevante teorier, de
praktiske færdigheder og erfaringer.
Trods intentionerne fra vejledernes side, er der flere studerende, som ønsker mere tid
til vejledning. De efterspørger undersøgelser, hvor der undervejs er tid til at drøfte tingene
igennem (bilag 7) og foreslår, at der etableres en form for ’pædagogiske’ undersøgelser,
hvor der efter aftale med patienten er tid til at gennemføre en hel undersøgelse sammen
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med en vejleder for herigennem at drøfte alle faser i et forløb (bilag 1).
Eksplicit eller implicit anvendelse
Det fremgår tydeligt, at en eksplicit anvendelse af modellen har et pædagogisk sigte
i forbindelse med undervisning og vejledning. Hovedparten af interviewene indeholder
således kodninger med implicit og eksplicit anvendelse af modellen i begge arenaer. Dette
vil naturligt fremgå i gennemgangen af de andre grupper af hypoteser.
9.3.4 Hypoteser i relation til studerendes behov for guidning

Studerende skal guides mere i starten af uddannelsen pga. manglende kendskab til
professionens virkefelt, mens studerende i slutningen af uddannelsen har større overblik
og bevæger sig mod større selvstændighed.
For at studerende på det tidligere stadie i uddannelsen skal kunne opleve at være en
aktiv del af en undersøgelse og dermed aktiv i forhold til at udvikle handlekompetence,
skal modellen anvendes eksplicit, ellers giver de eksempelvis udtryk for at:
Man kan enten gå ind og se undersøgelsen uden at vide baggrunden for den eller man kan
stå og læse derude [væk fra patienten og undersøgelsen: red] og når ikke at se undersøgelsen
(bilag 6, 7).

Hypotesen om manglende kendskab til professionens virkefelt tager form og underbygges
yderligere gennem fortsat sammenligning af labels, idet mange af informanterne tilkendegiver, at en eksplicit brug af modellen synliggør de processer, der udgør radiografien,
hvilket er nødvendigt for at hjælpe specielt studiemæssigt yngre studerende til at forstå,
hvad der er i spil. De kliniske lærere og vejledere erkender, at det ville være til stor fordel
for studerende, hvis radiografer, som samarbejder med studerende i forbindelse billeddiagnostiske undersøgelser ville eksplicitere brugen af modellen, og således hjælpe den
studerende til at være en integreret del af forløbet sammen med patienten, ved at sige:
først så har vi noget vi skal ind og identificere, og så skal vi ind og organisere det, og sådan
nogle ting, altså processerne (bilag 1)
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gøres synlige for dem undervejs i forløbet.
De uddannelsesmæssigt ”unge” studerende mener ikke, at radiograferne forbereder sig
specielt til en undersøgelse, ved at sætte sig ind i patientdata og herigennem planlægge
den konkrete undersøgelse. De mener, det er en stor mangel i deres arbejde. Mens ældre
studerende, kliniske lærere og vejledere har en noget anden opfattelse heraf, de mener, at
professionelle radiografer, hurtigt kan orientere sig om, hvad der er i spil i den pågældende
situation. Dels er de hurtige til at spotte problemstillinger ud fra henvisning, dels har de en
intuitiv fornemmelse undervejs i mødet med patienten, som de retter deres handlinger ind
efter. (bilag 1-7). De ældre studerende er således begyndt at kunne gennemskue situationerne
i forbindelse med undersøgelsesforløb. Alle studerende mener dog, at det er nødvendigt
for dem et meget langt stykke henne i uddannelsen, at drøfte elementerne igennem med
vejledere og lærere for herigennem at hjælpes til at skabe overblik over undersøgelsesforløb.
De nyder, når nyuddannede radiografer ekspliciterer brugen af modellen, det hjælper dem
til at fokusere og koncentrere sig om en ting af gangen og således skabe overblik, hvornår
handlingerne skal foregå. Så kan de nemt følge med, har tid til at overveje tingene og føler,
at de får lov til at deltage meget mere på egen hånd, og at der stilles krav til dem, de bruger
udtryk som:
Sådan en helt anden måde at arbejde sammen med mennesker på, fordi hun stiller krav
til, at jeg bruger den [radiografiprocessen: red] (bilag 7).

Vejlederne oplever, at de studerende afhængigt af uddannelsestrin skal guides mere eller
mindre som en naturlig følge af, at studerende gennem uddannelsen gradvis opbygger et
større fundament af teoretisk og praktisk viden, som udgangspunkt for deres handlinger,
hvilket stemmer helt overens med, at studerende på det sidste kliniske semester oplever
meget stor tilfredsstillelse, når de får lov til at arbejde selvstændigt sammen med f.eks.
andre studerende, mens de føler sig fortabte, hvis de på det første kliniske semester lades
alene (bilag 6 og 7). Alt i alt formes således hypotesen om, at studerende skal guides
mere i starten af uddannelsen pga. manglende kendskab til professionens virkefelt, mens
studerende i slutningen af uddannelsen har større overblik og bevæger sig mod større
selvstændighed.
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9.3.5 Hypoteser i relation til spændingsfeltet mellem læreprocesser og produktion

Radiografstuderende befinder sig i spændingsfeltet mellem produktion og læreprocesser.
Det er en tydelig dobbelthed i de studerendes tilstedeværelse i den kliniske praksis. På
den ene side har de brug for tiden til at lære professionshåndværket og de sociale processer
at kende, på den anden side ønsker de, at være et fuldgyldigt medlem i kliniskafdelingen,
hvor krav om stigende produktivitet har været herskende gennem de senere år.
Når radiografers refleksioner ikke ekspliciteres undervejs i et undersøgelsesforløb, er
problemet for den studerende, at de ikke fuldt ud kan gennemskue, hvad der sker, fordi
deres overblik over situationen mangler. Ved første kodning af de studerendes dagbøger og
interviews, har jeg noteret:
manglende tid til at reflektere før undersøgelse og ikke overblik over handling,

idet studerende giver udtryk for, at de ikke får den tid, de har brug for til at sætte sig ind
i patientdata. De bruger udtryk som:
blevet hevet ind i et undersøgelsesrum, og enormt irriterende, hvis man ikke når at få læst
det, inden patienten kommer ind.

De efterspørger således tid til at kunne forberede sig til undersøgelsen gennem brug af
modellens proceselementer, mens radiograferne i deres øjne kun fokuserer på at overholde
dagsprogrammet (bilag 6,7). Når de studerende beder om at få den fornødne tid, oplever
de, at der:
godt kan komme nogle forargede blikke nogen gange (bilag 7).

Studerende, som befinder sig i starten af uddannelsen, oplever frustrationer, de bruger
udtryk som:
Man kan slet ikke nå at følge med (bilag 7).

Dette fører frem til hypotesen, at de studerende skal agere i spændingsfeltet mellem
produktion og læreprocesser.
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9.3.6. Hypotese i relation til manglende perradiografi

Manglende perradiografisk refleksion skyldes faktorer som
• tidspres
• eksplicitering af refleksioner undervejs i et undersøgelsesforløb, opfattes som
unaturligt pga. patientens tilstedeværelse
• mangler i modellens perradiografiske procesbeskrivelse
Manglende perradiografisk refleksion, pga. tidspres, mangelfuld model eller bare unaturligt
De studerende beskriver ikke meget om, hvad der sker perradiografisk, hvilket kan skyldes
tidspres eller krav om produktivitet. En eksplicitering af perradiografiske refleksioner ville
kræve mere tid i selve undersøgelsesforløbet. Som der planlægges i dag er der kun afsat den
tid, som en undersøgelse tager uden ekstra tid til drøftelse undervejs med studerende. De
studerende efterspørger f.eks. mere konsekvent evaluering, men tidspresset betyder, at det
ikke altid sker dybdegående (bilag 6, 7).
En anden forklaring kunne være, at det føles unaturligt. Enkelte kliniske lærere fortæller
således, at de finder det stift, og at der ikke er plads til spontanitet, hvis man hele tiden
undervejs i et undersøgelsesforløb skal handle efter en model og eksplicitere det, man gør:
Det kan måske virke lidt kunstigt at sige, at nu er der nogle faste punkter man skal gå
igennem, ikke (bilag 2).

Dette kan måske være årsagen til, at materialet næsten ikke indeholder beskrivelser af,
hvordan modellen anvendes eksplicit undervejs i et undersøgelsesforløb.
Nogle kliniske lærere hævder dog, at perradiografiske refleksioner altid finder sted, men
ikke eksplicit sammen med den studerende og patienten (bilag 2). Jeg formoder således, at
de studerende undervejs i deres uddannelsesforløb implicit har fokus på perradiografiske
refleksioner i forbindelse med udførelse af en billeddiagnostisk undersøgelse.
Tilsyneladende ekspliciteres perradiografiske refleksioner kun, når studerende og kliniske
lærere drøfter praksisbeskrivelser i refleksionstimerne eller udarbejder praksisbeskrivelser i
skriftlige opgaver, men dette fremgår ikke entydigt af data. Det ville her have været interessant
at læse nogle praksisbeskrivelser, for at afdække mulige perradiografiske refleksioner. Dette
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er pga. tidsmæssige rammer desværre ikke muligt at inddrage i dette projekt.
En tredje forklaring kunne være, at radiografiprocessen ikke ekspliciterer detaljeret,
hvilke elementer der indgår i perradiografiske handlinger. I modellen står der kun
procesudførelse (se i øvrigt afsnit 6.3). Dette understøttes af, at kliniske vejledere savner en
større detaljeringsgrad i modellen, og har derfor selv bearbejdet modellen yderligere:
Nu har vi fået nogle redskaber i de andre papirer [deres egen model: red], der ligger her,
hvor vi virkelig har nogle konkrete facts, og det er i mine øjne den her, der bare er skrevet
dybere ud og siger, hvornår skal de nå hvad (bilag 12).

Disse redskaber, som de kalder dem, er udarbejdet for alle kliniske semestre i
billeddiagnostisk afdeling.
På samme vis er der i den teoretiske arena på 1. semester eksplicit fokus på præradiografi,
hvor studerende ud fra radiografiprocessen ekspliciterer og diskuterer processelementer
sammen andre for at nå frem til relevante radiografiske handlinger. Dette kunne måske
forklare at studerende finder det naturligt og oplever det som en nødvendighed, at de
forbereder et undersøgelsesforløb gennem præradiografiske refleksioner. Der er ikke fokus
på perradiografi på 1. semester.
Ovenstående overvejelser og begrundelser former således hypotesen om, at den manglende
eksplicitering af perradiografi dels skyldes manglende tid i undersøgelsesforløbet, at det
opfattes som unaturligt i situationen med patienten at eksplicitere sine refleksioner eller
at modellen ikke ekspliciterer konkrete perradiografiske proceselementer. Dette tages op
senere i rapporten under afsnit 10.1.5 og 11.2.
9.3.7 Sammenfatning
Analyseniveauet fører frem til 6 grupper af sammenhørende hypoteser, som tilsammen
giver forskellige bud på, hvordan radiografiprocessen kan karakteriseres som anvendelig for
de studerendes læreprocesser i såvel klinisk som teoretisk læringsarena.
Overordnet kan det opsummeres, at modellen opleves såvel deskriptiv som normativ for
radiografien.
Dens deskriptive egenskaber kan anvendes til uddannelsesmæssige PR aktiviteter,
hvor en definition af radiografien, en visualisering af fagområder og kompleksitet skal
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beskrive radiografens virkefelt. En positiv konstatering, som dog ikke vil blive tildelt mere
opmærksomhed i dette projekt.
Modellens normative egenskaber anvendes i forhold til studerendes læring om præ -,
post - og til dels perradiografi, og modellen synes at understøtte professionsidentiteten.
Konsekvent anvendelse betyder, at de studerende bliver fortrolige med modellen, at den
internaliseres som en naturlig del af deres læreprocesser gennem uddannelsen. Anvendelse
af modellen i den kliniske arena hjælper studerende til at gennemskue, hvilke handlinger,
der skal ske med hensyn til planlægningen af undersøgelse, gennemførelse eller evaluering
af undersøgelse.
Modellen guider således de studerendes tankeprocesser igennem undersøgelsens
præradiografiske fase. De ny studerende har således svært ved at følge med i en undersøgelse,
såfremt de ikke har fået tid til at forberede sig ved hjælp af modellen.
Evaluering efter modellen ses som et led i den studerendes kritiske perspektiv på egne
handlinger eller handlinger generelt og kan således ses som et led i professionsudvikling
generelt og foregår eksplicit sammen med vejleder, lærere og nyuddannede radiografer eller
når studerende udfordrer radiograferne ved at spørge ind til det, som er foregået efter endt
undersøgelsesforløb.
Studerendes anvendelse af radiografiprocessen foregår såvel implicit som eksplicit.
Når modellen anvendes i et pædagogisk perspektiv ekspliciteres den som baggrund for
en dialog, der skal hjælpe studerende til at fokusere på dele af radiografiens fagområder.
Herved sikres det, at de kommer omkring alle radiografiens fagområder som et led i en
holistisk og kritisk tilgang til radiografen. Desuden bruger lærere og vejledere modellen,
som guide i deres tilrettelæggelse af undervisning og vejledning.
En implicit anvendelse skyldes typisk en internalisering i studerendes læreprocesser eller
i vejlederes og læreres struktur for vejledning og undervisning i relation til radiografiske
spørgsmål og anvendes til at illustrere sammenhængen mellem forskellige fagområder og
radiografien.
Det tyder på, at modellen initierer kliniske - teoretiske refleksioner, der danner baggrund
for handlinger, og kan således ses som et led i udvikling af studerendes handlekompetencer.
Desuden opleves dialog om radiografien at kunne fremme det kritiske perspektiv på egne
handlinger.
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Manglende eksplicitering hos lærere og vejledere i den kliniske kontekst kan ligeledes
skyldes tidspres og produktionskrav. De studerende lider således generelt under presset
om produktivitet og efterspørger mere tid med vejledere til dialog om alle faserne i en
undersøgelse.
Manglende eksplicitering hos radiografer skyldes sandsynligvis, at de ikke anvender
modellen med mindre de er nyuddannede. Nyuddannede ekspliciterer modellen for at
inddrage de studerende i samarbejdet om tilrettelæggelse af et undersøgelsesprogram.
Perradiografien drøftes i følge kliniske lærere og studerende i et eller andet omfang i
forbindelse med refleksionstimer. Hvor udgangspunktet for drøftelserne er praksisbeskrivelser
udarbejdet af studerende. Det fremgår dog ikke entydigt, at modellen umiddelbart guider
til perradiografiske handlinger i form af ny dataindsamling og korrektion af handling.
Dette kan skyldes, at den del af modellen ikke er særlig detaljeret sammenlignet med
modellens præradiografiske fase. Nogle kliniske vejledere efterspørger således en udvikling
af modellen med en større detaljeringsgrad.
Det er nærliggende at mene, at studerendes fokus på perradiografi kunne styrkes, hvis den
del af modellen blev videreudviklet, og hvis der i klinikken blev tilrettelagt undersøgelser, så
der var tid til eksplicitering af perradiografien som et led i udvikling af handlekompetence.
Gennem denne opsummering dukker begrebet guide stille og roligt, men med en vis
konsistens frem som en form for nøglebegreb i forhold til anvendelse af radiografiprocessen.
På forskellig vis guider modellen studerende, vejledere og lærere. Nøglebegrebet vil dermed
være udgangspunkt for det afsluttende analyseniveau teorigenereringen i afsnit 9.5. Før
denne afsluttende analyse, er det vigtigt at få et billede af, hvilke refleksioner, der forventes
i den radiografiske kontekst. Disse refleksionsindikatorer vil integreres i den endelige
teorigenerering.
9.4 Vurdering af, hvad kommer ud af modellen
I dette afsnit beskrives konstruktionen af refleksionsindikatorer, som et forsøg på at
illustrere refleksionsanatomien, som den præsenteres i den radiografiske kontekst.
For at kunne afdække, hvornår refleksion finder sted, kræves et udgangspunkt for at
indstille sin optik. I en professionsnær uddannelse vil et pragmatisk afsæt være oplagt.
Min søgen efter refleksionsindikatorer er derfor orienteret mod menneskets handlinger og
praktiske aktiviteter, der karakteriserer pragmatismens vidensopfattelse (Gustavson, 2000).
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Dette er en vidensopfattelse, der er hentet hos John Dewey (1910) og kan fremstilles i
en forenklet udgave, der kort skal skitseres her:
• Første skridt i vidensprocessen er den praktiske aktivitet. De problemer man støder
på i praksis, udgør det stof, der anvendes til refleksion og teoretisk bearbejdning
• Næste skridt i processen er, at reflektere og søge ny viden for at kunne bearbejde de
erfaringer, der er gjort i praksis
• Tredje skridt i processen består i, at man gennem studier og refleksion når frem til
en klarere opfattelse af, hvordan der herefter skal handles. Handlingerne er nu ud
fra den nye viden og er en udvikling og forbedring af praksis
Ifølge Deweys foregår menneskelig tænkning i fem stadier:
Man møder en besværlighed i sine handlinger.
1.
2.
3.
4.
5.

problemerne eller besværlighederne lokaliseres og defineres
man søger og kommer med forslag til mulige løsninger
man ræsonnerer omkring det bærende i de foreslåede løsninger
man foretager observationer og eksperimenter
hvilket fører frem til, at løsningerne accepteres eller afvises

Kort opsummeret er refleksion ifølge Deweys perspektiv en proces der sker, for at kunne
bearbejde de erfaringer, der er opnået i praksis og for at kunne udvikle og forbedre praksis.
I Deweys perspektiv ligger implicit et kritisk perspektiv, idet ikke alle løsninger accepteres.
Det vil være med den optik, at jeg stiller skarpt på refleksionsindikatorer i voteringerne.
Som belæg for konstruktionerne inddrages labels og tekstelementer.
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Kategorier

underkategorier

Klinisk - teoretisk refleksion

kognition
begrebsverden
kontekst
radiografiprocessen

Etisk refleksion

ansvarlighed
autonomi
respekt
anonymitet
information
privatsfære
handling

Præradiografisk refleksion

data
kontekst
kognition/begrebsverden
organisation

Perradiografisk refleksion

kontekst
proces
korrektion af aktuelle handling

Postradiografisk refleksion

evaluering af afsluttet forløb
kritik af afsluttet forløb
tilpasning af fremtidige handlinger

Figur 9.4 Refleksionsniveauer med tilhørende indikatorer fremkommet ved analyse
af kliniske og teoretiske voteringer. Underkategorierne repræsenterer de områder, der
karakteriserer og indikerer de forskellige refleksionskategorier.
Kommentar til skemaet
Lydoptagelserne blev som nævnt fortaget i forbindelse med såvel kliniske som teoretiske
voteringer. De kliniske voteringer omfatter dels 2. semesterprøve dels 5. semesterprøve
og her ses naturligt en forskel i hvilke refleksioner, der forventes. Dette vil fremgå af
gennemgangen efterfølgende.
I begge eksamensarenaer fremkom konstruktioner af de forskellige kernekategorier ret
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entydigt som værende:
- klinisk – teoretisk refleksion dvs. en generel vurdering af, hvorvidt den studerende
kobler teori og praksis
- præradiografisk refleksion den helt karakteristiske refleksion, der foregår før en billeddiagnostisk undersøgelse eller behandling
- Per- og postradiografisk refleksion konstrueres naturligt nok kun i forbindelse med
analyse af den kliniske eksamensarena, hvor voteringen sker i forhold til en eksamenssituation, hvor den studerende reelt har gennemført en undersøgelse
- etisk refleksion, kategorien identificeres kun i den kliniske eksamensarena på 5. semester
Underkategorierne blev udviklet gennem en sammenligning af ligheder og forskelle i
labels og tekstelementer. Det blev herved tydeligt, at der var forskellige krav til, hvornår
refleksioner vurderes som radiografisk refleksion indenfor de forskellige fremkomne
niveauer.
I det følgende afsnit vil konstruktionen af de forskellige kategorier blive beskrevet.
9.4.1 Klinisk - teoretiske refleksion
Underkategorierne, som kunne identificeres som refleksionsindikatorer var kognition,
begrebsverden og kontekst. Nedenfor vil eksemplariske tekstelementer være med til at
dokumentere indikatorernes berettigelse, idet de beskriver eksaminator og censors vurdering
af, hvornår der er tale om refleksiv handling.
Kliniske voteringer
Refleksion opfattes som en kognitiv handling, hvilket fremgår af følgende tekstelement,
der fortæller, at en studerende i selve den praktiske handling bliver forvirret, men klarer
situationen, fordi han får overvejet tingenes sammenhæng:
Han bliver sådan lidt forvirret over at den vipper. Indtil han får vendt det inde i sit hoved,
og okay, han reflekterer da trods alt (bilag klinisk 1).

Når der nævnes, at den studerende er uskarp, betyder det manglende teoretisk fundament.
Refleksion på et tilstrækkeligt højt niveau fordrer, at den teoretiske begrebsverden er på
plads, så de kan anvendes korrekt i forhold til den konkrete kontekst. Dette beskrives med
følgende tekstelement, hvor en censor i voteringen sætter ord på de tanker, som hun havde
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undervejs i eksaminationen:
Hvad er det lige for noget du fortæller mig her, ikke også? Og det bliver mere mørkt
[billedets farve: red], og jamen, der er jo noget der påvirker, og sådan noget. Altså han,
han er uskarp. Meget uskarp, og virker absolut ikke sikker på teknikken [teori om teknik:
red] (bilag klinisk 1).

Refleksion vurderes således kun som værende på et tilfredsstillende niveau, når den
studerende kan begrunde sine handlinger med konkrete udtømmende teoretiske begreber:
Altså det eneste der er, det er at når han skal forklare noget, så bruger han meget ”og sådan
noget” (..). Han går ikke i dybden med sine forklaringer [teoretiske forklaringer: red]
(bilag klinisk 4).

Teoretiske voteringer
Ud over ovennævnte indikatorer kognition, begrebsverden, kontekst ses her også radiografiprocessen, som en indikator for, at der finder en klinisk- teoretisk refleksion sted.
Censor og eksaminator vurderer det som værende et meget højt refleksionsniveau, hvis
den studerende er i stand til at kombinere forskellige teoretiske begreber og koble dem til
den konkrete kontekst. Desuden vurderes den studerende til at have et godt overblik, når
teorien og praksis kan relateres til proceselementer i radiografiprocessen. Dette beskrives
med følgende tekstelement:
Hun er utrolig velartikuleret i forhold til, at hun har så svært ved sproget, hun får virkelig
udtryk sig, hun kan alt i omsorg/ pleje, hun kommer med alle de ting (..). hvor hun så
siger, jamen bevægelsesuskarphed, det er noget peristaltik [tarmbevægelse: red], og sådan
noget, det kommer hun selv med på baggrund af den viden hun selv lige har præsenteret,
så hun kan altså koble den [teorien: red](..). hun kører jo derudad, får koblet til selve,
radiografiprocessen (bilag teoretisk 7).

Det betragtes som et meget lavt refleksionsniveau, når den studerende blot remser en
masse teori op, uden at det kobles til den aktuelle patientcase (kontekst):
Generelt så mangler hun ligesom koblingen til casen der (..) at hun ikke har koblingen til
billedet [røntgenbilledet: red], for hun hænger billedet op bagefter, og så har vi det her
meget uldne billede, og der kan hun ikke bare lige sige, hov, der er nok noget spredt stråling
(bilag teoretisk 6).

Side 96

| Marianne Gellert

Refleksion i praksis
Refleksion
9.4.2 Etisk refleksion
Hvis den studerende forholder sig til følgende begreber ansvarlighed, autonomi, respekt,
anonymitet, information, privatsfære og omsætter det til handling, ses det som et udtryk for,
at der er foregået en etisk refleksion. Teksten nedenfor vil dokumentere konstruktionen af
disse underkategorier.
Kliniske voteringer
Det vurderes af eksaminator og censor som meget væsentligt, at den studerende overholder
etiske kodeks i forhold til egen ansvarlighed og respekt for patientens autonomi, anonymitet
mm. Denne konstruktion kan foretages i voteringer af studerende på 5. semester, mens
samme konstruktioner ikke forekommer i analyse af voteringer på 2. semester. Det er
således specielt hos de studerende, som er længere fremme i uddannelsesforløbet, at der
stilles krav om etiske refleksioner:
Det synes jeg han selvfølgelig skal have at vide, for uanset om det er en presset situation eller
ej, så skal han lige tænke lidt anonymitet (bilag klinisk 6).

Tidspres er således ingen undskyldning for ikke at opføre sig etisk ansvarligt og tænke
på patientens anonymitet.
Røntgenstråling er biologisk skadelig. Specielt gravide kvindes fostre er særligt udsatte i
forbindelse med røntgenundersøgelser. Derfor er radiografen ansvarlig for at afdække evt.
graviditet hos kvinder under 50 år og tvetydige svar fra patienter må ikke accepteres:
Den synes jeg lige han skal have at vide, at hvis patienterne er så vigende, som hun giver
udtryk for, så må han lige sige til (bilag klinisk 1).

Af hensyn til autonomi skal patientens ret til at kunne sige til eller fra i et
undersøgelsesforløb respekteres. Hertil er det nødvendigt, at den studerende forsøger at
holde et højt informationsniveau og besvare de spørgsmål, som stilles af patienten undervejs
i undersøgelsesforløbet. Dette beskrives med følgende eksempel, hvor patienten spørger
ind til kontraststoffets indvirkning på mavesmerter. Det får den studerende ikke svaret
optimalt på. Hvilket vurderes som utilstrækkeligt:
Han spørger så, da hun er kommet ned, jamen, hvordan er det så med din mave. Men lige
der, da får hun ikke svar på, hvad han har givet [af kontraststof: red], jo, han siger det
er noget kontrast. Men ikke sådan, følger det ikke op, vel. fordi han jo er koncentreret om
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optagelse, og det nævner han selv, at det skulle han selvfølgelig have gjort (bilag klinisk 6).

Den studerende handlede således ikke ansvarligt i forhold til respekten for patientens
ret til at få svar på sine spørgsmål og manglende svar til patienten vurderes som manglende
respekt for patientens autonomi. De bemærker dog, at den studerende efterfølgende erkender dette.
Et andet lignende eksempel understreger ligeledes, at respekt for patienten skal efterleves
gennem dialog og information:
Men hun forholder sig ikke ligesom til at patienten siger, kan du se den ene hånd er større
end den anden, altså det forholder hun sig ikke til, (..) der siger hun bare, jamen det skal
lægerne jo finde ud af, det har jeg ikke noget med at gøre, altså, der kunne man godt have
gået ind i en dialog (bilag klinisk 4).

Andre teksteksempler viser situationer, hvor eksaminator og censor vurderer, at den
etiske refleksion er intakt i forhold til at respektere og undgå krænkelse af patientens
privatlivssfære:
viser de der etiske forholdsregler med at vælge at tage hende ind, har de overvejelser omkring
om man skal tage hende ind i rummet inden der spørges –- ikke ude på gangen (..) og siger
også til patienten inden han palperer hende, – hun ligger jo på maven med hovedet væk
fra ham, så hun kan ikke se, når han begynder, så det det synes jeg er et godt tegn (bilag
klinisk 1).

Et andet eksempel viser, at den studerende respekterer den enkelte patients livshistorie
og forsøger at tilpasse sin modtagelse herefter:
Og hun er også inde omkring noget kommunikationsteori, ikke? Hvordan og hvorledes hun
vil møde den der patient (..) vurdere lidt, det er en patient, der har været meget igennem
sygehuset, og sådan noget ikke? Så han er ikke sådan en helt almindelig patient derinde (..)
hun er opmærksom på det, og hun tager det [efterlever det: red] fra hun møder ham, når
han kommer ind af døren (bilag klinisk 2).

9.4.3 Præradiografisk refleksion
Underkategorierne, som kunne identificeres som refleksionsindikatorer, var følgende;
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data, kontekst, kognition/begrebsverden, organisation. Efterfølgende gennemgang viser mine
overvejelser med tilhørende eksemplariske tekstelementer, som belæg for konstruktionerne.
Kliniske voteringer
Som præradiografisk refleksion forventes det, at alle tilgængelige patientdata anvendes
og opfattes som informationer, der skal sættes i spil med relevant teori som udgangspunkt
for korrekt organisering af handling i den aktuelle kontekst (bilag klinisk 5).
Det er ikke nok, at den studerende rent kognitivt kan anvende relevante teoretiske
begreber eller erfaringsbaseret viden, hvis ikke viden kobles til den aktuelle situation. Det
vurderes tvingende nødvendigt, at der kan foretages en konkret organisering af handling
tilpasset situationen. Dette beskrives ved hjælp af følgende tekstelement:
Han tjekker godt nok om der er lavet nogle tidligere undersøgelser og konstaterer, at det er
der, men han vælger ikke at se dem (..) hvor han ligesom kunne se, hov, sådan ser det lige
ud eller det var det han fik lavet sidste gang, (..). Og der stod også med insulinen over i
henvisningen, at han var insulinkrævende [diabetiker: red] (..) så begynder han godt nok
at fortælle om de der fire trin [i sygdomsforløbet: red], men sætter dem egentlig ikke over
på ham, [dvs. kobler ikke sygdomsfaserne til aktuelle patient: red] hvor er han henne,
vel? Så han lirer egentlig bare noget teori af, og jeg tænker, så skal han måske relatere den
til den praksis, han er i lige nu (bilag klinisk 6).

Her er et eksempel på præradiografisk refleksion. Hvor den studerende før undersøgelsen
reflekterer over patientens symptomer for at finde frem til, hvad patienten kan fejle. Hun
kobler således data fra henvisning med teori om sygdomslære, hvilket betyder, at hun kan
ræsonnere sig frem til mulig sygdom, som et led i at planlægge et korrekt undersøgelsesforløb.
Så gennemgår hun noget patologi og hvor hun lige får sagt at … er lig med … og kan ikke
lige helt finde ud af, hvad der er, men finder i hvert fald ud af at de der … symptomer, at
der er noget med hævelser, og hun finder også frem til hypofyseadenom, så kunne man lave
MR-scanning [magnetisk resonans billeder: red] (bilag klinisk 5).

Teoretiske voteringer
Underkategorierne er de samme som nævnt ovenfor. I den efterfølgende tekst vil der
gives eksempler på udtalelser fra voteringen.
Generelt forventes det, at den studerende selv sørger for at have struktureret sit
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eksamensforløb, for at nå omkring så meget som muligt for herigennem at vise sin
teoretiske viden og evnen til at omsætte denne til handlingsforslag. Radiografiprocessen
forventes benyttet til at skabe strukturen. Hvis den studerende indleder med at præsentere
sin disposition, vurderes det som begyndende prioritering og argumentation og således
som udgangspunktet for et højt refleksionsniveau.
At censor og eksaminators forventning til at brugen af radiografiprocessen har betydning
for den studerendes præstation ses i de 2 følgende tekstelement:
Selve radiografiprocessen er der, da ligger hun egentlig også godt ud, hun kommer med
strukturen, og når også at sige de punkter, hun vil ind omkring (bilag teoretisk 3).

I en anden votering beskrives det således:
Hun har en hammer god prioritet i sin omsorg/pleje, identifikation, prioritering, og vi
spørger ind til handlingen. Den laver hun ikke på samme måde her, da starter hun på
billedet uden at have den prioritet, fordi da kunne hun godt lige have sagt, hvad vil jeg. Og
det gjorde hun før, og det havde jeg egentlig håbet, hun havde gjort her. For så tror jeg hun
var kommet meget mere omkring, fordi hun når ikke alle punkterne (bilag teoretisk 2).

Et højt præradiografisk refleksionsniveau fordrer, at den studerende på baggrund af
teoretiske argumenter kan prioritere casens problemstillinger og organisere patientforløbet
herefter. Det er ikke nok at kunne analysere data i forhold til relevante teorier og opstille
problemstillinger og handlingsforslag. Et højt refleksionsniveau kræver velovervejede
prioriteringer som udgangspunkt for en optimal organisering af handlinger i patientforløbet.
Dette beskrives med følgende tekst:
Det vil sige hun identificerer fint, og hun kommer også med nogle løsningsforslag, men
hun er ikke særlig god til at prioritere og så gå i dybden med det hun prioriterer, fordi det
er jo fint nok, at hun kommer og fortæller om at patienten ligger på båre, men hun får
ikke rigtig prioriteret, at det er altså rigtig vigtigt at observere denne her patient frem for
alt (..) hun har ikke koblet den kvalme og patientens bleghed til, at hun også har slået
hovedet og konfusheden, den kobler hun ikke til [prioritering: red] hun har også nogle
handlingsforslag i forhold til de der små ting, ikke, men det jeg rigtig meget savner i det her,
det er at hun direkte prioriterer det der er allervigtigst i den her case (bilag teoretisk 6).
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9.4.4 Perradiografisk refleksion
Følgende refleksionsindikatorer kontekst, proces, korrektion af aktuelle handling viser
hvorvidt der foregår en refleksion på dette niveau. Konstruktion af disse fremgår i følgende
tekst.
Kliniske voteringer
Det forventes, at de studerende viser evne til at identificere mulige nye problemstillinger,
når patienten er til stede og undersøgelsen formelt set er i gang. Identifikation af mulige
nye problemstillinger skal bearbejdes som udgangspunkt for evt. korrektion af planlagte
handlinger for herigennem at fremme et godt patientforløb. Der identificeres således i
materialet en tydelig forventning til, at studerende ekspliciterer deres overvejelser undervejs
i undersøgelsesforløbet, hvilket fremgår af følgende kommentar:
Jeg savner selvfølgelig under hendes gennemgang af det hele, at hun ligesom fortæller lidt
mere om hvad det egentlig er [hun gør: red], hvorfor hun trykker på de enkelte knapper,
og hvorfor hun gør hvad, ikke altså?

Når den studerende så viser sin evne til undervejs i processen at bruge data om patienten
til at foreslå nye relevante supplerende handlinger, betragtes det som værende perradiografisk
refleksion på et meget højt niveau. I eksemplet betyder refleksionen, at man kan spare
patienten for en ekstra tur i røntgenafdelingen:
Så reflekterer han over at hun måske skal have en ny hofte og at det er derfor, hvis den nu
er løs. Gad vide om jeg så skal lave måleoptagelser eller om jeg bare skal tage sådan nogle
primæroptagelser, det var også okay, synes jeg egentlig. Han laver den der refleksion der, at
det kan jo godt være, at hvis det nu er i ortopædiskkirurgisk regi, at hun … henvises til,
så kan man ligeså godt lave de måleoptagelser, hvis nu det var, at hun skulle have ny hofte
(bilag klinisk 4).

I følgende tekstelement kommenteres den studerendes evne til at afvige fra
normalprocedure fordi, der i processen sker noget uforudset med kontrastsprøjten. Den
studerende tænker her på, at patienten ikke må flytte sig på lejret, da det ville kunne
betyde en risiko for at røntgenbilledet blev uskarpt og dermed ubrugeligt. Her bruger den
studerende både sine erfaringer i forhold til, at patienten pludselig kan rykke sig på lejet,
hvis vedkommende overraskes unødigt samt kobling til teori om billedkvalitet forstået
således, at patientens bevægelse giver bevægelsesuskarphed på billederne. Censor fortæller:
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Der går koks i det med hendes vejrtrækning, fordi sprøjten den kommer med en alarm,
(..) Så hun får ikke sagt [at patienten skal holde vejret:red], men der synes jeg så hun gør
det godt, [gode overvejelser: red] da hun så siger, jeg glemte at sige det, og så vælger at jeg
lade være, for at han ikke lige pludselig skal lave et eller andet, som giver [rystelser: red]
på billedet.

Derimod vurderes det som usikkerhed, hvis den studerende ikke selv finder svaret
gennem refleksion over processen i den aktuelle situation, men i stedet vælger at spørge
eksaminator. Det understreger, at det er vigtigt at, den studerende selv kan ræsonnere sig
frem til korrekt handling
Så kan man også godt lige have efterlyst lidt, ikke, i forhold til omkring hendes positionering,
at hun reflekterer lidt mere, at hun selv ligesom er kommet frem til det med håndleddet og
se det forfra (..). Og sådan hvordan og hvorledes skal den vinkles, ikke også? Og at hun selv
kunne have reflekteret lidt over (bilag klinisk 5).

9.4.5 Postradiografisk refleksion
Følgende underkategorier evaluering af afsluttet forløb, kritik af afsluttet forløb indikerer,
hvornår der er tale om refleksion efter afsluttet undersøgelsesforløb.
Kliniske voteringer
Ved efterfølgende at kommentere egne fejl og mangler i forbindelse med den konkrete
undersøgelsessituation, viser den studerende, at han er i stand til at forholde sig kritisk til
egne handlinger. Dette vurderes som et tilfredsstillende postradiografisk refleksionsniveau
og kan beskrives således:
Så var der, det der med hans fem minutter, dem bruger han på, at ligesom at ridse op med
hvad han ligesom kunne have gjort bedre. Og det er okay (bilag klinisk 1).

Den postradiografiske refleksion vurderes således som tilfredsstillende, når den studerede
kan analysere den overståede handling i forhold til teoretisk viden for herigennem at
komme med forslag til, hvordan handlingen kunne korrigeres.
Så synes jeg egentlig hun bruger sine fem minutter okay til at reflektere over nogle ting,.
Hun havde ikke lige gjort sig nogle overvejelser lige i starten om det, men alligevel så
kommer der en hel del ting frem både omkring patientkontakt og topunktsteknik,[bestemt
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billedteknik: red] at det er det hun har brugt (bilag klinisk 5).

Et andet eksempel viser, at den studerendes refleksion over egne handlinger sker på
baggrund af spejling af egne handlinger i andres handlemønstre. Den studerende kommenterer selv sine mangler:
Han kommer selv ind [på det: red], at han skulle have vægtet det der, fordi han straks, da
lægen kommer ind, og ser at lægen begynder at kigge på de tidligere billeder, da begynder
det at gå op for ham, orv, det burde jeg også have gjort (bilag klinisk 5).

9.4.6 Sammenfatning
Her følger en kort opsummering af de refleksionsformer, der forventes som grundlæggende i den radiografiske kontekst. Disse indikatorer vil senere blive anvendt som et
led i teorigenereringen.
Klinisk - teoretisk refleksion (konstrueret i begge eksamensarenaer)
Refleksion opfattes som kognition. For at der er tale om en klinisk - teoretisk refleksion
kræves det, at den teoretiske begrebsverden er intakt og at teorien sættes i spil med den
konkrete kontekst. Klinisk teoretisk refleksion kan således ses som et overordnet begreb for
de refleksionsbegreber, der er konstrueret ud fra datamaterialet.
I den teoretiske votering fremstod anvendelse af radiografiprocessen som en indikator for,
at der finder en klinisk- teoretisk refleksion sted.
Etisk refleksion (konstrueret i kliniske voteringer på 5. semester)
Analyse af voteringerne viser, at hvis den studerende forholder sig til følgende begreber
ansvarlighed, autonomi, respekt, anonymitet, information, privatsfære og omsætter det til
handling ses det som et udtryk for, at der er foregået en etisk refleksion. Kategorien konstrueres ikke i den teoretiske eksamensarena på 1. semester ej heller entydigt i de kliniske
voteringer fra 2. semester. Når modellen anvendes som eksamensstruktur i de undersøgte
eksamener, kunne en udeblivelse af konstruktionen skyldes, at modellen ikke eksplicit
indeholder etik som proceselement. At konstruktionen sker i voteringer på 5. semester ser
jeg som et udtryk for, at man hos studerende, der rent uddannelsesmæssigt er ældre i gårde
forventer handlinger, der er naturlige for radiografien. Dette fænomen vil blive taget op i
afsnit 10.1.4.
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Præradiografisk refleksion (konstrueret i såvel klinisk som teoretiske eksamensarena)
Er de kognitive processer, der sker før en billeddiagnostisk undersøgelse, hvor tilgængelige
patientdata bearbejdes i forhold til relevante teoretiske begreber, der igen sættes i spil med
den konkrete kontekst som udgangspunkt for organisation af radiografisk handling.
Perradiografisk refleksion (konstrueret i den kliniske eksamensarena)
Er de kognitive processer, der sker undervejs i udførelse af en billeddiagnostisk
undersøgelse, hvor nye kontekstrelaterede data bearbejdes teoretisk og erfaringsmæssigt som
baggrund for korrektion af handling.
Postradiografisk refleksion (konstrueret i den kliniske eksamensarena)
Er de kognitive processer, der foregår efter en billeddiagnostisk undersøgelse er gennemført. Her vurderes de gennemførte handlinger gennem en teoretisk bearbejdelse med
henblik på at forbedre handling i fremtiden.
9.4.7 Kommentar til fundne refleksionsindikatorer
Umiddelbart kan der ikke konstrueres kategorier, der stiller skarpt på kritisk refleksion,
når kritisk refleksion ligestilles med spørgsmål som; hvorfor handler, opfatter, tænker eller
føler vi, som vi gør (Mezirow, 1991, uddybes yderligere i afsnit 10.1.2 ). De studerende
forventes dog at forholde sig til kritisk til egne handlinger, efter handlingerne har fundet
sted (postradiografisk refleksion), hvorimod en egentlig forholden sig til, hvorvidt en røntgenundersøgelse overhovedet skal finde sted eller skal finde sted i de rammer og under de
betingelser, der er planlagt, fremkommer ikke under voteringerne.
Radiografer, der er ansvarlige for strålebeskyttelsen formodes at forholde sig kritisk til om
grundlaget for at udsætte patienten for ioniserende stråling er korrekt. At konstruktionen ikke
forekommer her, mener jeg kan skyldes eksamenssituation, hvor hverken eksaminator, censor
eller studerende stiller spørgsmål ved grundlaget for den billeddiagnostiske undersøgelse
og dermed for eksaminationen. En anden forklaring kunne være at modellen ikke eksplicit
lægger op til kritisk refleksion ud over proceselementet modaliteter, der lægger op til en
vurdering af og dermed en kritisk forholden sig til, om den valgte undersøgelsesteknik er
i overensstemmelse med patientdata. En sådan vurdering indfanger dog ikke automatisk
en vurdering af de overordnede præmisser for undersøgelsen som f.eks. den nævnte, om
grundlaget for at udsætte patienten for ioniserende stråling er i orden eller andre som f.eks.
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tidsrammen for undersøgelsen; om den er i orden, hvis patienten er et barn eller en ældre
dement person?
I den teoretiske votering, hvor udgangspunktet er en repræsentativ case og dermed ikke
et virkeligt undersøgelsesforløb, stilles der ikke skarpt på kritisk refleksion. Forklaringen
kunne være, at modellen ikke indfanger kritisk refleksion eller, at den studerende vurderes
til at være for ung i uddannelsen til at forholde sig kritisk til grundlaget for undersøgelsen.
Denne opdagelse vil derfor også få en særskilt opmærksomhed i de følgende afsnit.
9.5 Teorigenerering
Dette analyseniveau er det sidste inden den emergente teori skal afprøves i forhold til
relevante eksisterende refleksionsteorier. Opgaven er her at identificere nøglebegreber og
beskrive relationer til de øvrige kategorier, så der bliver skabt et teoretisk sammenhængende
materiale. Helt konkret skal materialet reduceres gennem en strukturel analyse, der skal
præcisere og nuancere kategorierne og finde eventuelle fælles elementer. Der skal således
fortsat ske en sortering, og målet er at skabe en sammenhængende teori (Hartman,
2005). Jeg skal således ikke finde nye kategorier, men forsøge at få de eksisterende fra de
tidligere analyseniveau til at falde på plads til en meningsfuld helhed, der kan beskrive
radiografiprocessens refleksionspotentiale, som den tegner sig her og nu.
9.5.1 Reduktion og konstruktion af nøglebegreber
Med afsæt i kernekategorien og underkategorierne blev der i det foregående analyseniveau
konstrueret hypoteser om radiografiprocessens anvendelighed. En kort opsummering af
hypotesernes kerneindhold i afsnit 9.3.6 viste, at begrebet guide fremtræder, som et centralt
begreb for anvendelsen af radiografiprocessen.
For at komme nærmere en sammenhængende teori og for at finde belæg for, at
modellen kan ses som en refleksionsguide eller ej, vil hypoteserne blive afprøvet i forhold
til refleksionsindikatorerne, der blev konstrueret gennem voteringerne.
Rent typografisk er den første del af et afsnit en kopi af tidligere konstrueret hypotese,
hvilket er forsøgt illustreret ved at fremstille en kopi med mindre skrifttype. Det er den
tekst, der danner grundlaget for matchning af refleksionsindikatorer. Derefter følger nye
konstruktioner af hypoteser, som rent teknisk er fremhævet af en indramning og til sidst
kommer belæggene.
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9.5.1.1 Hypoteser i relation til radiografiprocessens deskriptive egenskaber og
professionsidentitet
Hypoteserne som fremgår af afsnit 9.3.1 handler udelukkende om modellens
deskriptive egenskaber, der f.eks. anvendes ved PR. Modellens anvendelse som fremmer
af professionsidentiteten synes særdeles interessant, men en yderligere bearbejdelse
heraf fravælges af hensyn til rapportens genstandsfelt, som fokuserer på modellens
refleksionspotentiale. Modellens deskriptive egenskaber vil naturligt blive bearbejdet
undervejs i matchning af hypoteser.
I de efterfølgende afsnit vil alle refleksionsindikatorer afprøves eller benævnes i forhold
til, om de matcher hypoteserne eller ej.
9.5.1.2 Refleksionsindikatorer i relation til kategorien undervisning
Hypoteserne er:
Radiografiprocessen er normativ for radiografisk refleksion og handling i forbindelse
med billeddiagnostisk undersøgelse eller -behandling og fremmer således:
• internalisering af et holistisk perspektiv på radiografi, hvor omsorg og teknologi
spiller sammen om at skabe rammen for et optimalt patientforløb
• dialog og kritisk perspektiv på egne handlinger
• konstruktive læreprocesser med en konsekvent kobling mellem radiografi og de
3 vidensområder
• konstruktive læreprocesser som et led i socialiseringsprocessen
• udvikling af handlekompetence
• professionsudvikling som helhed
Modellen er som en skabelon, der skaber struktur og overblik i:
•
•
•
•
•

undervisning og vejledning
udformning af skriftlige opgaver
PBL baseret gruppearbejde
eksamensforberedelse og - præstation
præ-, per- og postradiografi

Sammenholdes ovenstående hypoteser med de nævnte refleksionsindikatorer kan
følgende hypoteser om modellens refleksionspotentiale i forbindelse med undervisning
konstrueres:
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Modellen er normativ for radiografien og fremmer radiografisk refleksion hos
studerende, idet modellen internaliseres i de studerendes læreprocesser som en
refleksionsguide, der fremmer klinisk-teoretisk refleksion i form af:
præradiografisk refleksion (teoretisk arena)
præ – og postradiografisk refleksion og evt. perradiografisk refleksion (klinisk
arena)
• refleksion over perradiografiske refleksioner (klinisk arena)
• refleksion over præ -, per -, og postradiografiske refleksioner (skriftlige opgaver)
•
•

Modellen guider ikke automatisk til:
• perradiografisk refleksion
• etisk refleksion
• kritisk refleksion
Belæg for hypoteserne skal findes i den efterfølgende tekst.
Tidligere gennemgang viser, at anvendelse af radiografiprocessen i den teoretiske undervisning synliggør radiografiens vidensområder og kompleksitet som udgangspunkt for
dannelsen af det holistiske perspektiv.
Den kognitive refleksionsproces fremmes, når modellens struktur guider den studerende
til at identificere patientdata fra en radiografisk case og kobler dem til relevante teorier.
Denne kobling mellem patientdata, teori og kontekst munder ud i en prioritering af
problemstillinger, der skal danne grundlag for handlinger, og er således i følge labels fra
voteringerne et tegn på en klinisk - teoretisk refleksion kaldet præradiografisk refleksion. Det
drejer sig således om på det tankemæssige plan at analysere teorier i relation til identificerede
data og omsætte dem til prioriterede handlingsforslag. De studerende skal være i stand til
at vurdere data og argumentere for prioritering af problemstillinger relateret til data, for
herigennem at vise, at de er i stand til at vurdere, hvilke aspekter af radiografien, der i den
aktuelle situation, skal vægtes højest. Der skal f.eks. tages stilling til, om, det er samtalen
med den nervøse patient eller observation af puls og blodtryk hos den akut tilskadekomne,
der skal prioriteres. Det afhænger af de data, som konteksten rummer.
Anvendelse af radiografiprocessen vurderes som et solidt udgangspunkt for et velstruktureret eksamensforløb i den skolastiske arena. Modellen hjælper de studerende til at foretage
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præradiografisk refleksion (bilag teoretisk 3). Censor og eksaminator ved teoretiske prøver
repræsenterer begge læringsarenaer, hvilket bekræfter, at lærere uanset deres radiografiske
tilhørsforhold anser en internalisering af modellens struktur i de studerendes læreprocesser
som væsentligt for udvikling af handlekompetence.
Når modellen anvendes i den kliniske arena, blev der i tidligere hypotesekonstruktion
dokumenteret, at den kliniske lærer og studerende ved hjælp af radiografiprocessen
kommer omkring alle proceselementer. Præ- og postradiografisk refleksion foregår i
følge tidligere konstruktioner som en naturlig del af refleksionstimer gennem drøftelse
af praksisbeskrivelser, mens perradiografisk refleksion sandsynligvis foregår dog i et uvist
omfang, som en dialog mellem vejleder og studerende undervejs i undersøgelsesforløbet.
Perradiografisk refleksion finder sted, når der i undersøgelsessituationen identificeres nye
data og databearbejdelse ud fra teoretisk og praktisk viden for herigennem at skabe overblik
over, om der er tale om nye problemstillinger, der kræver ændring i handlingsstrategien.
Målet er her at fremme et godt patientforløb, afstemt efter den enkelte patients ønsker og
behov. Det forventes således, at den studerende på baggrund af refleksion i processen er i
stand til at afvige fra standardprocedure ved selv at ræsonnere sig frem til hensigtsmæssige
handlinger. Som eksempel nævnes (se afsnit 9.3), at mangelfulde oplysninger på henvisning
om, at patienten er lammet og kørestolsbruger, kræver korrektion af planlagte handlinger,
idet patienten ved visse typer undersøgelser som udgangspunkt skal stå op af hensyn til
den anatomiske gengivelse på billederne. En undersøgelse med patienten liggende eller
siddende betyder, at der skal anvendes helt andre centreringspunkter, lejringsteknikker,
eksponeringsdata og ikke mindst kommunikative teknikker, når patienten f.eks. skal ligge
på maven i stedet for at stå op ansigt til ansigt.
Der synes dog at være delte meninger om behovet for perradiografisk refleksion. Nogle
vejledere finder det kunstigt, at skulle eksplicitere tingene efter en skabelon undervejs i
et undersøgelsesforløb. Hvorvidt dette skyldes, at modellen i sig selv ikke ekspliciterer
perradiografiske elementer, og at de derfor finder det kunstigt, når de selv skal formulere
disse, afdækker undersøgelsen ikke. Derimod efterspørger andre vejledere og studerende en
mere eksplicit og detaljeret perradiografi. Kliniske vejledere foreslår en øget detaljering af
modellens perradiografi i stil med detaljeringsgraden i den første del af modellen svarende
til de processer, der kendetegner præradiografi (se afsnit 9.2.5.5). De efterspørger konkrete
elementer, der kan anvendes i dialogen om perradiografi.
Refleksionstimerne i klinikken formodes at give mulighed for, at der udover præradiografisk refleksion kan foregå perradiografisk refleksioner, hvor der drøftes hvilke nye data,
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der identificeres undervejs i et forløb, og hvilke handlinger der herved korrigeres. Her vil
refleksionerne ske forskudt af selve handlingen og således mere som en refleksion over
perradiografiske handlinger.
Den refleksive dialog omfatter ifølge alle kliniske vejledere afsnit 9.3.2 postradiografisk
refleksion, der kendetegnes ved en teoretisk analyse af radiografiske handlinger for
herigennem at komme med forslag til, hvordan handlingerne kunne ændres (se afsnit 9.3
og 9.4). Den studerende spørger sig selv, hvad gik godt, hvad gik mindre godt og her vil
det typisk være de sidste handlinger, der gennemgår en analytisk tankeproces og kobles til
relevante teorier med henblik på at identificere årsagen til udvikling af situationen. Det
handler her om, at kunne imødekomme problemerne i fremtidige handlinger.
Bedømmelsen af de studerendes præstationer i klinisk arena viser, at der stilles skarpt
på præ- radiografiske refleksioner såvel som per - og postradiografiske, og studerendes
eksplicitering heraf er en forudsætning for at censor og eksaminator kan foretage
bedømmelsen på et korrekt grundlag.
Labels og memos i forbindelse med konstruktion af kategorien eksamen viser, at det er
svært og unaturligt for de studerende, når de i den kliniske arena forventes at eksplicitere
de perradiografiske refleksioner, der synes så logiske. Dette formodes at skyldes, at eksplicitering af perradiografiske refleksioner ikke sker som en naturlig aktivitet i hverdagen og
forklaringen kan måske være det tidspres som studerende og radiografer er underkastet
i forbindelse med udførelsen af billeddiagnostiske undersøgelser. Desuden er modellens
eksplicitering af perradiografien meget overordnet og perradiografien er ikke i fokus i den
skolastiske del af uddannelsen.
Undervisning og bedømmelse i begge arenaer stiller således skarpt på, at refleksionerne
skal omfatte alle radiografiens vidensområder og anvendelse af radiografiprocessen hjælper
studerende til den struktur, der er behov for, for at komme omkring alle undersøgelsesaspekter, hvad end der er tale om en teoretisk eksamination i en repræsentativ case eller en
selvoplevet billeddiagnostisk undersøgelse.
Når den studerende skriftligt beskriver hele forløbet sættes der ifølge deres egen mening
fokus på alle proceselementerne i hele forløbet fra henvisning modtages, til patienten sendes hjem eller tilbage til afdeling. De har i denne skriftlige proces tid til at fordybe sig og
tænke tingene igennem svarende til præ -, per -, og postradiografisk refleksion.
Undervejs i analysen af voteringerne identificeres kategorien etisk refleksion. Labels
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viser, at konstruktionen identificeres, fordi censor og eksaminator efterspørger en større
eksplicitering og synliggørelse af etiske overvejelser undervejs i flere af de gennemførte
undersøgelsesforløb.
I interviews med studerende fremgår det, at flere studerende ind imellem kan føle sig
flove på deres professions vegne, når de i forbindelse med deres ophold på somatisk afdeling
følger en patient til billeddiagnostisk afdeling. Her ser de undersøgelsen udefra og det de
ser, synes ikke altid optimalt, hvilket trods tidligere beslutning om ikke at inddrage nye
data, vil fremhæves med et nyt tekstelement:
Jeg synes også, ikke at jeg selv har stået helt vildt mange gange på den anden side [som
patient eller pårørende til patient: red], men jeg har stået mange gange på den anden side,
når jeg har haft mine patienter fra afdeling A med ned, den gang jeg var i somatiskafdeling
Og hvor man selvfølgelig også ser det fra deres side, og man kender deres sygdomsforløb, og
sådan noget, og så komme med dem ned. Der har jeg godt nok også skammet mig nogle
gange over at jeg var radiograf (bilag 7).

Desuden beskriver en studerende i sin dagbog, at hun synes det er pinligt, når flere læger
og radiografer står inde på stuen og drøfter undersøgelsen hen over hovedet på patienten
(bilag 6). Den studerende oplever det som etisk forkert. Men erkender at de ikke som
udgangspunkt altid selv er opmærksomme herpå.
Informanter, der generelt forholder sig kritisk til modellen, påpeger, at den ikke indfanger
de bløde værdier, de nævner:
haft en studerende, der er gået lidt skævt af en patient, uden at der faktisk måske er noget
man kan sætte en finger på, hvor den studerende måske ikke rigtig har været på bølgelængde
(..) der er jo også ligesom en sfære, hvor det hele foregår i (..) der kan være mange ting, hvor
man måske ikke synes at den er lige så brugbar (bilag 2).

Modellen vurderes således ikke altid brugbar i forhold til at få sat fokus på alle undersøgelsesaspekter. Hvis det går galt i samspillet mellem patient og en studerende og den
studerende ellers rent teknisk har haft styr på undersøgelsen, kommer modellen til kort,
de siger:
Og det er måske nogen gange, hvor den der vil komme lidt til kort, det er, hvor man skal til
at snakke om nogle ting, som man ikke kan veje, altså. Hvad ved man om, hvad patienten
måske bryder sig om.
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Modellen indeholder ikke noget proceselement, det eksplicit omhandler etiske refleksioner og kunne således være en mulig forklaring på, at der mangler et redskab til konsekvent
og eksplicit at sætte fokus på etiske værdier i professionen.
Radiografer i Danmark har ikke eksplicitte etiske kodeks. De er undervejs og eksemplet,
som jeg fremhæver, understreger efter min mening et behov for at professionen får deres
egne etiske kodeks som udgangspunkt for dialog (se yderligere afsnit 10.1.4 ). Det er
væsentligt, at enhver radiograf forholder sig til egne værdier i relation til virkefeltet, formodentlig kan en dialog om fælles professionsorienterede kodeks initiere dette. Hvis den
studerendes observationer er et udtryk for sædvanen blandt radiografer, er der efter min
bedste overbevisning behov for øget fokus på etik i professionen som udgangspunkt for
ændring af radiografernes etiske egenskaber.
Når eksplicitering af etiske refleksioner udebliver ved eksamensforløb, kunne det således
skyldes, en generel manglende fokusering på etik og etiske værdier i et undersøgelsesforløb.
Radiografiprocessen indeholder ikke etisk refleksion som et eksplicit proceselement.
Trods undervisning i etik i den teoretiske arena hjælper modellen ikke studerende til per
automatik at have fokus på egne etiske værdier i relation til billeddiagnostiske undersøgelser.
Når der i materialet ikke entydigt kan konstrueres kritisk refleksion i en anden form end
evaluering af egne handlinger, skyldes det dels som tidligere nævnt, at det er eksaminationer,
der er udgangspunkt for konstruktion af kategorier. Her ville det være urimeligt at bedømme
den studerende på, hvorvidt eksamensgrundlaget er i orden eller ej, det må man formode
at de ansvarlige lærere har sørget for. Derimod synes der heller ikke specielt fokus på kritisk
refleksion i den teoretiske arena, ud over at teorilærerne formoder, at modellen vil fremme
kritisk refleksion, gennem en øget ’sætten spørgsmålstegn ved’ de aktiviteter, der foregår i
klinikken. At der i de studerendes læreprocesser ikke er fokus på den form for refleksion,
kunne skyldes, at modellen ikke ekspliciterer kritisk refleksion som et proceselement. Det
fremgår ikke tydeligt, hvorvidt der indgår etisk eller kritisk refleksion undervejs som en
integreret del af præ -, per -, eller postradiografi.
9.5.2 Sammenfatning
Analysen og dannelsen af hypoteserne viser, at modellen kan legitimeres som en
refleksionsguide, der initierer klinisk-teoretisk refleksion i form af præ-, og postradiografisk og til dels perradiografisk refleksion. Det er specielt i den kliniske arena, at alle
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refleksionsindikatorer sættes i spil. Modellens fremme af perradiografisk refleksion,
sker når den anvendes i forbindelse med refleksionstimer og vejledning i klinikken og i
forbindelse med klinisk eksamen. I følge undersøgelsen, er det ikke entydigt, at modellen
trods internalisering i de studerendes læreprocesser initierer perradiografisk refleksion
uden vejledning eller refleksionstimer. En dokumentation heraf ville kræve en udvidet
undersøgelse f.eks. i form af observation af de studerende i forbindelse med deres færden
på røntgenstuerne sammen med radiografer, men uden vejledere, hvilket ligger uden for
projektets rammer.
Flere deltagere mener, at modellens detaljeringsgrad er for ringe, dette kunne måske
forklare den manglende perradiografiske refleksion i forbindelse med undersøgelsesplanlægning. En udvikling af modellen, hvor perradiografiske proceselementer ekspliciteres,
ville sandsynligvis kunne facilitere en mere entydig dialog om perradiografi, hver gang den
studerende udfører en billeddiagnostisk undersøgelse. Desuden kunne kliniske læringsrum
med mindre tidspres evt. fremme perradiografisk refleksion.
Postradiografisk refleksion kan konstrueres i den kliniske arena, her foretrækkes dialogen,
hvorigennem evaluering af processen kan foregå og meninger vendes som udgangspunkt
for et kritisk perspektiv.
Desuden fremmer modellen ikke automatisk etisk refleksion, sandsynligvis fordi etik
ikke indgår som et proceselement. Etisk refleksion efterspørges i forbindelse med den
kliniske eksamen på 5. semester og er således aktuelt en aktivitet, studerende gennem
uddannelsen forventes at udvikle. I den kommende nationale studieordning, der er under
udarbejdelse vil etisk refleksion således også fremgå, som en refleksionskompetence, der
efterspørges på lige fod med de andre refleksionsformer. Jeg mener dermed, at en udvikling
af modellen til også at indeholde etiske proceselementer vil være relevant at arbejde for,
hvor den etiske refleksion kan blive det redskab der sætter fokus på etik i forbindelse med
billeddiagnostiske undersøgelser (se yderligere afsnit 10.1.4).
Modellen initierer heller ikke umiddelbart kritisk refleksion. Mine erfaringer fra feltet
siger mig, at kritisk refleksion i den form, jeg efterspørger, findes, men omfanget heraf er
uvist. Teorilærerne forventer således også, at modellens internalisering i de studerendes
læreprocesser automatisk vil fremme kritisk refleksion som mere end evaluering af et
forløb, men som en kritisk forholden sig til præmisserne for de handlinger, der sker i en
billeddiagnostisk afdeling. De ser denne evne til kritisk refleksion som et led i udviklingen
af radiografien (se afsnit 9.3.2). I studieordningen for radiografuddannelsen University
College Lillebælt (2006, p. 9) står der:
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har forståelse for radiografiens betydning i sundhedsvæsnet, og har udviklet evne til
konstruktiv og kritisk refleksion i forhold til eget arbejde og professionens opgave- og
ansvarsområde.

Der skal således etableres læreprocesser, som giver den studerende mulighed for at udvikle
kritisk refleksion. Undersøgelsen kan ikke dokumentere, at modellen i sin nuværende form
kan fremme sådanne læreprocesser. Jeg mener derfor, at en udvikling af modellen også skal
kunne indfange denne refleksionsform.
9.6 Delkonklusion
På baggrund af den empiriske undersøgelse er det nu muligt at besvare de 2 første
undersøgelseselementer:
• Anvendelse af modellen
• Vurdering af, hvad der kommer ud af modellen
Indenfor ‘grounded theory’ stilles ikke bestemte krav til, hvordan teorien skal fremstilles,
men Glaser og Strauss nævner både en diskuterende eller mere fortællende/”eksemplificerende”
form. (Glaser og Strauss 1976:115). Undervejs i hele analyseprocessen har jeg valgt at
anvende den fortællende og eksemplificerende form ved hjælp af tekstelementer, labels og
memos og vil derfor her nøjes med at præsentere teorien og dens nøglebegreber, som en
skematisk illustration
Figur 9.6.1
Skolastisk arena

radiografi
processen

Andre arenaer

Klinisk arena
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Figur 9.6.1 illustrerer modellens anvendelsesarena. Den kliniske arena er primært billeddiagnostisk afdeling og til dels somatisk afdeling. Den teoretiske arena svarer til den
skolastiske del af uddannelsen. Anden arena hentyder til at modellen anvendes til PR f.eks.
i forbindelse med uddannelsesdage. Disse arrangementer kan finde sted forskellige steder
i landet.
Figur 9.6.2
Anvendelse af radiografiprocessen
Teoretisk læringsarena

Klinisk læringsarena

studerende

studerende

teorilærere

kliniske lærere/vejledere

Figur 9.6.2 illustrerer hvem der anvender modellen eksplicit og implicit i relation til
læreprocesser. Radiografer anvender ikke modellen med mindre de er nyuddannede.
Figur 9.6.3
Radiografiprocessens anvendelsesområder
Teoretisk læringsarena

Klinisk læringsarena

undervisning

undervisning

vejledning

vejledning

skriftlige praksisbeskrivelser

skriftlige praksisbeskrivelser

mundtlig eksamen

undersøgelsesplanlægning

professionsidentitet

mundtlig eksamen
informationsmateriale

Figur 9.6.3 illustrerer i hvilken sammenhæng radiografiprocessens anvendes. Som det
fremgår af figuren, anvendes modellen i den kliniske arena også i forbindelse med undersøgelsesplanlægning og informationsmateriale om radiografi. Generelt synes anvendelse af
modellen at fremme studerendes professionsidentitet.
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Figur 9.6.4
Refleksionsformer initieret af radiografiprocessen
Teoretisk arena

Klinisk arena

præradiografisk refleksion

præradiografisk refleksion

(kritisk refleksion)

(perradiografisk refleksion)
postradiografisk refleksion

Figur 9.6.4 illustrer hvilke refleksionsformer den eksisterende model initierer. Perradiografisk refleksion er ikke en refleksionsform som er entydigt initieret af modellen. Alle 3
refleksionsformer ses i den kliniske arena, mens den præradiografiske er den refleksionsform,
der primært karakteriserer den teoretiske arena, hvor også kritisk refleksion synes at være
en intentionel refleksionsform.
Figur 9.6.5
Refleksionsformer der ikke automatisk initieres af radiografiprocessen
Teoretisk arena

Klinisk arena

(kritisk fleksion)

kritisk refleksion

etisk refleksion

(etisk refleksion)

Figur 9.6.5 illustrer de refleksionsformer, der ikke kan konstrueres entydigt i materialet.
I kodning af voteringer kan etisk refleksion konstrueres, som en form for refleksion der
efterspørges, men som modellen ikke automatisk guider til. Kritisk refleksion konstrueres
ikke i voteringer i den teoretiske arena, men i gennemgang af interviews.
10.0 Teoretiske diskussion og udvikling af radiografiprocessen
I dette afsnit vil undersøgelsens refleksionspotentiale blive diskuteret og perspektiveret
teoretisk med henblik på at kunne besvare undersøgelsens sidste 2 elementer
• Analyse af modellens refleksionspotentiale i lyset af refleksionsteorier
• Udvikling af/perspektivering i forhold til modellen
Den teoretiske analyse vil sammen med de empiriske resultater danne baggrund for
udvikling af modellen.
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10.1 Diskussionens teoretiske perspektiv
I diskussionen vælger jeg at inddrage refleksionsteoretikere, der fortrinsvis har den
professionelle udøvers perspektiv som deres udgangspunkt for at diskutere refleksion.
Jeg har dels valgt de vægtige af slagsen dels dem, som jeg finder relevante at fremhæve
i forhold til de refleksionsformer, jeg har identificeret gennem den analytiske kodning
af datamaterialet. Med afsæt i de 3 refleksionsformer præ-, per- og postradiografisk
refleksion, som dominerer materialet, vil Donald Schön være den første, med hvem jeg
åbner diskussionen.
Schöns teorier har i de seneste år haft stor gennemslagskraft i Danmark indenfor
professioner, som arbejder med relationer og problematikker i forhold til sundhedsområdet.
Herefter perspektiveres Mezirows syn på transformativ læring gennem kritisk refleksion
suppleret med Beverly Taylors (2006) teori om refleksion som en destruktionsproces, hvor
den enkelte gennem kritisk forholden sig til egne tidligere antagelser først kan konstruere
nye antagelser efter destruktion af gamle. Dette sker som et led i en personlig og faglig
udvikling. Dette perspektiv vælges, fordi projektet viser intensioner om, at studerende
gennem uddannelsen skal udvikle kritisk refleksion, mens der i kodning af datamaterialet
ikke entydigt var muligt at konstruere kritisk refleksion, som en refleksionsform, der
praktiseres. Intensionen er her, at blive inspireret til at kunne udvikle modellen, så den
kan fremme kritisk refleksion. Her vil også Christoffer Johns komme på banen, idet han
netop fokuserer på guidet refleksion som en refleksionsform, der gennem dekonstruktion
og rekonstruktion kan socialisere sygeplejersker til professionen. Desuden inddrages Jacob
Birklers bog Etik i Sundhedsvæsnet i forsøget på at afdække, hvorvidt radiografiprocessen
kan fremme etisk refleksion. På dette analyseniveau vil teorierne sættes i spil med de
udviklede hypoteser i tidligere afsnit 9.3 og 9.5. specielt med fokus på de påpegede mangler i
modellen for til sidst at komme med oplæg til en kvalificeret udgave af radiografiprocessen.
10.1.1 Donald Schön
Praksisepistemologi og radiografprofessionen
Iflg. Schön (2001) er professionelle ofte ”socialiseret” ind i en forståelsesramme,
hvor viden opfattes som entydig og den daglige problemløsning af relative komplekse
problemstillinger baseres på rationelle og entydige løsninger. Schön kalder det den
positivistiske praksis-epistemologi, et begreb man måske med rette kunne associere til
radiografprofessionen.
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Radiografer håndterer dagligt et utal af kompleksiteter, idet højteknologisk udstyr
anvendes i samspil med meget syge, nervøse og evt. smertepåvirkede patienter. Radiografer
såvel som de fleste patienter efterstræber, at resultatet af dette samspil bliver en diagnostisk
brugbar undersøgelse og/eller behandling, men vejen dertil skal gå gennem et tilfredsstillende
patientforløb. Radiografernes løsning af problemerne synes at være så ”selvfølgelige” og
logiske, at de er svære at italesætte (afsnit 9.2.5.5). En iscenesættelse, der kan gøre læring
i klinisk praksis uoverskuelig for nye studerende, der endnu ikke kender professionens
sociale og epistemiske grundlag.
Generelt er formålet med anvendelse af radiografiprocessen i undervisning og vejledning,
at hjælpe studerende til at gennemskue radiografiske processer uanset læringsarena.
Målet er, at studerende opnår et holistisk perspektiv på radiografien for herigennem
at fremme det gode patientforløb, hvor den enkelte patients ønsker og behov tilgodeses.
Modellen skal derfor internaliseres i studerendes læreprocesser, som en refleksionsguide,
der fremmer præradiografisk, perradiografisk og postradiografisk refleksion (afsnit 9.5.1.2).
Viden-i-handling
Schön (1983) introducerer begreberne: viden-i-handling, refleksion-i-handling og
refleksion-over-handling. Hvor viden-i-handling kan beskrives som en slags ”tavs viden”,
der findes i den professionelle praksis. Set ud fra det perspektiv, skal forklaringen på
radiografernes tavse arbejdsform findes her. Det er deres viden-i-handling, der er årsag
til, at de ikke har brug for at eksplicitere forberedelsen, før en patient kommer ind til den
undersøgelse. Radiograferne scanner hurtigt en billeddiagnostisk henvisning og genkender
og bedømmer særlige situationer, så snart de møder patienten (afsnit 9.3.3 og 9.3.4). Det
er denne evne, som gør dem i stand til at handle umiddelbart og i følge Schön uden at gøre
bevidst brug af bagvedliggende teorier. Jo større viden-i-handling jo mindre bevidsthed
om, hvilke overvejelser, der hører til radiografiens handlinger.
Når studerende ikke kan gennemskue radiografernes model for handling, skyldes det,
at de mangler overblik over billeddiagnostiske undersøgelser (afsnit 9.3.4). I Schöns
perspektiv kan det sammenlignes med, at studerendes mangler viden-i-handling.
Alle, der arbejder med lærerprocesser, anvender modellen implicit og eksplicit. Den
eksplicitte anvendelse skyldes behovet for italesættelse i forbindelse med undervisning og
vejledning, mens den implicitte anvendelse i pædagogisk øjemed, skyldes en internalisering
af modellen (9.3.3). Dette kan i Schöns perspektiv begrundes med, at nye studerende,
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som ikke har så stor viden-i-handling, har brug for eksplicitering af regler og teorier i
form af en model, som gælder i den aktuelle situation, mens uddannelsesmæssige ældre
studerende har større viden-i-handling, og kan arbejde mere intuitivt uden eksplicit brug
af modellen. De har gennem uddannelsen lagret erfaringer fra tidligere situationer, som de
kan anvende som det Dreyfusbrødrene (1991) og Schön (2001) kalder knowhow. Man kan
sige, at modellen internaliseres som en del af deres naturlige handlinger i takt med at deres
knowhow eller viden-i-handling udbygges og dialogen (uddybes senere) med situationen
udvikles, og forklarer således det naturligt aftagende behov for guidning i forbindelse med
udførelse af radiografi.
Schön analyserer, hvordan den professionelle hele tiden retter sine handlinger ind, så
de er i overensstemmelse med situationen. Denne konstante korrektion af handlinger sker
iflg. Schön som resultat af refleksion-i-handling og kan sammenlignes med det begreb, der
i dette projekt kaldes perradiografisk refleksion (afsnit 9.2.5.5 og 9.3.2).
Radiografen er i Schöns perspektiv i stand til at justere sine handlinger ved at lade
situationen tale til sig, hvilket tjener som belæg for hypotesen om, at perradiografisk
refleksion foregår implicit eller automatisk, hvilket også synes at være gældende for ’gamle’
radiografstuderende. Hvorvidt der reelt er tale om implicit perradiografisk refleksion
hos studerende er dog ikke entydigt (afsnit 9.3.6). og vil blive uddybet yderligere under
diskussion af færdighedsmodellen af brødrene Dreyfus (afsnit 10.1.6).
Refleksion-i-handling
Schön mener, at den professionelle, som er åben over for forskellige løsningsstrategier, har
en reflekterende dialog med situationen. I denne dialog benyttes praktikerens knowhow; også
kaldet feltets medier, sprog og repertoire og kan beskrives som de anerkendelsessystemer, der
bringes ind i forhold til situationen dvs., de teorier gennem hvilke radiografiske fænomener
kan forstås som rammerne for en billeddiagnostisk undersøgelse og de rolleformuleringer,
hvori opgaverne stilles. Refleksion-i-handling ændrer eksisterende viden-i-handling,
men omvendt er det viden-i-handling, der sætter rammerne for refleksion-i-handling
(Wahlgren et al, 2001). For at de studerende overhovedet kan komme i dialog med en
undersøgelsessituation, kræves derfor som nævnt knowhow. Når de studerende i den
skolastiske del af uddannelsen trænes i at identificere og prioritere problemstillinger i
en røntgenhenvisning, for herefter at bearbejde problemstillingerne gennem teoretiske
refleksion, kan det ses som et led i udvikling af radiografisk knowhow eller radiografisk
viden-i-handling og dermed som et led i udvikling af handlekompetence jf. hypotesen i
afsnit 9.3.2 og 9.5.1.2.
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Det er således en forudsætning, at de studerende lærer de radiografiske anerkendelsessystemer
at kende for at kunne komme i dialog med situationen. Vejen igennem denne lærerproces
er mangfoldig idet de dels skal lære teorier om radiografiske fænomener og dels skal
lære at agere i den radiografiske kontekst. De studerende har derfor brug for en form
for guide, der kan hjælpe dem til at skabe overblik over de aktiviteter, der skal foregå
i en billeddiagnostisk undersøgelse og bekræfter, at modellens anvendelse hjælper dem
præradiografisk til at tilrettelægge handlinger på baggrund af konkrete kontekstrelevante
overvejelser. Postradiografisk strukturerer modellen evaluering af handlinger med henblik
på at forbedre handling fremadrettet. Dette ses som et led i udvikling af handlekompetence
og professionsudvikling som helhed.
Når de studerende i den kliniske arena sammen med patienten skal kunne håndtere f.eks.
kommunikationen, er det en forudsætning, at de kan genkende kommunikationsmønstre
i situationen, som fænomenerne beskrives i teorierne. De har derfor brug for viden om
kommunikationsteorier som en del af feltets medier, sprog og repertoire. En viden, der
opnås gennem undervisning i den skolastiske arena. Hvis læring om kommunikationsteorier
skal give mening (afsnit 9.3), har de studerende brug for, at teoretisk viden sættes i spil
med konkrete problemstillinger fra den radiografiske kontekst. Den skolastiske brug af
modellen er således væsentlig for studerendes oplevelse af konstruktive læreprocesser.
For at studerende opnår viden-i-handling guider teoretiske vejledere studerende
via radiografiprocessen gennem problembaserede arbejdsopgaver. Intentionen er, at få
studerende til at komme med velargumenterede handlingsforslag baseret på koblingen af
teorier med situationen fra praksis eller omvendt. Denne læreproces skal ses som et led i
den studerendes evne til argumentation og kritisk vurdering og dermed et led i udvikling
af radiografien (afsnit 9.3.2).
Modellens anvendelse i begge læringsarenaer synes således at fremme evnen til at udvikle
refleksion-i-handling, hvilket jeg tolker som årsagen til, at informanterne oplever modellen som en pædagogisk succes. Samtidigt påpeges, at anvendelse i begge arenaer er en
forudsætning for succesen (afsnit 9.3, 9.4 og 9.5).
Schön mener, at refleksion i handling omfatter 3 former eksperimenter, der adskiller sig
i graden af formaliseret klarhed over, hvad det er man tester i sit eksperiment (Wahlgren et
al, 2002). Der er f.eks. den eksplorative form, der er en mere eller mindre spontan afprøvning af, hvad der kommer ud af at handle på en bestemt måde (play-activity). Mens det
handlingsafprøvende eksperiment er en afprøvning af, om de planlagte handlinger fører til
de forventede resultater (move-testing) og er således mere målrettet. Den 3. form er en det
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hypoteseafprøvende eksperiment, hvor forskellige hypoteser afprøves i forhold til hinanden
som f.eks. en tømres afprøvning af forskellige trækonstruktioners stabilitet. Valget mellem
de forskellige hypoteser foregår i den praktiske afprøvning.
Såvel analyse af interviews som voteringerne afslører, at man forventer, at de studerende
anvender andet end den eksplorative form for eksperimenter i deres refleksion-i-handling,
idet det forventes, at den studerende gennem præradiografisk refleksion sætter mål for en
undersøgelse og gennem prioritering af problemstillinger og kognitiv/teoretisk bearbejdelse
heraf vælger at planlægge en forestående undersøgelse (afsnit 9.3.3 - 9.3.6 og 9.5.1.2).
Her vil refleksion-i-handling blive en testning af de forventede resultater altså et
handlingsafprøvende eksperiment eller måske et hypotesetestende eksperiment, hvis
den studerende undervejs afprøver forskellige former for f.eks. lejring af en patient i
bestræbelserne på at fremstille et organ bedst muligt. Radiografiprocessens guidning i
forhold til præradiografisk refleksion synes således at kunne fremme de mere formaliserede
former for eksperimenter under refleksion-i-handling og dermed i min terminologi
’speede’ op for udviklingen af handlekompetence, idet refleksion-i-handling skal ses som
praktikerens interesse i at ændre en situation til noget, som han synes er bedre og som
et led i at forstå situationen (Schön, 1983, p. 147) dvs. opnå viden-i-handling. Når den
studerende forsøger at ændre en situation, er det primært fordi målet er, at patienten skal
have et godt undersøgelsesforløb med en høj diagnosesikkerhed. Hvilket kan ses som et led
i udvikling af radiografien. Når en studerende ønsker at forstå situationen er det for at lære
af situationen som et led i udvikling af handlekompetencer indenfor radiografien eller som
et led i at kunne udvikle radiografien fremadrettet. Det afhænger af de studerendes niveau.
Refleksion-over-handling
For at kunne reflektere over handling træder den professionelle iflg. Schön et skridt
tilbage også i tid. Denne proces kaldes i projektet postradiografisk refleksion. Iflg. Schön
vil en sprogliggørelse ofte gøre det muligt at forme fremtidige handlinger.
Dette giver belæg til hypotesen om, at de studerende skal fastholdes i en dialog om alle
radiografiens processer, så de hjælpes til at agere i spændingsfeltet mellem uddannelse og
produktion. Navigationsredskaber er radiografiprocessen, der skal guide dem i dannelsen
til et kritisk, holistisk og professionelt perspektiv på radiografien (afsnit 9.3.2). Målet er
her, at den studerende skal udvide sin viden-i-handling ved at drøfte sine erfaringerne fra
de netop overståede handlinger for herigennem at forme fremtidige handlinger mod et
optimalt patientforløb.
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Schöns pointering af dialogens muligheder for at forme fremtidige handlinger bekræfter
dialogens værdi. Hypotesen om, at radiografiprocessen opfattes som en skabelon for
eksamens struktur, der hjælper studerende til at skabe overblik over processerne og til
at eksplicitere kobling af teoretisk og praktisk viden undervejs i forløbet (afsnit 9.3.5), er
således ikke uvæsentlig.
Et yderligere perspektiv i forhold til refleksion-over-handling kan i flg. Schön (2001)
være gennem en skriftlig refleksion, hvor handling beskrives i en form for metaperspektiv.
Dette perspektiv benytter radiografstuderende, når de via radiografiprocessen bearbejder en
selvoplevet praksissituation skriftligt enten som udgangspunkt for eksamen eller som en del
af en skriftlig opgave, og bekræfter således hypotesen om, at de studerende ved udarbejdelse
af skriftlige praksisbeskrivelser vælger at benytte radiografiprocessen som struktur for
opgaven, for at få overblik over de processer, som kendetegner en billeddiagnostisk
undersøgelse eller behandling (afsnit 9.3.2). Dette opleves af de studerende som en meget
god læreproces i forhold til at få viden-i-handling.
De kliniske lærere går skridtet videre, når praksisbeskrivelserne gennem dialog anvendes
som en sprogliggørelse af refleksionen over refleksion over handling (praksisbeskrivelserne).
Her foregår eksplicit perradiografiske refleksioner sammen med kliniske lærere som en
refleksion over praksisbeskrivelserne, og derfor sker refleksion over refleksion-i-handling i
et metaperspektiv.
Der er iflg. Schön ikke noget i refleksionen, der kan føre til lammelse af handling, her
argumenterer han således mod Dreyfus brødrene, som påpeger at eksperten sågar kan stilles
dårligere, hvis han af en eller anden grund begynder at tænke over sine handlinger. (Dreyfus
og Dreyfus, 1991). Uden at skulle tage den diskussion op her og nu i projektet, kan jeg
konstatere, at de studerende næppe når ekspertniveauet, hvor handlinger udelukkende
baseres på den intuitive fornemmelse i situationen, mens de er under uddannelse.
Jeg ser således de studerendes teoretiske viden og praktiske færdigheder, som det stof
eller refleksionsværktøj, der ved hjælp af radiografiprocessen skal guides og omsættes til
viden-i-handling her i projektet kaldet handlekompetencer.
Hvis den reflekterende udvikler flere sæt eller former for refleksion i forhold til den
samme situation, er det i følge Schön et udtryk for voksende modenhed i forhold til dialog
med situationen, hvilket for mig underbygger, at modellen med fordel kunne udvikles til
også at indfange kritisk og etisk refleksion, så de studerende i brugen af modellen guides
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eller tvinges til at komme omkring de nævnte refleksioner som en del af den præ -, per
- og postradiografiske refleksion eller som særskilte refleksionsformer jf. afsnit 9.5.2. (se
yderligere 10.1.2 - 10.1.5). Dette inspirerer mig til at forfølge diskussionen omkring kritisk
refleksion som det næste skridt i den teoretiske diskussion.
10.1.2 Jack Mezirow
I dette afsnit sættes fokus på Mezirows perspektiv på kritisk refleksion. Hvor det synes
relevant inddrages andre teoretiker som Kemper et al (2001) og Bervely Taylor (2006) for
hvem begrebet kritisk refleksion også er centralt.
Mezirows (1990) position er kritisk tænkning og i modsætning til Schön er det teoretiske
perspektiv transformation af egne antagelser, mens refleksion hos Schön mere kan ses som
en problemløsningsstrategi, hvorved valget af de 2 teoretikere synes at supplere hinanden.
Mezirow antager, at mennesket gennem opvæksten internaliserer grundlæggende
meningsgivende antagelser, der forbliver ubevidste, hvis de ikke bearbejdes gennem tiden.
Hans interesse er voksenlæring og har med afsæt heri udarbejdet en teori om ’transformative
learning’, hvor udgangspunkt er refleksion, som det potentiale hvori ændringsstrategien for
de grundlæggende antagelser ligger. Refleksion er derfor en forudsætning for intentionel
læring. (Mezirow, 1990). Set ud fra dette perspektiv og i lyset af, at radiografprofessionen
i Danmark ikke har nogen etiske retningslinjer (se afsnit 10.1.4), der kan være handlingsanvisende for studerende, mener jeg, at guidet refleksion, som metode til at bearbejde
studerendes forskelligartede antagelser, er nødvendigt, når intensionen er, at den
sundhedsprofessionelle altid uanset tid og sted skal arbejde for et godt patientforløb jf.
hypotesen i afsnit 9.3.2. Sagt med andre ord, er målet at studerende gennem uddannelsen
bearbejder egne antagelser gennem en teoretisk og praktisk bevidstgørelse for at kunne
udføre alle processer i en billeddiagnostisk undersøgelse under hensyntagen til den enkelte
patient.
I følge Mezirow kan meningsgivende antagelser være hindrende for læreprocesser, og
refleksion i sig selv fører ikke nødvendigvis til ændring heraf. Han arbejder ud fra teorien
om, at der skal opstå et problem, noget, der trigger, for at antagelser kan transformeres.
Dette synspunkt modbevises af Kemper et al (2001), som gennem studie af studerende
indenfor sundhedsprofessioner, har konstateret, at refleksion kan initieres af spørgsmål
fra tutor eller gruppedrøftelser og underbygger således dialogens værdi i forbindelse med
klinisk vejledning, hvor vejledere anvender radiografiprocessen for at fastholde studerende
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i et udvalgt vidensområde. Målet er her, at dialogen skal nå en dybdegående effekt indenfor
alle områder af radiografien for herigennem at danne studerende til et holistisk perspektiv
i stedet for at flytte fokus mod produktionen jf. hypotesen om vejledning. (afsnit 9.3.2).
Ved at anvende radiografiprocessen som udgangspunkt for sine spørgsmål, kan vejlederne
stille spørgsmål i forhold til konkrete proceselementer som f.eks.:
Hvorfor vil du gøre det på den måde, hvilke data ligger til grund for denne beslutning og
er det den rigtige?

Dette kan ifølge Kemper et al. (2001) være med til at transformere de studerendes
antagelser.
Mezirows teori om transformativ læring beskriver 2 niveauer i de meningsgivende
antagelser kaldet meningsskemaer og meningsperspektiver. Meningsskemaer, kan beskrives
som de regler, hvormed man fortolker en situation. Meningsskemaer dannes på baggrund
af meningsperspektiver. Ændringer i meningsskemaer er justeringer af den vanemæssige
orientering, den sker gennem ’daglig refleksiv praksis’. Denne form for refleksion, opfatter
jeg som den del, der kan komme løbende gennem erfaringer. Når den studerende gentagne
gange oplever, at et sidebillede af et knæ bliver godt, når han beder patienten om at lægge
sig helt på siden for bagefter selv at trække patienten lidt tilbage mod ryggen, kan det
skyldes daglige refleksioner over underbensknoglernes placering i benet og specielt i
forhold til sideplan. Efterhånden vil refleksioner og afprøvning blive internaliseret som
en læring om, at opnå det bedste billede. Det kræver ikke en dialog, med mindre den
studerende oprindeligt havde en helt anden opfattelse af knæskallens placering i forhold til
lårbensknoglen samt underbensknoglerne. Den studerende ville således havde svært ved at
fremstille et lige sidebillede korrekt. Her kunne en dialog om knæets anatomi sandsynligvis
fertilisere en hurtigere transformation af anatomiopfattelsen hen mod en korrekt viden
om knoglernes indbyrdes beliggenhed og dermed hjælpe den studerende til hurtigere at
lære, hvordan et korrekt billede skal tages jf. hypotesen om, at studerende skal udvikle
handlekompetence (se afsnit 9.3.2). Den netop beskrevne situation underbygges af, at
Mezirow opfatter meningsperspektiver som værende såvel epistemeologiske, psykiske som
kulturelle antagelser, der ukritisk er tilegnet gennem barndommens socialiseringsproces
og dermed solidt forankret i personligheden. Ændringer af meningsperspektiver kræver
derfor aflæring. Det er denne krævende proces, der fører til transformeret læring.
Mezirow bygger sin teori på, at mennesket til en hver tid vil forsøge at undgå kaos, ved
at integrere nye oplevelser eller meninger i de internaliserede referencerammer. At forstå
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nyt er derfor ikke det samme som at ændre egne antagelser, hvilket understreger førnævnte
banale fortælling om en studerendes læreproces i forbindelse med fotografering af et
knæ. Selvom studerende tilegner sig en masse ny anatomisk viden (episteme) er det ikke
ensbetydende med, at denne viden er internaliseret i en hensigtsmæssig form. Studerende
kan fortsat tilpasse ny viden, så den matcher den viden, de havde i forvejen!
Transformation af meningsperspektiver kan i følge Mezirow ske gennem kritisk refleksion, hvor grundlæggende antagelser transformeres som udgangspunkt for ændring i
meningsperspektiv.
Mezirows fokusering på transformation af grundlæggende antagelser skal ses i lyset
af Habermas erkendelsesinteresse, hvor den frigørende læring er et spørgsmål om opgør
mod eksisterende sproglige, epistemiske og institutionelle indflydelser. Indflydelser, der
begrænser livet fordi de normalt tages for givet eller uden for menneskelig kontrol. Sprog
og sprogkoder er iflg. Mezirow (1990) en del af de begrænsninger, der indvirker i forhold til
kulturelle og normative forståelser og kan ses som årsag til, at det ikke er let umiddelbart at
forandre internaliserede referencerammer. Når studerende kommer til en billeddiagnostisk
afdeling med helt sin egen kultur og sprogbrug, kan det være svært for såvel studerende som
radiografer at kunne følge hinandens handlinger og holdninger. Studerende bruger derfor
megen tid på at socialiseres til en ny afdeling (afsnit 9.3.2.). De har brug for at afprøve
deres nye oplevelser i de eksisterende meningsskemaer, hvilket kan være en krævende
proces og derfor hæmmende i forhold til at lære mere om radiografifaglige aspekter, et
aspekt som kliniske lærere og vejledere har en del fokus på, og som er en af årsagerne til,
at de mener, at det er vigtigt, at de studerende kender radiografiprocessen, før de kommer
til en billeddiagnostisk afdeling jf. hypoteserne i afsnit 9.3.2. Herved kommer de med en
viden om de processer, der skal foregå sammen med patienten og kan således bruge energi
på socialiseringsprocessen i starten af perioden (bilag 2, 3).
Skal der ske en transformation af antagelser, er kritisk refleksion det fokuseringsredskab,
der kan fremme processen, idet refleksion i kognitiv forstand, kan ses som en pålidelig
undersøgelse eller afprøvning af gyldighed i de begrundelser, antagelser og forudsætninger,
der ligger til grund for handlinger eller retfærdiggørelse af meninger (Mezirow, 1990, p.
6,21).
Mezirow skelner mellem tre former for refleksion: indholdsrefleksion [content
reflection], procesrefleksion [process reflection] og præmisrefleksion [premise reflection]
(1991, p. 108).
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Indholdsrefleksion er en undersøgelse af indholdet eller beskrivelsen af problemet, dvs.
en refleksion over, hvad handler vi på grundlag af, hvad opfatter, tænker eller føler vi
(Mezirow, 1991, p. 107). Dette refleksive orienteringsniveau ser jeg som grundliggende i
såvel præ -, som per- og postradiografisk refleksion.
Procesrefleksion er en vurdering af problemløsningsstrategierne, dvs. en refleksion over,
hvordan vi handler, herunder hvilke metoder vi anvender, og hvordan vi tænker, opfatter
og føler (Mezirow, 1991, p. 108). Refleksionsniveauet ser jeg som den argumenterende
del af såvel præ-, per-, og postradiografisk refleksion. Det er ved hjælp af denne refleksive
vurdering at studerende er i stand til at argumentere for og prioritere handlinger eller
korrektion heraf.
Præmisrefleksion også kaldet kritisk refleksion, stiller skarpt på de antagelser, der ligger
til grund for en situation; dvs. hvorfor handler, opfatter, tænker eller føler vi, som vi
gør (Mezirow, 1991, p. 108). På dette niveau kræver det, at den radiografstuderende er
bevidst om egne antagelser og værdier. Denne form for refleksion fremmer evnen til at
kunne begrunde sine handlinger eller ønske om at ændre sine handlinger. I denne form
for refleksion ligger således også etiske overvejelser. Og bekræfter således behovet for at
studerende når niveauet for præmisrefleksion i alle radiografiske refleksioner i forbindelse
med udførelse af radiografi afsnit 9.5.2.
Han differentierer mellem 2 former for læring; en instrumentel praktisk problemløsende
læring og en kommunikativ eller relationel forstående læring. I begge former er det
refleksionen, der transformerer de grundlæggende antagelser. Voksenlæring indeholder
begge former og i særdeleshed den kommunikative læring. I radiografuddannelsens skolastiske del finder instrumentel læring sted, når studerende øver anatomiske strukturer eller
afprøver røntgenfysiske love i vores røntgenlaboratorium eller i den kliniske del, når de
sammen med patienten udfører en røntgenundersøgelse. Den kommunikative læring sker
gennem gruppeprocesser i såvel den kliniske som den skolastiske del af uddannelsen.
Kommunikativ læring er en konfrontation med andre og derfor i en vis udstrækning også
en konfrontation med det ukendte, hvilket skaber det transformative potentiale (Mezirow,
1990). I kommunikativ læring sker der gennem refleksion en identifikation og validering af
forklarende konstruktioner. Det er gennem den kommunikative diskurs, at den studerende
får afprøvet sine antagelser. Drøfter radiografstuderendes egne praksisbeskrivelser med
medstuderende og kliniske lærere (afsnit 9.3.2) skabes en diskursiv dialog og dermed
mulighed for at kunne opnå en anden forståelse af, hvorfor en situation gik, som den
gjorde. Dette kræver vurderinger på flere planer. De studerende skal forholde sig til såvel
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egne som andres antagelser gennem en vurdering af diskussionens påstande.
Mezirow sammenligner en diskursiv læring med at bevæge sig i en hermeneutisk cirkel
(1990, p. 9), hvor den enkeltes tankeproces konstant bevæger sig, mellem dele af det der
siges og egne antagelser eller meningsskemaer. Passer de nye oplevelser ikke ind i eksisterende skema, konstrueres et nyt, hvori de nye hændelser integreres. Man kan tale om,
at horisonten udvides. Havde den studerende i forvejen nogle forvrængede antagelser
[distorted assumptions, 1990, p. 10] i forhold til f.eks. et selvoplevet patientforløb, kan
disse gennem diskussionen med medstuderende og kliniske lærere transformeres til mere
gyldige antagelser. Jeg tolker læreprocessen således, at den studerende gennem den diskursive
dialog gennemgår en intrapersonel udvikling af handlekompetencer, mens udviklingen
sker på baggrund af en interpersonel læreproces jf. hypotesen om, at modellen er normativ
for radiografisk refleksion og fremmer dialog og kritisk perspektiv på radiografi.
At studerende udarbejder skriftlige praksisbeskrivelser, kan ifølge Kemper et al (2001)
alene fremme en transformation af egne antagelser. Det at sætte tanker på skrift giver en
ny dimension i oplevelsen, hvorved dele af oplevelsen valideres i forhold til egne meningsskemaer. Der er således flere refleksionsniveauer i processen omkring praksis-beskrivelser
dels selve den skriftlige proces og dels spørgsmålene fra den kliniske lærer og medstuderende
samt selve diskursen i dialogen (afsnit 9.3.2). Denne form for refleksiv læring, hvor den
studerende på baggrund af radiografiprocessen udarbejder en praksis-beskrivelse, der
efterfølgende er genstand for drøftelse eller diskussion, kan efter min mening fokuseres til at
rumme såvel indholds-, proces-, som præmisrefleksion. Skal der foregå en præmisrefleksion,
mener jeg, det kræver, at der rejses hvorfor spørgsmål jf. perspektivet fra Kemper et al.
Bervely Taylor (2006) tilkendegiver i bogen Reflective practice, at der kan etableres
en kritisk reflekterende praksis gennem emancipatorisk refleksion, hvor processen er
konstruktion, dekonstruktion, konfrontation og rekonstruktion. Hun tager ikke stilling til,
hvorvidt refleksionen skal foregå som en gruppedrøftelse eller ej, men hævder at det
frigørende element ligger i at være sig bevidst om diskursive begrænsninger en bevidsthed,
som jeg vil mene, kan fremmes af en gruppedrøftelse jf. Mezirows perspektiv beskrevet
ovenfor.
Radiografstuderendes refleksionstimer i klinisk undervisning kan ud fra Mezirow,
Taylor og Kempers perspektiv skitseres således; Den studerendes praksisbeskrivelse er en
skriftlig konstruktion af et undersøgelsesforløb, der aktuelt er emnet i refleksionstimen.
Antagelser i det skriftlige oplæg kan udsættes for konfrontation, gennem hvorfor spørgsmål
fra medstuderendes og kliniske lærere, der således danner udgangspunkt for en diskursiv
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dialog. Herved kan forvrængede antagelser eller meningsperspektiv dekonstrueres, hvis
de ikke længere synes gyldige i situationen. Dette kræver en rekonstruktion af meningsperspektivet og en transformation har fundet sted. Processen, hvori den er sket, kaldes for
en transformativ læreproces.
Radiografiprocessen indeholder i dag ikke proceselementer med relevante hvorfor
spørgsmål. Den transformative læreproces er således afhængig af, hvorvidt den kliniske lærer
eller medstuderende får stillet de triggende spørgsmål. Hvis ønsket er, at modellen i sig selv
skal kunne fertilisere kritisk refleksion, er en udvikling af modellen således nødvendig jf.
beskrivelsen ovenfor.
Diskussionen af Mezirows teori i forhold til radiografiprocessen leder således naturligt
frem til den næste teoretiker Christopher Johns, som ligeledes arbejder med refleksion i
en guidet model, hvor formålet med refleksionen er at udvikle klinisk praksis hen imod
den ønskværdige praksis. Også her er det den enkeltes konstruktion, konfrontation,
dekonstruktion og rekonstruktion, der danner baggrund for udvikling
10.1.3 Christopher Johns
Cristopher Johns er uddannet sygeplejerske, forsker og arbejder som lærer ved et universitet i England. Johns har skrevet flere bøger omhandlende guidet refleksion, idet han mener,
at en socialisering til f.eks. sygeplejerskeprofessionens gældende normer og regler kræver
guidet refleksion. I hans seneste bog Becoming a reflective practitioner (2004) giver han flere
praktiske eksempler på, hvordan refleksion kan fremme udviklingen af evaluering, klinisk
supervision, ledelse og kvalitetsudvikling (Johns, 2004). Meget apropos indledes bogen
med spørgsmålet om, hvad refleksion egentlig er og målet er at nå frem med sit budskab
om, at refleksion skal ses som et bredt begreb, der omfatter mere end kognition. Han
understreger, at det afgørende i refleksionen er at sætte sig selv på spil (Johns 2004, p. 3)
og mener ikke, at det er nok at tale om refleksion i handling, som problemløsningsstrategi
og kritiserer Schön for at anvende klasseværelset som sit udgangspunkt for studerendes
refleksion i praksis. Idet Johns hævder, at Schöns strategi for ’reflection and reframe a situation’ er lettere at praktisere i et klasseværelse i kontrast til en klinisk praksis, der bygger på
relation mellem mennesker.
I stedet mener Johns, at refleksionen skal rumme opmærksomheden på sig selv og
når herved frem til begrebet reflection-within-the-moment, som han mener, er en mere
fyldestgørende beskrivelse af, hvad der er på spil i forhold til refleksion i situationen, fordi
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begrebet er udviklet gennem refleksion over erfaringer. Johns hævder, at essensen i enhver
refleksionsstrategi må være, at jo mere man reflekterer over sine erfaringer og oplevelser,
jo mere reflekterende bliver man i selve handlingen, og hans budskab er, at refleksion vil
skabe være en mere dynamisk og levende hverdag.
Johns (2004, p. 3) definerer refleksion som værende:
being mindful of self, either within or after experience, as if a window through which the
practitioner can view and focus self within the context of a particular experience, in order
to confront, understand and move toward resolving contradiction between one’s vision and
actual practice.

Han mener således, at praktikeren ved at forholde sig til sig selv i opnåede erfaringer vil
kunne forstå, hvis der er modstridende konflikter mellem egne visioner og tingenes tilstand.
Herved kan den enkelte opnå en selvindsigt som grundlag for en mere hensigtsmæssig
reaktion i fremtidige handlinger. Læreprocessen kan betragtes som en refleksiv spiral hen
mod udvikling af praktisk visdom. En visdom, der rummer erkendelsen af, at visioner
bygger på egne livserfaringer.
For at kunne nå dertil, har man ifølge Johns brug for at blive guidet gennem modstanden
frem til det stadium, hvor man har opnået kompetencen til at handle på baggrund af egen
forståelse.
Han mener ud fra denne beskrivelse, at refleksion i en guidet form kan fremme; praktisk
visdom, refleksivitet, opmærksomhed, engagement, selvmodsigelse, forståelse og bemyndigelse
(Johns, 2004, p. 3).
Han har derfor udviklet en refleksionsguide, som han kort og godt kalder MSR
model for structured reflection og betragter den som en teknik til at guide praktikere til
et højt refleksionsniveau, der indeholder refleksionens dybde og rummelighed, som en
forudsætning for at lære af sine erfaringer og udvikle praksis til en ønskværdig praksis!
Johns perspektiv på guidet refleksion har således et andet udgangspunkt end
radiografiprocessen, der ret pragmatisk er tænkt som en refleksionsguide, der skal føre
studerende nuanceret omkring alle radiografiens aspekter, mens Johns har udviklet
en model, der skal guide sygeplejersker til udvikling af selvbevidstheden i relation til
samarbejdet med patienter (Johns, 2004).
Den empiriske undersøgelse vedr. radiografprocessen viser som tidligere nævnt, at mo-
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dellen har en positiv effekt i forhold til udvikling af radiografiske refleksioner, men at den
ikke indfanger refleksioner i forhold til de humanistiske værdier, der også er i spil i en
billediagnostisk undersøgelse, desuden efterspørges en mere detaljeret model. Christopher
Johns model har en humanistisk tilgang til klinisk praksis og fokuserer i særdeleshed på
relationen mellem patienten, den sundhedsprofessionelle, pårørende eller andre implicerede
parter. Hele teknikken går ud på, at praktikeren gennem dialog eller skriftlige beskrivelser
forholder sig til refleksionsstikord, der alle tager udgangspunkt i den enkelte praktikers
rolle, følelser, værdier og indsats i situationen i forhold til såvel andre som sig selv. Jeg
mener derfor, at hans model inspirer til udvikling af radiografiprocessen. Målet er, at den
skal indeholde proceselement(er), der tager afsæt i den enkeltes oplevelse i situationen.
Christopher Johns model rummer flere måder at lære af egne erfaringer på, idet modellen
lægger op til, at den reflekterende henter sin viden ved hjælp af forskellige teknikker
som æstetisk refleksion refleksivitet og etisk refleksion. For at opnå konkret viden om
situationen må den reflekterende være i stand til at foretage et tilbageblik eller beskrive en
hændelse for herigennem at gengive et faktuelt billede heraf (spørgsmål 1-3, 5-6 i figur
10.1.3). Spørgsmål 4 og 7 lægger op til, at man fornemmer følelsen i situationen, mens
man i spørgsmål 8 skal bruge sin erfaring for at kunne redegøre for, hvorfra man kunne
have indhentet viden i den konkrete situation. Desuden rummer modellen etisk refleksion
(nr. 9), idet den reflekterende her skal forholde sig til egen indsats og værdier. Sidst, men
ikke mindst lægger modellen op til en kritisk forholden sig til, hvorvidt de handlinger, som
foregik i situationen, var hensigtsmæssige eller ej, hvad der kunne ændres og hvad man har
lært af denne proces i forhold til at kunne forbedre fremtidige handlinger og supervisere
andre med samme formål.
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Refleksions stikord

Måden at vide
det på

Spor tankerne ind på processen
1. Fokuser på en erfaring, som synes væsentlig?
2. Hvilke emner skal ofres speciel opmærksomhed?
3. Hvad følte andre og hvad fik dem til at føle som de gjorde?
4. Hvad følte jeg og hvad fik mig til at føle som jeg gjorde?
5. Hvad opnåede jeg og reagerede jeg effektivt?
6. Hvilke konsekvenser havde mine aktiviteter for patienten, andre og mig selv?
7. Hvilke faktorer påvirkede mine følelser, tanker og reaktioner?
8. Hvorfra kunne eller fik jeg viden vedr. situationen?
9. I hvilket omfang ydede jeg mit bedste og afstemte mine egne
værdier?
10. Hvilke ligheder er der mellem denne situation og andre tidligere erfaringer
11. Hvordan kunne jeg reagere mere hensigtsmæssigt, hvis jeg
kom i lignende situation?
12. Hvilke konsekvenser kunne alternative handlinger få for patienten, andre og mig selv?
13. Hvad føler jeg nu omkring situationen?
14. Er jeg nu blevet bedre til at supervisere andre og mig selv som
konsekvens heraf?
15. Er jeg nu i stand til at forstå ønskværdig praksis gennem brug
af denne form for læreproces?

Æstetisk
Æstetisk
Æstetisk
Personligt
Æstetisk
Æstetisk
Personligt
Erfaringsbaseret
Etisk
Refleksivitet
Refleksivitet
Refleksivitet
Refleksivitet
Refleksivitet
Refleksivitet

Figur 10.1.3 Fri oversættelse af Christopher Johns MSR Model for Struktureret Refleksion. Modellen består af refleksionsstikord udformet som spørgsmål, der skal guide
praktikeren gennem processen.
10.1.4 Jacob Birkler
Jacob Birkler er cand. mag. i filosofi og psykologi og har gennem flere år undervist i
etik blandt sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, bioanalytikere og jordemødre
og har på baggrund af dialogen med de mange praktikere, fået afgrænset den etik, bogen
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Etik i Sundhedsvæsnet (2006) beskriver. Intensionen er, at skabe et oplyst grundlag for
etikundervisning i mellemlange videregående uddannelser.
Birkler (2006) hævder, at etikken har flyttet sig fra at være handlingernes ankerpunkt til
at være en diskussion om værdier og noget, som man anklager andre for at mangle!
Birkler beskriver i sin bog såvel etisk refleksion som handlingsetik (2006, pp. 142-145)
og det er specielt den del af bogen, der er interessant for dette projekt, idet voteringer fra
klinisk eksamen afslører, at etisk refleksion og -handling betragtes som nødvendige i følge
refleksionsindikatorerne i radiografuddannelsen (afsnit 9.5.2).
Historisk set har etikken som begreb sine rødder i det græske Ethos og betyder sædvane
eller det vanemæssige. Handler man etisk, handler man derfor sædvanen tro og et “sæde”
betegner en platform, noget kan hvile på. Man kan således tale om, at etikken er det sæde,
hvorpå ens handlinger hviler (Birkler, 2006, p. 13). Etik har med andre ord et personligt
udgangspunkt. Det er i følge Aristoteles personens egne erfaringer og konsekvenser heraf,
der skal forme etikken eller den gode karakter, der tjener som udgangspunkt for handlinger
(Birkler 2006, p. 13). Etik hænger derfor sammen med det gode/ det onde, det rigtige/
forkerte, det retfærdige/ uretfærdige og dyder/ laster (ibid 2006, p.13).
Mens man i det antikke Grækenland helt klart forbandt etik med en persons dyder,
taler vi i dag kun om rigtige eller forkerte handlinger. Forkerte handlinger behøver ikke
længere bero på noget personligt. Mange professioner udformer således deres egne etiske
retningslinjer og har derfor ikke længere noget at gøre med den enkeltes personlighed. I
følge Birkler er etiske retningslinjer underkastet en tidslig dimension og ligger derfor altid
i støbeskeen som noget midlertidigt, der kan justeres og forandres.
Radiografprofessionen i Danmark har endnu ikke sine egne etiske retningslinjer, men
inspireret af de norske radiografer, er de nationale retningslinjer under udarbejdelse, hvilket
i Birklers perspektiv er ganske hensigtsmæssigt, idet de professionsetiske retningslinjer
tjener som et væsentligt element i udvikling af professionsidentiteten hos studerende.
(Birkler:138). Alle sundhedsprofessioner afspejler således deres særegne etik, udsprunget af
den konkrete praksis (ibid., p. 138). Enhver profession med respekt for sig selv formulerer
derfor nogle etiske retningslinjer, der beskriver, hvad professionen anser for god moral
indenfor faget, samtidigt med at de beskriver professionens arbejdsfelt, som en forankring
i de humanistiske grundværdier (Birkler 2006, p. 141). Hvilket er helt i tråd med den
eksponering, der er mod den etiske refleksion i sundhedsvæsnet i dag.
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Ifølge data kan studerendes anvendelse af radiografiprocessen ses som et led i deres
udvikling af professionsidentiteten (afsnit 9.2.og 9.3.1), en væsentligt pointe at være sig in
mente i udvikling af modellen.
Etik er således noget, man som nutidig sundhedsprofessionel skal forholde sig til, hvilket
ikke kun skyldes ønsket om anerkendelse af den enkelte profession, men også det faktum,
at mange sundhedsprofessionelle står med mange etiske udfordringer i hverdagen bl.a. pga.
teknologiens fremskridt og dermed behovet for en økonomisering af alle de muligheder for
undersøgelse og behandling, som videnskaben har skabt (Birkler 2006, p. 139).
Projektets empiriske studier viser således også, at radiografprofessionen efterspørger
etiske refleksioner og handlinger hos studerende, når de i forbindelse med klinisk eksamen
skal dokumentere deres viden og færdigheder (afsnit 9.4.2 og 9.5.2). Jeg mener derfor,
det vil være relevant her at forfølge, hvorvidt radiografstuderende gennem anvendelse af
radiografiprocessen kan udvikle etisk refleksion, som fremtiden formelt stiller som krav til
kommende radiografstuderende (udkast til nationalstudieordning for Radiografuddannelserne
i Danmark, september 2007).
Birkler skelner som nævnt mellem etik som refleksion eller som handling, hvor etisk
refleksion kan ses som en måde, hvorpå man med afsæt i egne praksiserfaringer forholder
sig til etiske situationer (Birkler 2006, p. 142). Etisk refleksion er således en løsrivelse fra
praksis, for at kunne forholde sig til den etiske praksis, mens etisk handling er en bevægelse
fra teori til praksis, hvorfra etikken udspringer og skal dyrkes med afsæt i personens egen
karakteregenskaber (Birkler, 2006, p. 144).
Hermed er det tydeligt, at en væsentlig forskel på etisk refleksion og etisk handling er
perspektivet, hvorfra etikken anskues. Etisk refleksion kan ses som et redskab, der kan
arbejdes med i den instrumentelle praksis og synes derfor ikke at tage et personligt afsæt,
men måske nærmere et professionsperspektiv på en aktuel situation, mens handlingsetikken
udelukkende udfoldes på baggrund af den udøvendes personlige karakter. Handlingsetik er
således ikke normer, men noget som udvikles gennem erfaringer, hvor karakteregenskaber
slibes til og derfor noget, som den enkelte pålægger sig selv i den konkrete situation.
I følge Birkler er der gennem de sidste 10-20 år parallelt med sundhedsprofessionernes
øgede akademisering og profilering sket en bevægelse fra handlingsetik mod mere reflekteret
etik. En udvikling, der på den ene side former professionsidentitet og professioners
værdiggrundlag som en styrkelse af sundhedsvæsnets etiske dimension, men som på den
anden side forringer den enkelte sundhedsprofessionelles muligheder for at tilslibe egne
karakteregenskaber og dermed evnen til at finde den rette handling (Birkler, 2006, pp.
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144-145). Birkler hævder dog, at en ensidig basering på den enkelte udøvers karakter
og personlighed omvendt kunne betyde, at det professionelle ansvar forsvinder. Birkler
advarer derfor mod en ensidig fokusering på etiske refleksioner eller handlingsetik, men
anbefaler en hårfin balance mellem de 2 poler med sigte mod en professionsetik, der
udvikles nuanceret på baggrund af såvel teoretiske refleksioner som personlige handlinger.
Gennem analyse af kliniske voteringer fremgik det som nævnt tydeligt, at professionen
efterspørger såvel etisk refleksion som handlingsetik. I voteringerne efterspørges den etiske
refleksion, når den udebliver og mangelfuld handlingsetik bedømmes hårdt og konsekvent.
Med andre ord er der en tydelig tilkendegivelse af, at der findes etiske kodeks, der skal
overholdes, uanset om det findes på skrift nedfældet til lov eller som overførte etiske normer.
Når studerende ikke overholder uskrevne etiske spilleregler, kan det skyldes, at den
studerende ikke har haft tilstrækkeligt med muligheder for at drage egne erfaringer og
konsekvenser af handlinger. Som Birkler skriver udspringer etikken af praksis og skal dyrkes
der. Etik udvikles gennem handlinger. Det er derfor vigtigt at studerende får så mange
oplevelser som muligt sammen med patienter i klinisk undervisning for herved at kunne
tilslibe sine karakteregenskaber som udgangspunkt for den gode radiografiske handling.
Handlingsetikken fungerer i følge Birkler bedst ved ikke at tale om den, men i stedet
leve i den (Birkler, 2006, p. 144). Dette kunne således opfattes som værende i modstrid
med studerendes ønske om italesættelse af radiografers handlinger (afsnit 9.3.1), men her
må man huske at Birklers udgangspunkt er, at etik udspringer fra den enkelte praktikers
karakteregenskab og tænkes ikke som retningslinjer, der skal overholdes og begrundes for
den studerende i den enkelte situation, mens studerendes ønske om italesættelse efter min
opfattelse er mere pragmatisk betinget.
Udvikling af etisk refleksion, kræver til gengæld, at man forholder sig til etiske
dilemmaer, der kan analyseres og diskuteres. Jeg mener derfor, at radiografiprocessen er
mangelfuld i forhold til at fremme udvikling af etisk refleksion. Hvis modellen indeholdt
etiske proceselementer, der knyttede sig til præ-, per- og postradiografiske refleksioner,
kunne man facilitere, at studerende gennem præradiografisk analyse af tilgængelige
patientdata ville forholde sig til mulige forventelige etiske udfordringer, der kunne opstå
i forbindelse med det forestående billeddiagnostiske undersøgelsesforløb. Hermed kunne
man formode, at den studerende med denne fokusering ville være opmærksom på sine
egne karakteregenskaber.
Hvis den perradiografiske del af radiografiprocessen blev foldet mere ud med præcise
stikord som guide for relevante refleksioner herunder etiske refleksioner, ville den stu-
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derende evt. være sig bevidst om, hvorvidt de gode karakteregenskaber var på spil eller ej.
Den studerende havde således mulighed for gennem dialog med patienten at afprøve sine
karakteregenskaber, handlinger og deres konsekvenser undervejs. Desuden kunne etisk
refleksion postradiografisk udføres som en dialog med radiografen på stuen, en vejleder
eller andre medstuderende for herigennem at drage fordel af dialogens muligheder for
transformation af egne antagelser jf. Mezirow afsnit 10.1.2. Jeg mener derfor, at etik som
et proceselement i radiografiprocessen kan være med til at fremme udvikling af såvel etiske
refleksioner som handlingsetikken og derfor faciliterer læringsrum, der rummer et ’både og’
med hensyn til etikkens vilkår.
Som afslutning på denne teoretiske diskussion finder jeg det relevant kort at inddrage
Dreyfus brødrenes syn på refleksion i forhold til at udvikle sig fra novice til ekspert og
argumentet herfor er, at omdrejningspunktet for denne diskussion tager sit afsæt i, hvorvidt
radiografstuderende gennem refleksion kan fremme deres udvikling af handlekompetence
og dermed udvikle sig fra novice mod ekspert.
10.1.5 Stuart og Hubert Dreyfus
Stuart og Hubert Dreyfus hævder, at knowhow eller praktisk viden ikke er medfødt,
men tillært gennem utallige afprøvninger og evt. efterligning af personer, som er dygtigere.
De mener, at intelligens og ekspertise bygger på intuition, opfattelse af mønster og helhed,
samt erfaring med tusindvis af konkrete tilfælde (Dreyfus, 1991). Hermed gør de op med
tanken om, at handling hos eksperten foregår på baggrund af rationelle overvejelser.
De har udarbejdet en model for tilegnelse af færdigheder, der beskriver fem trin, hvor
udviklingen begynder i stadiet som novice over den avancerede nybegynder, den kompetente
og den kyndige frem til stadiet som eksperten (ibid, pp. 37-86). Færdighedstilegnelsen sker
ved, at der bygges videre på det foregående trin, hvorved der sker en stigning i mestringen
af såvel motoriske som kognitive færdigheder.
Indenfor visse områder vil mange opnå ekspertniveauet, mens andre områder kun
bestrides af få eksperter (Dreyfus, 1991). Også indenfor samme profession vil der være
forskel i mestringsniveau. En professionel person kan på en og samme tid være ekspert og
novice indenfor forskellige områder (Dreyfus, 1991). En radiograf kan således være ekspert
indenfor en bestemt undersøgelsestype som f.eks. MRscanning og kompetent indenfor
CTscanning, men kun på noviceniveau i forhold til ultralydsscanning – alle sammen
områder som hører til specialet radiografien.
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Studerendes stigende grad af handlepotentiale kan med afsæt i Dreyfusmodellen ses
som en stigende frihed til at kunne handle uden regler og rationelle beslutninger. Jo flere
erfaringer en udøver har, jo større sandsynlighed er der for at udvikle ekspertise indenfor
et område, og jo bredere det område er, jo større er feltet indenfor hvilket, man kan kaldes
ekspert. Eksperten handler intuitivt, mens udøveren på de 4 andre niveauer handler på
baggrund af et rationelt beslutningsgrundlag dvs. på baggrund af en fornuftsmæssig vurdering. Det betyder at eksperten i almindelighed handler ureflekteret eller handler uden
at reflektere over handlinger. Ekspertens færdighed er blevet en del af ham selv og han
behø-ver ikke være mere opmærksom på den end på sin krop – handlingen sker ubevidst
og auto-matisk. Evnen til at handle er lagret som tavs viden (Dreyfus, 1991).
Brødrene Dreyfus tilskriver således den intuitive handling baseret på erfaringer stor
værdi for handlepotentialet. De mener, at der er et stort område mellem det rationelle og
det irrationelle, som de kalder arationelt:
En arationel adfærd kendetegner handlinger, hvor der ikke foregår nogen analytisk opløsning
og følgende sammensætning (Dreyfus ,1991, p. 65).

Kompetent adfærd er rationel adfærd, kyndig adfærd er et mellemstadium, mens
eksperten handler arationelt. Dog siger brødrene, at eksperten overvejer situationen, når
resultatet er meget vigtigt, eller når tiden er til det. Her er der ikke tale om en analytisk
overvejelse omkring brug af regler, men snarere en kritisk refleksion over intuition (Dreyfus,
1991, p. 59).
Der er således et samspil mellem intuition og refleksion selv på det højeste ekspertniveau.
Om end refleksionen mere har karakter af kritisk forholden sig til egne fornemmelser for
situationen, end overvejelser over, hvilke regler der skal handles efter, så kan det i mit
perspektiv ikke udelukkes, at selv for eksperten har refleksion et potentiale i forhold til
forbedring af handling, når intuitionen kombineres med rationel tænkning.
Dreyfus brødrene (Ibid,) anvender mange forskellige ord, som i min optik må være
synonymer for refleksion, idet alle repræsenterer tilstande, der anvendes i forhold til at kunne
tackle eller forbedre handling. Eksempelvis anvender de ord som: informationsbehandling,
manipulation, bevidste overvejelser, overvejelser, tænkning, tager med i betragtning, regne ud,
analytisk orientering, ræsonnement, bevidst problemløsning, rationalitet og mere sjældent
ordet refleksion. Det fremgår derfor ikke entydigt, hvorvidt brødrene tillægger begreberne
forskellige værdier og/eller aktiviteter. Til gengæld mener jeg at kunne konkludere, at der
reflekteres for at forbedre handling på alle niveauer i færdighedsmodellen. Eksperten har
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imidlertid mindre brug for refleksion for at kunne handle, fordi han handler intuitivt
i forhold til, hvad der normalt fungerer i situationen, hvorved hans handling bliver
ukompliceret og hurtig, mens der på de andre trin fra novice til kyndig i aftagende grad
er brug for refleksion for at handle bedst muligt i situationen. Novicen er således mest
afhængig af refleksion for overhovedet at kunne handle.
Teorien og færdighedstilegnelse og udvikling fra novice til ekspert synes således at matche
den pædagogiske opbygning af radiografuddannelsen, idet der hele tiden er etableret en
vekselvirkning mellem skolastisk, kontekstuafhængig læring og klinisk, kontekstbetinget
læring indenfor samme tema (Studieordningen for radiografuddannelsen University
College Lillebælt, 2006). Dette begrunder jeg i, at nybegynderne i større grad arbejder
regelbundet i situationen, dvs. anvender huskeregler, modeller som f.eks. radiografiprocessen
og procedurebøger og overvejer bevidst hvilke regler, der aktuelt gælder jf. hypotesen om
modellens normative egenskaber afsnit 9.3.2.
Kyndige radiografer eller eksperter primært handler intuitivt, frigjort fra regler og
procedurer, hvilket således kan begrunde radiografernes ”tavse” adfærd i relation til
udførelse af radiografi, jf. hypotesen om hvem der anvender modellen eller ej (afsnit 9.3.3).
Radiograferne udfører således deres job på et professionelt fagligt højt niveau, mens de
rent pædagogisk maximalt når noviceniveauet i forhold til at hjælpe studerende i deres
læreproces. De ikke har nogen fornemmelse for, hvad studerende i situationen har brug
for hjælp til. Dette forklarer hermed behovet for, at studerende i en læreproces har brug for
samvær med pædagogiske eksperter eller kyndige personer, der forstår at finde studerende
på rette niveau for herigennem at tilrettelægge læringssituationer tilpasset den enkelte
studerendes behov for instruktion, guidning eller frihed til at afprøve egne evner jf. hypotesen om studerendes behov for guidning (afsnit 9.3.4).
Radiografstuderendes niveau hvad angår viden-i-handling (afsnit 10.1) kan i første
kliniske semester ligestilles med avanceret nybegynder. Her benytter den avancerede
nybegynder sig dels af begyndende fornemmelse for situationen, men også i høj grad af
regler, og vejledning for at kunne handle. Dette forklarer hvorfor studerende på 2. semester
(1. kliniske undervisningsdel) efterspørger tid til at orientere sig efter radiografiprocessen i
forbindelse med udførelse af radiografi, mens studerende på 5. semester sjældent anvender
modellen eksplicit og i mindre grad end 2. semesterstuderende efterspørger vejlederens
tilstedeværelse, så længe de skal udføre almindelige undersøgelser, som de er bekendte med
jf. hypotesen om behov for guidning (afsnit 9.3.4).
Det er derfor vigtigt, at radiografuddannelsen tilrettelægges, så den pædagogiske stil-
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ladsering afpasses studerendes niveau. Novicestuderende har brug for at opnå et solidt
kendskab til professionens regler og teorier også kaldet feltets medier, sprog og repertoire
for at kunne komme i dialog med situationen jf. Schön eller som et led i at udvikle intuitiv
fornemmelse for situationen i Dreyfus terminologi.
Det er således hensigtsmæssigt, at studerende tilbydes undervisning, hvor de i ro og mag
uden tidspres og handletvang, men under vejledning kan arbejde med radiografiprocessen
i relation til radiografiens teoriområder (afsnit 9.3.2), før de sendes ud i klinisk praksis,
hvor fokus er handling i den komplekse situation. De studerende har brug for en teoretisk
ballast for at kunne koncentrere sig om selve situationen i den kliniske kontekst, hvor de i
samværet med patienten og anvendelse af teknologien skal udvikle sig fra novice til ekspert.
Novicestuderende kræver større grad af vejledning end kompetente studerende. Hvis
perradiografisk refleksion skal finde sted, kræves en mere detaljeret model, der kan
støtte disse processer undervejs i forløbet. Det proceselement i radiografiprocessen som
omhandler perradiografi er særdeles sparsomt beskrevet til sammenligning med modellens
præradiografi (afsnit 9.3.6).

10.2 Sammenfatning
10.2.1 Teorien om radiografiprocessen i Schöns perspektiv
Radiograferne har stor viden-i-handling og derfor en stor grad af tavs viden indlejret i
deres handlinger og har derfor ikke brug for en model for handling. Studerende mangler
viden-i-handling og kan ikke gennemskue radiografernes egen model for handling.
Eksplicit anvendelse af radiografiprocessen i pædagogisk øjemed skyldes derfor behov for
italesættelse af modellen i forbindelse med undervisning og vejledning, mens studerendes
implicitte anvendelse skyldes internalisering af modellen som en naturlig del af handlinger,
begyndende knowhow og aftagende behov for guidning.
Perradiografisk refleksion kan ligestilles med refleksion-i-handling og er i følge Schön
grundlaget for tilpasning af handlinger i overensstemmelse med situationen. I forbindelse
med en billeddiagnostisk undersøgelse, betyder det, at radiografen lader situationen tale
til sig. Refleksion-i-handling udvikler viden-i-handling, mens viden-i-handling sætter
rammerne for refleksion-i-handling. Hermed betones behovet for at studerende tidligt
i forløbet opnår knowhow som udgangspunkt for perradiografisk refleksion. Studerende
skal skolastisk set trænes i at identificere og prioritere problemstillinger i en henvisning, der
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bearbejdes gennem teoretisk refleksion som et led i udvikling af radiografisk knowhow eller
radiografisk viden-i-handling. Dette skal ses som et led i udvikling af handlekompetence jf.
hypoteserne i afsnit 9.3.2 og 9.5.1.3.
Studerende skal have teoretisk viden om radiografiske fænomener og lære at agere i den
radiografiske kontekst. Hertil har de brug for en guide, der kan hjælpe dem til at skabe
overblik over radiografiske aktiviteter, hvilket bekræfter hypotesen i afsnit 9.3.6.om, at
anvendelse af modellen hjælper dem til at tilrettelægge, korrigere og evaluere handlinger
på baggrund af konkrete kontekstrelevante overvejelser og erfaringer mhp. at optimere
såvel aktuelle som fremtidige handlinger som et led i udvikling af handlekompetence
og i professionsudvikling som helhed. Idet modellens anvendelse i begge læringsarenaer
fremmer evnen til at udvikle refleksion-i-handling.
Studerende forventes gennem præradiografisk refleksion at sætte kvalificeret mål for
en undersøgelse og planlægge på baggrund af prioritering og bearbejdelse af problemstillinger. Refleksion-i-handling bliver derfor en testning af forventede resultater i et
handlingsafprøvende eller hypotesetestende eksperiment.
Præradiografisk guidning ved hjælp af radiografiprocessen fremmer således det man i
Schöns perspektiv kan kalde formaliserede eksperimenter. Det er den form, som efterspørges
som grundlag for udvikling af handlekompetence og kan forklares med, at refleksion-ihandling skal ses som praktikerens interesse i at ændre en situation til noget, som han synes
er bedre og som et led i opnå viden-i-handling.
Postradiografisk refleksion kan ligestilles med refleksion-over-handling, der kræver at den
handlende i tid træder et skridt tilbage. Sprogliggørelse af postradiografiske refleksioner kan
forme fremtidige handlinger, og bekræfter værdien af, at studerende fastholdes i en dialog
om alle radiografiprocessens elementer mhp. at udvikle et holistisk syn på radiografien.
Skriftlig refleksion synes yderligere at kunne tilføje et metaperspektiv på de overståede
handlinger, hvilket anvendes af radiografstuderende som en god læreproces i forhold til at
opnå viden-i-handling.
10.2.2 Teorien om radiografiprocessen i Mezirows perspektiv
Mezirows 3 refleksionsniveauer:
Indholdsrefleksion; Her handler det om hvad spørgsmål; det refleksive orienteringsniveau
kan ses som grundliggende i såvel præ-, som per- og post radiografisk refleksion.
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Procesrefleksion; Her handler det om hvordan spørgsmål; kan ses som den argumenterende
del af såvel præ-, per-, og postradiografisk refleksion. Det er ved hjælp af denne refleksive
vurdering, at radiografstuderende er i stand til at argumentere og prioritere for handlinger
eller korrektion heraf.
Præmisrefleksion; Her handler det om hvorfor spørgsmål; kan ses som grundlæggende
for evnen til at begrunde sine handlinger eller ønske om at ændre sine handlinger. Det
er her konfrontationen sker som grundlag for dekonstruktion og rekonstruktion. Refleksionsformen rummer etisk refleksion og er dermed relevant at få ind i alle niveauer af radiografiske refleksioner, ikke mindst når modellen har betydning for studerendes udvikling af
professionsidentitet jf. empiriske data.
Radiografprofessionen i Danmark har ikke handlingsanvisende etiske retningslinjer, der
kan underbygge studerendes professionsidentitet jf. Birklers perspektiv. Det synes derfor
nødvendigt, at radiografiprocessen indeholder spørgsmål, som fremmer studerendes efterprøvning og evt. transformering af egne etiske antagelse.
I følge Kemper et al kan spørgsmål fra en tutor udløse transformation af antagelser,
herved betones værdien af, at kliniske vejledere strukturerer dialogen og stiller spørgsmål
til studerende ud fra radiografiprocessen for at danne dem til at tænke radiografi ud fra et
holistisk perspektiv og undgå ensidig fokusering på produktion.
Når radiografstuderende dagligt reflekterer og afprøver i forbindelse med optimering af
billedkvalitet, bliver læring om, hvordan man opnår det bedste billede gradvist internaliseret
som en justering af vanemæssig antagelse. Dette kan ske uden dialog med andre med mindre
den studerende har nogle utilsigtede antagelser omkring billedkvalitet. Her kan spørgsmål
fra vejleder initiere transformation og dermed fremme udvikling af handlekompetence.
Radiografstuderende bruger megen energi på socialisering ind i arbejdsfeltet. De kommer med deres egen kultur og sprogbrug ind i en billediagnostisk kultur og sprogbrug.
Socialiseringsprocessen kan hæmme radiografiske læreprocesser. Det er derfor en fordel, at
studerende kender radiografiprocessen før klinisk undervisning. Herved kommer de med en
vis mængde radiografisk knowhow, og kan i stedet bruge energi på socialiseringsprocessen i
starten af perioden, hvorefter de kan koncentrere sig om udvikling af radiografisk knowhow.
Når studerende øver anatomiske strukturer, afprøver røntgenfysiske love i røntgenlaboratorium eller sammen med patienten i klinikken udfører en røntgenundersøgelse,
kaldes det instrumentel praktisk problemløsende læring. Mens kommunikativ eller relationel
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forstående læring foregår gennem gruppeprocesser såvel i den kliniske som den skolastiske
del af uddannelsen. I begge former er det refleksionen, der transformerer de grundlæggende
antagelser.
Det kræver vurderinger på flere planer, når radiografstuderende drøfter egne praksisbeskrivelser med medstuderende og kliniske lærere. Det er gennem en diskursiv dialog,
de forsøger at forstå, hvorfor en situation gik, som den gjorde, idet de forholder sig til
såvel egne som andres antagelser. Passer de nye informationer ikke ind i eksisterende
skema, konstrueres et nyt, hvori de nye integreres. Radiografstuderende anvender denne
læringsform i refleksionstimer med kliniske lærere, og gennemgår en intrapersonel udvikling
af handlekompetence gennem en interpersonel læreproces.
Udarbejdelse af skriftlige praksisbeskrivelser kan ifølge Kemper et al. (2001) alene
fremme en transformation af egne antagelser. Denne læreproces anvendes flere steder i
radiografuddannelsen og kan indeholde indholds-, proces-, og præmisrefleksion. Præmisrefleksion kræver sandsynligvis, at der rejses et hvorfor spørgsmål jf. Kemper (2001).
Radiografstuderendes refleksionstimer i klinisk undervisning rummer konstruktionen i
form af en skriftlig praksisbeskrivelse, der danner udgangspunkt for refleksion. Antagelser
i det skriftlige oplæg kan udsættes for konfrontation, gennem hvorfor spørgsmål og diskursiv
dialog med medstuderende og kliniske lærere. Herved kan forvrængede antagelser eller
meningsperspektiv dekonstrueres, hvis de ikke længere synes gyldige i situationen. Dette
kræver en rekonstruktion af meningsperspektivet og en transformation har fundet sted.
Processen hvori den er sket, kaldes for en transformativ læreproces.
Radiografiprocessen indeholder i dag ikke proceselementer med relevante hvorfor
spørgsmål. Den transformative læreproces er således afhængig af, hvorvidt den kliniske
lærer eller medstuderende får stillet de triggende spørgsmål. Her ligger således et
udviklingspotentiale i modellen.
10.2.3 Teorien om radiografiprocessen i Johns perspektiv
Jo mere man reflekterer over sine erfaringer og oplevelser, jo mere reflekterende bliver
man i selve handlingen og hans budskab er, at konsekvensen heraf vil være en mere dynamisk og levende hverdag.
Refleksion er en forholden sig til sig selv under og efter en situation. Formålet er
udvikling af praksis, ved at konfrontere sig selv, forstå og bevæge sig mod en løsning
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af selvmodsigelse mellem egne visioner og den aktuelle handling. Målet er, at forbedre
fremtidige handlinger. Det kræver guidning gennem modstanden frem til det stadium,
hvor man kompetent kan handle på baggrund af egen forståelse. Hertil har han udviklet
modellen for struktureret refleksion MSR som en teknik, der skal være med til at højne
praktikeres refleksionsniveau til fremme af praktisk visdom, refleksivitet, opmærksomhed,
engagement, selvmodsigelse, forståelse og kompetence.
Hensigten med Johns model er at udvikle sygeplejerskers selvbevidsthed i relation til
samarbejdet med patienter. Modellen er tænkt som en refleksion-over-handling, men
tanken er, at opnå mere viden-i-handling for herved bedre at kunne komme i dialog med
situationen, dvs. fremme refleksion-i-handling fremadrettet jf. Schöns perspektiv.
Modellen har et humanistisk perspektiv på klinisk praksis og fokuserer i særdeleshed
på relationen mellem patienten, den sundhedsprofessionelle, pårørende eller andre
implicerede parter. Teknikken går ud på, at praktikeren gennem dialog med andre eller
skriftlige beskrivelser, forholder sig til refleksionsstikord, der alle tager udgangspunkt i
den enkelte praktikers rolle, følelser, værdier og indsats i forhold til såvel andre som sig
selv i en oplevet situation, mens radiografiprocessen er tænkt mere pragmatisk som en
guide, der skal føre studerende nuanceret omkring alle radiografiens aspekter, hvor sigtet
er handlekompetence.
Projektets empiriske studie påviser, at radiografiprocessen ikke i tilstrækkelig grad
indfanger de humanistiske aspekter af radiografien. Johns model (MSR) inspirerer
således til udvikling af radiografiprocessen, så den i den postradiografiske del, rummer et
proceselement, der tager afsæt i den enkeltes oplevelse i situationen.
MSR rummer flere måder at lære af egne erfaringer på, idet modellen lægger op til, at
den reflekterende for at få viden om situationen og sig selv anvender forskellige teknikker
som:
-

tilbageblik eller beskrivelse af hændelsen
fornemmelse for følelsen i situationen
erfaringer for at kunne redegøre for dataindsamling i situationen
etisk refleksion (egne værdier i forhold til handlinger)
kritisk forholden sig til hensigten med de handlinger, der foregik i situationen
læringsudbyttet af refleksionsprocessen i forhold til fremtidige handlinger og supervision af andre
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10.2.4 Teorien om radiografiprocessen i Birklers perspektiv
Professionsetiske retningslinjer, tjener som et væsentligt element i udvikling af
professionsidentiteten hos studerende. Radiografer i Danmark har endnu ingen.
Den sundhedsprofessionelle skal være sig etisk bevidst dels pga. fagidentitet, dels pga.
etiske udfordringer idet videnskaben har skabt et behov for økonomisering af de mange
forskellige undersøgelses- og behandlingsmuligheder, der er skabt.
Radiografprofessionen efterspørger etiske refleksioner og handlinger, det er derfor
nødvendigt, at der tilrettelægges læreprocesser, der initierer disse egenskaber. Der synes
således grundlag for at radiografiprocessen udvikles til at fremme etisk refleksion.
Etisk refleksion kan ses som et redskab, der kan arbejdes med i praksis uden personligt
afsæt, mens handlingsetikken udelukkende udfoldes på baggrund af den udøvendes
personlige karakter og udvikles gennem erfaringer i den praksis. Birkler advarer mod en
ensidig fokusering på etiske refleksioner eller handlingsetik, men anbefaler en balance
mellem de 2 poler. Projektet påviser, at professionen efterspørger begge etiske aspekter. En
øget fokusering på etiske refleksioner gennem radiografiprocessen stiller forsat ubetinget
krav til, at studerende får så mange oplevelser som muligt sammen med patienter i den
radiografiske kontekst for at tilslibe sine karakteregenskaber som udgangspunkt for den
gode radiografiske handling.
Når radiografstuderende ikke overholder uskrevne etiske spilleregler, kan det således
skyldes, at de ikke har haft tilstrækkelige muligheder for at drage erfaringer og konsekvens
af egne handlinger. Mens studerendes manglende etiske refleksion, kan skyldes, at der
ikke har været tilrettelagt læringsaktiviteter, hvor de har analyseret og diskuteret etiske
dilemmaer.
Radiografiprocessen synes derfor mangelfuld som pædagogisk model ved ikke at
indeholde proceselementer med etisk refleksion. Etiske proceselementer, der knyttede
sig til præ-, per- og postradiografiske refleksioner kunne facilitere, at studerende skulle
forholde sig til mulige forventelige etiske udfordringer, der kunne opstå i forbindelse med
forestående billeddiagnostiske undersøgelsesforløb. Dette kunne formodentlig skærpe den
studerendes opmærksomhed mod egne karakteregenskaber i selve handlingen.
Perradiografisk refleksion kunne foldes mere ud og guide for relevante refleksioner
herunder etiske refleksioner, så de studerende blev bevidste om, hvorvidt den gode
karakteregenskab var på spil eller ej og gennem dialog med patienten kunne afprøve
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karakteregenskaber, handlinger og deres konsekvenser undervejs.
Etisk refleksion i form af postradiografi kunne etableres som en dialog med radiografen,
vejleder eller andre medstuderende. Dialogen skal udnytte muligheder for transformation
af egne antagelser jf. Mezirow eller selvmodsigelse mellem egne visioner og handlingens
karakter jf. Johns.
Radiografiprocessen med etiske spørgsmål kunne fremme udvikling af etiske refleksioner,
mens handlinger i praksis fremmer handlingsetik. En tilpas kombination heraf kunne således skabe læreprocesser, der rummer et ’både og’ med hensyn til etikkens vilkår.
10.2.5 Teorien om radiografiprocessen i Hubert og Stuart Dreyfus perspektiv
En radiograf kan på en og samme tid være ekspert indenfor en bestemt undersøgelsestype
som f.eks. MRscanning og kompetent indenfor CTscanning, men kun på noviceniveau i
forhold til ultralydsscanning – alle sammen områder som hører til specialet radiografien.
Eksperten handler intuitivt, mens udøveren på de 4 andre færdighedsniveauer handler
på baggrund af et rationelt beslutningsgrundlag dvs. et på baggrund af en fornuftsmæssig
vurdering. Eksperten overvejer dog situationen, når resultatet er meget vigtigt eller når
tiden er til det. Her er der ikke tale om en analytisk overvejelse omkring brug af regler,
men snarere en kritisk refleksion over intuition. Der er således et samspil mellem intuition
og refleksion selv på det højeste ekspertniveau. Der reflekteres for at forbedre handling på
alle niveauer i færdighedsmodellen. Eksperten har imidlertid mindre brug for refleksion
for at kunne handle, fordi han handler intuitivt i forhold til, hvad der normalt fungerer i
situationen, hvorved hans handling bliver ukompliceret og hurtig. Mens der på de andre
trin fra novice til kyndig i aftagende grad er brug for refleksion for at handle bedst muligt
i situationen. Novicen er således mest afhængig af refleksion.
Radiografuddannelsen skal tilrettelægge uddannelsen, så den pædagogiske stilladsering
afpasses den enkeltes niveau. Novicestuderende har brug for at opnå et solidt kendskab til
professionens regler og teorier også kaldet feltets medier, sprog og repertoire for at kunne
komme i dialog med situationen jf. Schön eller som et led i at udvikle intuitiv fornemmelse
for situationen i Dreyfus’ terminologi. Hvilket taler for det hensigtsmæssige i, at studerende
tilbydes undervisning, hvor de i ro og mag uden tidspres, handletvang og under vejledning
bearbejder radiografiens teoriområder i relation til radiografiprocessen, før de sendes ud i
klinisk praksis, hvor fokus er handling i den komplekse situation.
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Kyndige radiografer eller eksperter handler primært intuitivt, frigjort fra regler og
procedurer og kan således begrunde radiografernes ”tavse” adfærd i relation til udførelse
af radiografi. Radiografen udfører sit job på et professionelt fagligt højt niveau, men rent
pædagogisk kun svarende til noviceniveauet i forhold til at hjælpe studerende i deres
læreproces. Dette understreger behovet for, at studerende i en læreproces har brug for
samvær med pædagogiske eksperter eller kyndige personer, der forstår at finde studerende
på rette niveau for herigennem at tilrettelægge læringssituationer tilpasset den enkeltes
behov for instruktion, guidning eller frihed til at afprøve egne evner.
Radiografstuderendes niveau hvad angår viden-i-handling kan i første kliniske semester
ligestilles med avanceret nybegynder. Her benytter den avancerede nybegynder sig dels af
begyndende fornemmelse for situationen, men også i høj grad af regler, og vejledning
for at kunne handle. Dette forklarer hvorfor studerende på 2. semester (1. kliniske
undervisningsdel) efterspørger tid til at orientere sig efter radiografiprocessen i forbindelse
med udførelse af radiografi, mens studerende på 5. semester sjældent anvender modellen
eksplicit og i mindre grad end 2. semesterstuderende efterspørger vejlederens tilstedeværelse,
så længe de skal udføre almindelige undersøgelser, som de kender.
11.0 Konklusion
Projektets overordnede forskningsspørgsmål blev formuleret således

At undersøge og udvikle radiografiprocessen som model for guidet refleksion i en
radiografuddannelse.

Modellens anvendelse er undersøgt, der er foretaget en vurdering af modellens
refleksionspotentiale, og på baggrund af en teoretisk diskussion afdækket, hvilke
refleksionsprocesser og - effekt modellen initierer, for til sidst at komme med et bud på,
hvordan modellen kan udvikles.
For at føre læseren frem til en udvikling af modellen, vil resultaterne fra de enkelte
delundersøgelser blive præsenteret samlet i dette afsnit. Den oprindelige formidlingsstrategi
var at præsentere de overordnede forskningsspørgsmål inklusiv arbejdsspørgsmål og
tilhørende resultater. Undervejs har der vist sig en sammenhængende logik, der naturligt
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udnyttes i sammenkobling af delresultater. Derfor vil resultater fra nogle forskningsspørgsmål
formidles samlet i figurer og tekstbokse i stedet for hver for sig.
Som tidligere nævnt stilles der indenfor ‘grounded theory’ ikke bestemte krav til,
hvordan teorien skal fremstilles. Undervejs i hele rapporteringsprocessen har jeg af hensyn
til gennemskueligheden anvendt en fortællende og eksemplificerende form og vælger af
hensyn til overskueligheden at formidle konklusionen ved hjælp af skematiske illustrationer
og tekstbokse.
11.1 Præsentation af funderet teori om radiografiprocessen
Forskningsspørgsmålet: Anvendelse af modellen
(1) Hvor anvendes modellen?
Skolastisk arena

radiografip
rocessen

Andre arenaer

Klinisk arena

(2) Hvem anvender modellen?
Eksplicit anvendelse af radiografiprocessen
Teoretisk læringsarena

Klinisk læringsarena

studerende

studerende

teorilærere

kliniske lærere/vejledere

Figur 9.6.2 illustrer, hvem der anvender modellen eksplicit og implicit i relation til
læreprocesser.
Radiografer anvender ikke modellen med mindre de er nyuddannede.
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(3-4) Hvordan anvendes modellen i den kliniske og teoretiske læringsarena?
Radiografiprocessens anvendelsesområder
teoretisk læringsarena

klinisk læringsarena

undervisning/vejledning

undervisning/vejledning

skriftlige opgaver

skriftlige opgaver

mundtlig eksamen

mundtlig eksamen
undersøgelsesplanlægning
informationsmateriale

professionsidentitet

professionsidentitet

Figur 9.6.3 illustrerer i hvilken sammenhænge radiografiprocessens anvendes.
Som det fremgår af figuren anvendes modellen mere nuanceret i den kliniske arena,
dvs. også i forbindelse med undersøgelsesplanlægning og informationsmateriale om
radiograf. Anvendelse af modellen synes desuden væsentlig for studerendes udvikling af
professionsidentitet.
Forskningsspørgsmålene: Vurdering af, hvad kommer ud af modellen og Modellens refleksionspotentiale
Resultater fremkommet på baggrund af følgende spørgsmål:
(5) Hvilke refleksionsindikatorer findes i den radiografiske kontekst?
(6) Hvilke refleksionsprocesser fremmer brugen af modellen?
De præsenteres samlet fordelt i 2 figurer, for at visualisere, hvilke refleksionsformer
modellen initierer.
refleksionsformer initieret af radiografiprocessen
teoretisk arena

klinisk arena

præradiografisk refleksion

præradiografisk refleksion

(kritisk refleksion)

(perradiografisk refleksion)
postradiografisk refleksion

Figur 9.6.4 illustrerer hvilke refleksionsformer den eksisterende model initierer. Perradiografisk refleksion er ikke en refleksionsform som er entydigt initieret af modellen.
Alle 3 refleksionsformer ses i den kliniske arena, mens den præradiografiske er den
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refleksionsform, der primært karakteriserer den teoretiske arena, hvor også kritisk refleksion
synes at være en intentionel refleksionsform, men ikke entydig dokumenteret.
refleksionsformer der ikke automatisk initieres af radiografiprocessen
teoretisk arena

klinisk arena

(kritisk fleksion)

kritisk refleksion

etisk refleksion

(etisk refleksion)
(perradiografisk refleksion)

Figur 9.6.5 illustrerer de refleksionsformer, der ikke kan konstrueres entydigt i materialet.
I kodning af voteringer kan etisk refleksion konstrueres, som en form for refleksion der
efterspørger, men som modellen ikke automatisk guider til.
Efterfølgende præsenteres resultater på baggrund af et arbejdsspørgsmål, der ligeledes
blev afledt af ovennævnte forskningsspørgsmål Modellens refleksionspotentiale,
(7) Hvilke teoretiske perspektiver kan be- eller afkræfte modellens mulige effekt?
Gennem en diskussion og sammenfatning af perspektiverne fra Schöns, Mezirow, Johns,
Birkler og Dreyfus og Dreyfus er der ikke sket ændringer vedr. resultaterne præsenteret i
delkonklusionen og ovenfor i forhold til at be- eller afkræfte modellens refleksionseffekt.
Modellens betydning for udvikling af professionsidentitet synes nu mere central og kan
visualiseres således:

studerende

professions
identitet

radiografisk refleksion

radiografi
pro ces

Til slut præsenteres resultaterne opnået på baggrund af:
Forskningsspørgsmål: Modellens udviklingspotentiale
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Hvoraf der blev udledt følgende arbejdsspørgsmål:
(8) Mulighed for udvikling af modellen?
11.2 Udviklingspotentiale i udvalgte perspektiver
I dette afsnit præsenteres de fund og bidrag til udvikling af radiografiprocessen, som den
teoridiskussion har givet.
11.2.1 Modellens udviklingspotentiale i perspektivet af Schön
Med Schöns perspektiv opstod der ikke umiddelbart idéer til udvikling af modellen.
Væsentlige bidrag, som med fordel kan inddrages i implementering af en ny model, kan
skitseres som følgende:
•
•

•
•
•
•
•

Refleksion-i-handling udvikler viden-i-handling, mens viden-i-handling sætter
rammerne for refleksion-i-handling
Studerende skal tidligt i forløbet opnå radiografisk knowhow som udgangspunkt
for perradiografisk refleksion, f.eks. gennem skolastisk træning i præradiografisk
refleksion
Teoretisk viden om radiografiske fænomener og praktisk viden i radiografisk kontekst er en forudsætning for udvikling af radiografisk knowhow
Udvikling af radiografisk knowhow/radiografisk viden-i-handling er en forudsætning for udvikling af handlekompetence
En guide, som radiografiprocessen, kan hjælpe til at skabe overblik over præ-, perog postradiografi
Sprogliggørelse af postradiografisk refleksion kan forme fremtidige handlinger
Skriftlig postradiografisk refleksion udvikler et reflektorisk metaperspektiv

11.2.2 Modellens udviklingspotentiale i perspektivet af Mezirow
Radiografiprocessen indeholder i dag ikke proceselementer med relevante hvorfor
spørgsmål. Den transformative læreproces er således afhængig af, hvorvidt den kliniske
lærer eller medstuderende får stillet de triggende spørgsmål. Her ligger således et
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udviklingspotentiale i modellen. Konklusionen bygger på følgende fund:
•
•
•

•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

Indholdsrefleksion; refleksivt orienteringsniveau i præ -, per- og postradiografisk refleksion (hvad spørgsmål)
Procesrefleksion; argumenterende del i præ-, per-, og postradiografisk refleksion
(hvordan spørgsmål)
Præmisrefleksion; konfrontation som grundlag for dekonstruktion og rekonstruktion. Rummer etisk refleksion, der skal ind i alle niveauer af radiografiske refleksioner (hvorfor spørgsmål)
At øve anatomiske strukturer, afprøve røntgenfysiske love i røntgenlaboratorium
eller udføre en røntgenundersøgelse i klinisk undervisning er instrumentel praktisk
problemløsende læring.
Kommunikativ eller relationel forstående læring foregår gennem gruppeprocesser i
klinisk og skolastisk undervisning.
I begge læringsformer er det refleksionen, der transformerer de grundlæggende antagelser.
Studerende skal efterteste, evt. transformere deres værdier gennem en teoretisk og
praktisk bevidstgørelse for at kunne udføre alle processer i en billeddiagnostisk undersøgelse under hensyntagen til den enkelte patient.
Dialog og spørgsmål fra vejleder til studerende ud fra radiografiprocessen udvikler
et holistisk perspektiv på radiografien og undgår ensidig fokusering på produktion.
Radiografstuderendes daglige refleksioner og afprøvning i forbindelse med læring
om f.eks. billedkvalitetens optimering kan internaliseres som justering af vanemæssig antagelse uden dialog
Hvis studerendes antagelse om f.eks. billedkvalitetens optimering er utilsigtede, kan
spørgsmål fra vejleder initiere transformation og fremme udvikling af handlekompetence.
Kendskab til radiografi-relevant teori, herunder radiografiprocessen før klinisk undervisning giver overskud til socialiseringsprocessen i starten af en klinisk periode,
hvorefter radiografstuderende kan koncentrere sig om udvikling af radiografisk
knowhow.
Udarbejdelse af skriftlige praksisbeskrivelser kan fremme transformation af egne
antagelser, hvor refleksionerne kan omfatte indholds-, proces-, og præmisrefleksion.
Præmisrefleksion kræver, at der rejses et hvorfor spørgsmål.
Klinisk undervisning som refleksionstimer, hvor omdrejningspunktet er skriftlige
praksisbeskrivelser rummer mulighed for transformativ læring,
Processen sker ved konstruktion af en skriftlig praksisbeskrivelse som udgangspunkt
for refleksion. De skriftlige antagelser udsættes for konfrontation, gennem hvorfor spørgsmål og diskursiv dialog med medstuderendes og kliniske lærere og forvrængede antagelser eller meningsperspektiv kan dekonstrueres, hvis de ikke længere
synes gyldige i situationen. Dette kræver en rekonstruktion af meningsperspektivet
og en transformation har fundet sted, som en transformativ læreproces.
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11.2.3 Modellens udviklingspotentiale i perspektivet af Johns
Projektets empiriske studie påviser, at modellen ikke i tilstrækkelig grad indfanger
de humanistiske aspekter af radiografien. Johns Model inspirerer således til udvikling
af radiografiprocessen, så den som minimum i den postradiografiske del, rummer et
proceselement, der tager afsæt i den enkeltes oplevelse i situationen.
MSR rummer flere måder at lære af egne erfaringer på, idet modellen lægger op til, at
den reflekterende anvender forskellige teknikker for at få viden om situationen og sig selv.
Teknikkerne er:
-

tilbageblik eller beskrivelse af hændelsen
fornemmelse for følelsen i situationen
erfaringer for at kunne redegøre for dataindsamling i situationen
etisk refleksion (egne værdier i forhold til handlinger)
kritisk forholden sig til hensigten med de handlinger, der foregik i situationen
læringsudbyttet af refleksionsproces i forhold til fremtidige handlinger og supervision af andre

I udviklingen af modellen vil følgende fund ligeledes inddrages:
•
•
•

•

•

•

Jo mere refleksion over egne oplevelser, jo mere refleksion-i-handlingen og derfor
en mere dynamisk og levende hverdag.
Refleksion er en forholden sig til sig selv, egne visioner og selve handlingen under
og efter en situation. Formålet er udvikling af praksis.
Refleksiv forholden sig til sig selv kræver guidning gennem modstanden frem til
det stadium, hvor man har opnået kompetencen til at handle på baggrund af egen
forståelse
MSR initierer refleksion-over-handling og formålet er at opnå mere viden-i-handling og dialog med situationen, for at fremme refleksion-i-handling som et led i
praksisudvikling.
MSR rummer et humanistisk perspektiv på klinisk praksis og fokuserer på relationen mellem patient, sundhedsprofessionelle, pårørende eller andre implicerede
parter gennem dialog eller skriftlige refleksioner
Radiografiprocessen er tænkt mere pragmatisk som en model, der guider gennem
processerne i forbindelse med billeddiagnostiske undersøgelser
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11.2.4 Modellens udviklingspotentiale i perspektivet af Birkler
Radiografprofessionen efterspørger etiske refleksioner og handlinger. En forudsætning
herfor er, at der tilrettelægges læreprocesser, der initierer disse egenskaber. Etisk handling
skal udvikles gennem handling i radiografisk kontekst, mens etisk refleksion skal udvikles
gennem drøftelse af etiske dilemmaer. Der er hermed skabt potentiale for at radiografiprocessen udvikles til at fremme etisk refleksion. Empiriske data viser, at radiografiprocessen har potentiale i forhold til studerendes udvikling af professionsidentitet.
Hvilket yderligere understreger behovet for at radiografiprocessen udvides til at indeholde
etiske proceselementer.
Følgende fund vil inddrages i udvikling af modellen:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Professionsetiske retningslinjer, tjener som element i udvikling af professionsidentiteten hos studerende
Handlingsetikken udfoldes på baggrund af den personlige karakter og udvikles gennem handlinger i den konkrete praksis.
Når radiografstuderende ikke overholder etiske spilleregler, kan det skyldes, utilstrækkelige muligheder for at drage sine egne erfaringer med konsekvens af handling.
Studerende skal have mulighed for sammen med patienter i den radiografiske kontekst
at tilslibe sine karakteregenskaber i retning mod gode radiografiske handlinger
Etisk refleksion kan ses som et redskab, der kan arbejdes med i klinisk og teoretisk
arena uden personligt afsæt
Udvikling af etisk refleksion kræver, at man forholder sig til etiske dilemmaer, der
analyseres og diskuteres.
Når studerende ikke er i stand til at eksplicitere sine etiske refleksioner kan det skyldes
manglende erfaringer med etiske diskussioner i relation til radiografiske handlinger
Radiografiprocessen indeholder ikke proceselementer med etisk refleksion,
Etiske proceselementer kunne facilitere præ-, per- og postradiografiske refleksioner
Præradiografi indeholdende etisk proceselement skal sætte fokus på mulige forventelige
etiske udfordringer i et billeddiagnostisk undersøgelsesforløb og sætte fokus på egne
karakteregenskaber i handlingen.
Perradiografi indeholdende etisk proceselement skal guide etiske refleksioner, så studerende bliver sig bevidst om, hvorvidt den gode karakteregenskab er på spil eller ej.
Dialog med patienten undervejs i undersøgelsen skal efterprøve egne karakteregenskaber, handlinger og konsekvenser undervejs i forløbet.
Postradiografi indeholdende etisk proceselement skal ses som udgangspunkt for dialog
med radiografen, vejleder eller andre medstuderende. Dialogen kan fremme transformation af egne antagelser eller fremme selvmodsigelse mellem egne visioner og selve
handlingen. Dialogen kan dermed udvikle handlekompetence indenfor radiografien
generelt
En revideret radiografiproces skal fremme udvikling af etiske refleksioner og sætte fokus
på udvikling af handlingsetik.
Det er væsentligt at skabe balance mellem læringsaktiviteter, der fremmer etiske refleksioner og handlingsetik
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11.2.5 Modellens udviklingspotentiale i perspektivet af Dreyfus brødrene
Deres teori bidrager ikke til udvikling af modellen som sådan, men følgende fund vil
danne baggrund for implementering af den reviderede model i uddannelsen:
• En radiograf kan på en og samme tid være ekspert indenfor MRscanning, kompetent indenfor CTscanning og novice i forhold til ultralydsscanning
• Der reflekteres for at forbedre handling på alle niveauer i færdighedsmodellen.
• Eksperten har mindre brug for refleksion for at kunne handle, handler intuitivt
og handlingen bliver ukompliceret og hurtig
• Fra novice til kyndig er der i aftagende grad brug for refleksion for at handle bedst
muligt i situationen.
• Novicen er mest afhængig af refleksion.
• Radiografuddannelsen skal tilrettelægge uddannelsen afpasset den enkeltes niveau.
• Novicestuderende har brug for at opnå et solidt kendskab til professionens regler
og teorier også kaldet feltets medier, sprog og repertoire for at kunne komme i
dialog med situationen og udvikle intuitiv fornemmelse for situationen.
• Novicestuderende skal tilbydes undervisning i ro og mag uden handletvang, tidspres og under vejledning for at opnå knowhow, dvs. arbejde med radiografiprocessen og anden teori, før de sendes ud i klinisk praksis, hvor fokus er handling i
den komplekse situation.
• Radiografer er eksperter og handler primært intuitivt, frigjort fra regler og procedurer og på baggrund af tavs viden.
• Radiografen er faglig ekspert, men ofte pædagogisk novice
• Studerende har brug for samvær med pædagogiske eksperter eller pædagogisk
kyndige personer, som kan finde den studerende på rette niveau og tilrettelægge
læringssituationer tilpasset behovet for instruktion, guidning eller frihed til at
afprøve egne evner.
• Radiografstuderendes niveau, hvad angår viden-i-handling, kan i første kliniske
semester ligestilles med avanceret nybegynder og har brug for tid til at orientere sig
efter radiografiprocessen i forbindelse med udførelse af radiografi
• Studerende på 5.semester anvender sjældent modellen eksplicit og har ofte mindre brug for vejledning i forbindelse med udførelse af almindelige billeddiagnostiske undersøgelser, men brug for vejledning i forbindelse med mere krævende
undersøgelser eller nye radiografiske opgaver
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11.3 Fra Radiografiprocessen til Radiografimodel
Præsentation af funderet teori om radiografiprocessen og de forskellige udvalgte teoriers
bidrag til udvikling af radiografiprocessen præciserer forskellige mangler i radiografiprocessen, i den udgave den aktuelt findes. Formålet er, at modellen på en og samme tid
skal kunne avendes som en guide i forbindelse med:
•
•
•

udførelse af radiografi gennem præ-, per- og postradiografisk refleksion
etisk refleksion
kritisk refleksion

Idet modellens perspektiv udvides til at omfatte såvel det humanistiske som kritiske
perspektiv på radiografien, kan en ændring af navnet på modellen være hensigtsmæssig,
for herigennem at synliggøre for omverden, at modellen har gennemgået en udvikling.
Nærliggende vil være at kalde den Radiografimodellen som en model, der rummer alle
perspektiver og processer indenfor radiografien.
Jeg er ofte af klinikere blevet spurgt om, hvorfor vi i uddannelsen altid fokuserer så
meget på problemer. Jeg vælger derfor nu at benytte mig af muligheden for at konvertere
problemer til udfordringer, hvilket vil fremgå af modellen.
I det jeg håber, at den fortællende og eksemplificerende form undervejs i rapporten har
højnet gennemskueligheden i forhold til modellens udvikling fra
Radiografiproces —> Radiografimodel
vælger jeg af hensyn til overskueligheden, at vise begge modeller uden yderligere
beskrivelser.
Radiografiprocessen ses nedenfor, mens radiografimodellen ses næste side.
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11.3.1 Radiografiprocessen som den ser ud nu
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Figur 11.3.2 Ny Radiografimodel
Præradiografi
Fokusområder

Præradiografisk refleksion

Identifikation

Udfordringer
- Dataindsamling

Organisation

- Prioritering af udfordringer
- Mål for radiografien (modalitetsvalg, diagnostisk
billedkvalitet, kommunikation, omsorg, pleje, positionering osv.)
- Handlingsplan

Etik

- Etiske problemstillinger
- Professionsetik
- Mål for den gode handling

Præmisser for handling

- Er grundlaget for undersøgelsen tilfredsstillende?
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Perradiografi
Fokusområder

Perradiografisk refleksion

Handling

- Er der noget, som skal justeres undervejs mht. modalitetsvalg, diagnostisk billedkvalitet, kommunikation, omsorg, pleje, positionering osv.?

Etik

- Lever jeg op til professionsetikken?
- Lever jeg op til egne værdier for god radiografisk
handling?

Præmisser for handling

- Er der grundlag for at forsætte?
- Er der ting, jeg med fordel kunne ændre?

Postradiografi
Fokusområde

Postradiografisk refleksion

Evaluering

- Var dataindsamling relevant og fyldestgørende?
- Var prioritering af udfordringer relevant og fyldestgørende?
- Er målene for radiografien opfyldt mht. modalitetsvalg diagnostisk billedkvalitet, kommunikation,
omsorg, pleje, handleplanen osv.

Etik

- Overholdt jeg professionsetikken?
- Levede jeg op til egne værdier?
- Var der overensstemmelse mellem patientens værdier
og mine?
- Holder mine værdier?

Præmisser for fremtidige
undersøgelser

-
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12.0 Perspektivering
En ny model er udviklet og skal nu afprøves i den skolastiske og kliniske læringsarena.
Den nye radiografimodel adskiller sig signifikant til radiografiprocessen på flere niveauer.
Først og fremmest er designet ændret, så radiografien nu tydeligt inddeles i 3 faser; præ -,
per – og postradiografi. Tidligere lå evaluering/refleksionssøjlen som et særskilt element,
der bredte sig over alle proceselementerne.
Sammenhæng mellem de forskellige processer og evalueringen blev indikeret af pile
mellem søjlerne. Nu er refleksionen synligt placeret inde i modellens 3 faser.
Tidligere model indeholdt ingen spørgsmål i modsætning til den nye model, hvor der
er formuleret spørgsmål, som skal fremme såvel proces, indhold som præmisrefleksion.
Hvilket eksplicit fremgår af nye proceselementer benævnt etik og præmis.
Den tidligere model fungerer som en skabelon for undervisning, vejledning, skriftlige
praksisbeskrivelser, undersøgelsesplanlægning og eksamensforberedelse, men kunne ikke
indfange de mere humanistiske elementer af radiografien. Empirien viser, at modellen
har betydning for udvikling af professionsidentitet. Det er derfor vigtigt at studerendes
udvikling af professionsidentiteten også omfatter etisk og kritisk refleksion.
I 2001 blev uddannelsen reformeret fra en mesterlæreuddannelse til en professionsbacheloruddannelse. Det har betydet en øget fokusering på akademiske kompetencer i
form af argumentationsteori, videnskabsteori og forskningsmetoder. Områder som tydeligt
har forplantet sig til professionen, idet radiografer nu i stigende grad synligt deltager som
projektmedarbejdere eller – ledere. På samme vis vil det være nærliggende at antage, at
en øget fokusering på etiske og kritiske refleksioner i relation til professionen vil kunne
forplante sig til resten af professionen faciliteret af den nye radiografimodel og studerendes
spørgsmål. Modellen kan således være et led i udviklingen af radiografien generelt.
Det er dog her væsentligt for mig at understrege, at den nye model skal ses om en
pædagogisk model, der skal kunne anvendes som skabelon i forhold til planlægning
og refleksion i forbindelse med undervisning, vejledning, skriftlige praksisbeskrivelser,
undersøgelsesplanlægning og eksamensforberedelse og samtidig facilitere kritisk og etisk
refleksion, som en forudsætning for udvikling af handlekompetencer i en professionsbacheloruddannelse (BEK nr. 113 af 19/02/2001).
Modellen vil i første omgang blive præsenteret og diskuteret med kolleger og studerende
for at få deres kommentarer som et led i en forsat udvikling. Intet er endegyldigt ej heller
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teori om radiografi.
Et interessant projekt kunne være at undersøge effekten af den nye model dels i egen
uddannelse dels i de 2 andre radiografuddannelser. Hvis modellen har et potentiale i
forhold til udvikling af handlekompetence, der inkluderer etisk og kritisk refleksion, ville
den relativt let kunne tilpasses andre sundhedsprofessioner.
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