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Refleksion og vaneændring
- undervisning i refleksionskompetence
PIA JØRGENSEN
University College Lillebælt
Fysioterapeutuddannelsen

Refleksion – en vaneændring. Vaneændring via refleksion
– om at undervise refleksionskompetence på en fysioterapeutisk
grunduddannelse

Resume
Professionsarbejdere fra de mellemlange videregående uddannelser skal vurdere egen
virksomhed kritisk. Det er nødvendigt med refleksionskompetence. 6 refleksionsscenarier på
1. semester på en fysioterapeutuddannelse udvikles, afprøves og evalueres i dette kvalitative
og eksplorative projekt. Scenarierne består af et konglomerat af skriftlig, mundtlig og
kropslig refleksion. Målet med denne undervisning er, at de studerende integrerer ny viden
med egen livsverden. Data består af forskerlogbøger, fokusgruppeinterview, kvalitative
spørgeskemaer, båndoptagelser fra spørgetimer og logbøger fra studerende.
Et eksemplarisk scenario udfoldes og analyseres. Det drejer sig om, at de studerende
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skal ændre en vane i dagligdagen. Samtlige studerende (n 46) får integreret ny viden i egen
livsverden og viser det ved konkret handlekompetence i en ny situation. Kun 10 studerende
har imidlertid 100% succes med egen vaneændring. De studerende oplever, at ægte indre
motivation er den mest betydningsfulde faktor for succes. Det at kunne sætte realistiske
mål og at få støtte i processen er ligeledes betydningsfuldt for de studerende. Et trygt
undervisningsmiljø er vigtigt, fordi refleksionsarbejdet indbefatter meget følelsesarbejde.
Gode forudsætninger for refleksionsarbejde er, at de studerende er nysgerrige og åbne,
har noget og nogen at reflektere med, og kan udfordre sig selv og andre. Skriftligt
refleksionsarbejde faciliterer de studerendes læreproces i dette scenario.
Forfatteren diskuterer refleksionsbegrebet, refleksionsniveauer og betydningen af de
studerendes forudsætninger i forhold til de empiriske data og projektets teoretiske grundlag.
Projektets metoder og gyldighedsområde diskuteres i forskningsrapportens sidste del.
Nøgleord: refleksionsarbejde, kritisk tænkning, fysioterapi, teori/ praksis, at lære at
reflektere.

How to Teach Physiotherapy Students to Become Reflective Learners
Abstract
In this qualitative and explorative action research project, six scenarios of reflection were
constructed, carried out and evaluated among first semester physiotherapy students. The
scenarios consisted of a conglomerate of verbal, written and body reflections. The goal was
to allow physiotherapy students to think reflectively and to implement this in later critical
reflections on their own clinical practice. The aim of the part of the project presented here
was for the students to integrate new knowledge concerning physiotherapy into their own
life-worlds. The data consisted of researcher learning logs, group interviews, qualitative
questionnaires, reflective writings from the students and tape recordings from classes in
physiotherapy where students asked questions.
A single scenario was described and analysed. Every single student had to change a habit
in his or her daily life. During the process the students wrote a log book once a week, and
the written notes were used in a final examination paper at the end of the semester.
Surprisingly, all students (n 46) succeeded in integrating new theories and new knowledge
into their own life-worlds. Moreover, only 10 students fully succeeded in changing a habit.

Side 4

| Pia Jørgensen

Refleksion i praksis
Refleksion
The students found ´real inner motivation´ the most important factor in order to succeed.
Realistic aims and support in the process were important as well. Many personal and
uncomfortable feelings were involved in the process and this demands a safe and confident
learning environment. The students have to be open, curious and be able to challenge
him- or her-self as well as others. Written reflections facilitated the process of learning in
this scenario.
The author discusses concepts of reflection, levels of reflection and the importance of
the students’ different backgrounds on the basis of analysis of the empirical data and the
theoretical background of the research project. In the last part of the project the author
discusses methods and validity of the project and the possibilities for teaching the students
to become reflective learners in the future.
Keywords: Physiotherapy, reflective thinking, integration of theory/ practice, reflective
learning, reflective practice
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Refleksion en vaneændring. Vaneændring via refleksion
– om at undervise i refleksionskompetence på en
fysioterapeutisk grunduddannelse
Et kvalitativt og eksplorativt projekt som sætter fokus på
refleksionslandskabet i en professionel sundhedsuddannelse
1.0 Hvad handler dette projekt om?
Dette projekt handler om, hvordan man kan sætte fokus på de studerendes
refleksionskompetence i en mellemlang videregående professionsuddannelse. Det er
et kvalitativt og eksplorativt projekt, som ønsker at give et kvalificeret bud på, hvordan
refleksionsarbejde kan foregå, og hvilke forhold man bør være opmærksom på, når
man ønsker at sætte fokus på refleksionsarbejde i den daglige undervisningsarena på en
mellemlang videregående uddannelse.
1.1 Hvordan er denne rapport bygget op?
Del I: det overordnede projekt
Til en start præsenterer jeg projektets forskningstilknytning, overordnede mål og
empiriske afgrænsning (afsnit 2). Herefter begrunder jeg mit ønske om at sætte fokus
på refleksionskompetence på en mellemlang videregående udannelse (afsnit 3). Min
personlige for-forståelse indgår ligeledes i afsnit 4, 5 og 6, hvor jeg uddyber projektets
teoretiske baggrund og metode.
Del II: et eksemplarisk delprojekt
I denne del af forskningsrapporten stiller jeg skarpt på én eksemplarisk del af projektet,
nemlig et refleksionsscenario, som handler om, at de studerende skal foretage en
vaneændring i deres dagligdag. Dette delprojekt sætter fokus på, hvordan refleksionsarbejde
kan foregå og specielt, hvordan de studerende oplever det at arbejde på denne måde. I
afsnit 7 begrunder jeg mit valg af delprojekt. Delprojektets indhold, forskningsspørgsmål
og databearbejdning præsenteres i afsnit 8. Delprojektets delresultater beskrives herefter i
afsnit 10 – 15. I afsnit 15 diskuteres refleksionsformer, refleksionsniveauer og betydningen
af de studerendes forudsætninger. I afsnit 16 præsenteres et samlet svar på de udvalgte
forskningsspørgsmål.
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Del III: metodekritik og konklusion
I afsnit 17 diskuterer jeg delprojektets og til dels det overordnede projekts metode.
Herefter diskuteres delprojektets resultater og gyldighedsområde. Nye forskningsspørgsmål
angives og efter en kort problematisering af mulige refleksionsbetingelser på fremtidens
højskoler (MVU) afslutter jeg rapporten med en kort konklusion (afsnit 18) og et lille
efterskrift (afsnit 19).

Del I: Det overordnede projekt
2.0 Projektets forskningstilknytning, overordnede mål og empiriske afgrænsning
Projektet indgår som 1 af ca. 22 projekter om refleksion i praksis i forskningsgruppen
Research Unit for Multi-Dimensional Learning (RUML), som er igangsat af professor,
Steen Wackerhausen, Institut for Filosofi og Idéhistorie, Aarhus Universitet.1 Projektet er
formuleret og udviklet samtidig med forskningstilknytningen til RUML fra 2004 – 2007.
Opvarmningsfasen til dette projekt gav anledning til mange spørgsmål inden for
refleksionsfeltet, eksempelvis:
•
•
•
•
•
•

Hvad er refleksion egentlig for noget? Hvad er det, der skal ske – og med hvad og
hvem, for at man kan tale om refleksion?
Hvordan adskiller refleksionsarbejde sig fra mange andre måder at arbejde/ tænke
på? Hvordan identificerer man refleksionsarbejde?
Refleksion i fysioterapi – er det noget specielt? Hænger ’måden man reflekterer på’
sammen med, ’hvad man reflekterer over’?
Hvad skal der til, for at jeg som underviser tillægger refleksionsarbejde betydning –
succes? Hvad siger de studerende?
Hvad gør jeg egentlig selv som underviser, for at de studerende skal inddrage refleksion i dagligdagen?
Hvordan kan man undgå, at refleksionsprocessen forstås som meget introvert,
psykologisk og individuel?

Spørgsmål som disse udmundede i et kvalitativt og eksplorativt projekt, hvor jeg ’søger
1 De første artikler fra denne gruppe udgives i løbet af efteråret, 2008 i Skriftserie for Refleksion i praksis,
RUML, IFI, Aarhus Universitet. I begyndelsen af 2009 forventes en antologi og en bog om refleksion i
praksis med udgangspunkt i RUML – at udkomme.
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efter’ større indsigt i og forståelse for betydningen af refleksionsarbejde blandt studerende
på 1. semester på en fysioterapeutuddannelse. Jeg er nysgerrig efter at se, ’hvad der mon
sker’, hvis jeg i undervisningen ’udsætter’ de studerende for refleksionsscenarier.2 Projektet
er empirisk afgrænset til at udvikle, afprøve og evaluere 6 refleksionsscenarier på 1. semester
i hovedfaget fysioterapiteori og metode på en fysioterapeutuddannelse i Danmark.
Jeg ønsker med dette projekt at bidrage til kvalitetssikring af daglig professionspraksis.
Det ønsker jeg at gøre ved at give de studerende på en mellemlang videregående uddannelse
muligheder for i uddannelsen at inkorporere refleksionsarbejde som en grundliggende
handlekompetence, der kan være en hjælp til kritisk vurdering af egen professionelle praksis.
Jeg ønsker, at de studerende fra starten af deres uddannelse ’øver’ sig i at reflektere på
en måde, som integrerer forskellige kundskabsformer og lægger vægt på de personlige og
følelsesmæssige tilgange til kundskab.3 Denne tankemåde skal være med til at danne deres
professionsforståelse (Richardson, 1999) og må derfor introduceres allerede fra uddannelsens
start. Refleksionskompetence skal her ikke forstås som en modsætning til videnskabelig
tænkning, men som et ’redskab’ til kvalitetssikring og udvikling af professionernes daglige
praksis, som sætter fokus på mere og andet end en vidensbrugende rationel tankemåde.4
I de refleksionsscenarier som udvikles, afprøves og evalueres i dette projekt indgår såvel
kundskab fra de involveredes erfaringer og oplevelser som kundskab fra fysioterapi fagets
teoribaggrund. Det er netop det at kunne integrere/ koble disse ’to verdener’, der udgør et
slags succeskriterium for projektet.

3.0 Hvorfor er projektet sat i værk?
3.1 Refleksion som et positivt kompetenceord
Ordet refleksion er blevet et allestedsnærværende begreb, som på godt og ondt indgår
i næsten alle formålsbeskrivelser, retningslinjer, fagbeskrivelser, eksamensordninger,
udviklingsplaner, etc.. Ikke mindst i de mellemlange videregående uddannelser (MVU)
2 Disse refleksionsscenarier består af et konglomerat af skriftligt, kropsligt og mundtligt refleksionsarbejde.
Distinktionen mellem de 3 refleksionsformer uddybes i de følgende afsnit af rapporten.
3 Bolton (2001) kalder denne tankemåde ‘den narrative, personlige, følelsesmæssige, engagerede, vedkommende tankemåde, som refleksion indbefatter’. Se også Kemper et al.(2001). Det nærmere indhold i
denne tankemåde uddybes efterfølgende i rapporten.
4 Se uddybning i afsnit 5.6
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er refleksion som udtryk og aktivitet blevet central. Begrebet sættes ofte i forbindelse
med et ønske om en opkvalificering af undervisningen på de mellemlange videregående
uddannelser og indgår i den akademiseringstendens som florerer på disse uddannelser.5
Der foregår store omstruktureringer på MVU-området, og netop nu er rigtig mange i
gang med at skrive nye curricula for de forskellige uddannelsesretninger. De nuværende
centre og kommende højskoler arbejder for at opnå akkreditering som University College,
hvis de ikke allerede har opnået dette. Helt fra centralt hold, er der et ønske om at give
disse uddannelser et kompetenceløft, og de allerfleste mellemlange uddannelser kæmper
samtidig for at blive anerkendt som videnskabelige professioner med de rettigheder
og pligter, der følger med dette. (Hjort, 2006; Wackerhausen, 2002; Weber, 2006).
Refleksionskompetence er indskrevet i de formelle uddannelsespapirer som en vigtig
forudsætning for disse uddannelsers professionelle virke. (Hansen, 2007).
3.2 Refleksion som værktøj til kritisk vurdering af egen praksis
Det er vigtigt at forstå det arbejde, som de mellemlange videregående uddannelser
kvalificerer til, som et professionelt arbejde, der kræver reflekterende fagpersoner, som er
i stand til at hæve fagene ud over et teknisk niveau. (Thornquist, 1988). Det vil bl.a. sige,
at de professionelle fagpersoner skal være i stand til kritisk at vurdere egen virksomhed.
De uddannes i dag til professionsbachelorer, hvilket indebærer, at de skal kunne beskrive,
analysere og vurdere egen daglig praksis. Hvordan lærer man det? Hvordan undgår man
at blive blind i sit eget felt? Kan man gøre det alene? Er det noget, man kan lære på
grunduddannelsen? De mellemlange videregående uddannelser søger på forskellig vis
at uddanne de studerende til at honorere disse krav i praksis. Mange uddannelser har
opprioriteret undervisningen i videnskabsteori og metode. Uddannelserne har desuden
i deres formelle uddannelsespapirer skrevet, at de studerende skal lære at reflektere over
praksis, men det fremgår ikke klart, hvordan og i hvilket omfang de forskellige uddannelser
konkret ønsker at arbejde med de studerendes refleksionskompetencer. (Hansen, 2007).
Malterud (2002) foreslår konkret, at vi i sundhedsfagene skal anvende refleksion som metode/
strategi til at validere og vurdere klinisk kundskab. Jeg ønsker med dette projekt at give
et bud på, hvordan man konkret kan arbejde med de studerendes refleksionskompetence,
når man ønsker at sætte fokus på de studerendes evne til kritisk vurdering af egen praksis.

5 Se eksempelvis temanummeret om ”Dominerende diskurser i talen om professioner”, i: Nordisk
Pedagogik, Vol. 26, 2006.
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3.3 Et ønske om at udvide forståelsen af evidensbegrebet og om at opprioritere ikkenaturvidenskabelige kundskabsformer som afgørende basis for professionspraksis
Den megen diskussion om betydningen af evidensbaseret praksis har specielt i
sundhedsuddannelserne fortrinsvis handlet om en naturvidenskabelig forståelse af
evidensbegrebet. Det kontrollerede kliniske forsøg står stadigvæk som ’den gyldne standard’
til frembringelse af videnskabelig viden i sundhedssektoren. Uddannelsernes indhold
skal i følge nyeste ministerielle bekendtgørelser i højere grad være forskningsbaserede. På
fysioterapeutuddannelsen er der sat fokus på inddragelse af evidensbaseret viden i form af
undersøgelser, tests, og behandlingsmetoder, som primært er validerede ved hjælp af det
kontrollerede kliniske forsøg. En vis angst for, at andre lige så vigtige kundskabsformer
skal forsvinde eller unddrage sig almindelig udvikling i uddannelsesregi er medvirkende
til mit ønske om, at der nu sættes fokus på refleksionsarbejde og den kundskab, det kan
frembringe.
”The reflective paradigm assembles its theoretical resources in order to defend professional
values, creativity, and autonomy in a context where they are generally felt to be under
attack from political and economic forces which threatened to transform the professional
from an artist into an operative.”. (Winter et al., 1999, p. 193).

Ovenstående citat peger på, at politiske og økonomiske forhold i uddannelsesfeltet
udgør en trussel for en professionel praksis, som indbefatter en selvstændig, professionel6og
personlig beslutningstagning i praksisfeltet. Netop som man var overbevist om, at det
naturvidenskabelige paradigmes fortræffeligheder og mangler i et praktisk uforudsigeligt7
fag som fysioterapi var på plads, synes dette paradigme atter at få førertrøjen – ikke
mindst på grunduddannelserne. Kundskabsformer, som er mere tilgængelige, mindre
personligt involverende, lettere at måle og veje har fået stor og måske for stor magt i
uddannelsesverdenen.8 Winther et al. beskriver (1999, p. 190ff), at sundhedssektoren
desuden er blevet til en serviceinstitution, hvor de frie markedskræfter og hvad dermed
følger har frit spil. Disse forhold, mener de, truer de professionelles kreativitet og regulær
6 Professionsforståelsen her svarer til Thornquists beskrivelse af forskellen mellem teknisk og professionel
virksomhed (Thornquist,1988, pp. 12-17).
7 Jeg tænker her på Schön (2001, i dansk oversættelse), som allerede i starten af 1980’erne beskrev den
professionelle praksis i et fag som fysioterapi som karakteriseret ved ‘complexity, uncertainty, instability,
uniqueness and value conflict.
8 Winther et al skriver, at denne udvikling har fornyet relevansen af følgende temaer: ‘creativity and
autonomy against compliance, experiential holism (including the emotions) against purely conceptual
analysis, empowerment and dialoque against the hierachical exercise of cultural power’.
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brugerindflydelse (participatory democracy). De opfatter ’det reflektive paradigme’9 som
et redskab, som kan imødegå den devaluering og fremmedgørelse af praksis, de mener,
der er tale om. Jeg mener med dem, at det er vigtigt under de nuværende politiske og
økonomiske forhold at facilitere en professionel praksis, som imødegår en automatisk
ureflekteret anvendelse af forskningsresultater10, regimer og retningslinier i praksisfeltet.
Det er vigtigt, at den professionelles begrundelse for egen praksis er knyttet til den enkelte
professionsudøver og ikke blot ligger et andet sted eller hos en anden person, som ikke
udfører den praktiske handling. Det betyder, at det er nødvendigt at opprioritere ikkenaturvidenskabelige kundskabsformer herunder refleksionskompetence, som lægger vægt
på ’personal knowledge’.11
3.4 Praksiskundskab – en vigtig kundskabsform som også skal vurderes kritisk
Professionerne fra mange mellemlange uddannelser er karakteriserede ved at beskæftige
sig med mennesker, det såkaldte ’relationsarbejde’. (Laursen, 2006). I praksisfeltet er
det enkelte menneskeliv at betragte som absolut unikt, og det er nødvendigt, at den
professionelle, i dette tilfælde sundhedsarbejderen, i samarbejde med patienten/ klienten
finder ud af, hvilken kundskab der kan hjælpe den enkelte i den enkeltes specifikke kontekst.
Abstrakt generel kundskab fra eksempelvis kontrollerede kliniske forsøg må altid kvalificeres
i forhold til det enkelte individ. Den professionelle sundhedsarbejder må i det hele taget
inddrage mange forskellige kundskabsformer i sit arbejde, ikke mindst praksiskundskab fra
fagfeltet, altså erfaringer med undersøgelse og behandling af andre personer. For at kunne
se kritisk på egen praksis er det nødvendigt kritisk at vurdere, i hvor høj grad abstrakt
generel kundskab er aktuel og relevant i det enkelte tilfælde. Det er imidlertid lige så vigtigt
kritisk at vurdere, hvordan den professionelle sundhedsarbejder anvender praksiskundskab
i sit daglige arbejde. Er der tale om uhensigtsmæssig ’vanearbejde’ eksempelvis i form
at mere eller mindre ureflekteret brug af behandlingsregimer i dagligdagen? (Jørgensen,
2000; Wackerhausen, 2007). Er den professionelle sundhedsarbejder opmærksom på egne
forudsætninger, ’kæpheste’, styrker og mangler? Refleksionsarbejde i dagligdagen kan
hjælpe den professionelle sundhedsarbejder med at sikre en etisk forsvarlig praksis, hvor
det enkelte individs behov og ønsker i den konkrete kontekst har afgørende betydning for
9 Winther et al. udfolder ‘the reflective paradigm’ i afsnit 7 i deres bog.
10 Det gælder selvfølgelig forskningsresultater inden for såvel det naturvidenskabelige, det humanvidenskabelige som det samfundsvidenskabelige paradigme.
11 ‘Personal knowlege’ er defineret som ‘the “unique frame of reference and knowledge of self ” and is
derived from the individual’s ability to reflect on personal experiences’.(Donaghy and Morss, 2000).
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hvilke kundskabsformer, der kommer i spil.
3.5 Kobling mellem livsverden og ny faglig viden
Megen litteratur om refleksion i sundhedsfaglig praksis drejer sig om, hvordan især
sygeplejersker reflekterer over oplevelser fra daglig klinisk praksis. (Donaghy and Morss,
2000). De studerende på 1. semester på fysioterapeutuddannelsen har kun haft sporadiske
oplevelser fra fysioterapipraksis. Som regel har nogle af de studerende selv modtaget
fysioterapeutisk behandling og enkelte har været ansat som hjælpepersonale på en
fysioterapeutisk arbejdsplads. I dette projekt er der derfor ikke tale om, at de studerende
skal reflektere over klinisk praksis.12 Jeg ønsker til gengæld at finde ud af, hvad der sker, hvis
man som underviser systematisk sætter fokus på, at de studerende via refleksionsarbejde
medreflekterer egen livsverden, når de skal lære noget nyt. Hvad kan jeg få øje på af
betydningsfulde faktorer i refleksionslandskabet? De studerendes livsverden (erfaringer,
værdier og normer) indeholder mange kundskabsformer og også de ’briller’ som de
studerende ser verden igennem. De studerendes livsverden skal i uddannelsessituationen
relateres til mere abstrakt ny kundskab i form af begreber, modeller og teori inden for
fagets teorigrundlag. Det er således hensigten, at de studerende fra starten af uddannelsen
øves i refleksionsarbejde ved i refleksionsscenarier at arbejde med at integrere/ koble egne
livserfaringer, egen livsverden med ny faglig viden og nye oplevelser. De nye oplevelser, det
drejer sig om, er oplevelser med faglige opgaver i faget fysioterapiteori og metode. Dette
arbejde medfører, at holdninger og viden sættes i spil mod hinanden.

4.0 Refleksionsbegrebet i dette projekt
4.1 Manglende klar definition af refleksionsbegrebet
Dette projekt tager ikke udgangspunkt i en bestemt teoretisk klar definition af
refleksionsbegrebet.
Alligevel ønsker jeg her at give et indtryk af min for-forståelse, som er specielt præget
af mine mangeårige personlige og faglige erfaringer som underviser på de mellemlange
videregående sundhedsuddannelser. Mine erfaringer er for nylig blevet suppleret og
12 Et besøg i praksisfeltet indgår i 1. semesters pensum. Dette besøg indgår i et refleksionsscenario som
omhandler emnet at give og modtage feedback.
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udfordret af min deltagelse i RUML forskningsnetværket, hvor refleksionsbegrebet løbende
har været til debat ud fra litteratur og foredrag ved såvel nationale som internationale
forskere, såvel fortalere som modstandere af refleksion i praksis.
4.2 Refleksiv og reflekterende
Refleksion i dette projekt skal forstås i relation til det overordnede formål: at kunne
se kritisk på egen virksomhed. Det er således ikke nok at kunne forstå sig selv og sine
gerninger isoleret set, hvis refleksionsarbejde skal have en betydningsfuld plads i det daglige
kvalitetssikringsarbejde i fysioterapien. Det er en nødvendighed at kunne ’tænke’ og forstå
egen praksis i en større kontekstuel sammenhæng. Konteksten skal her forstås bredt. Det
vil sige, at konteksten udgør alle de forhold og sammenhænge, som har indflydelse på den
situation, man studerer. (Thornquist, 2000, p. 17). Det kan fx dreje sig om tidligere oplevelser,
og specielt de følelser, der er knyttet til det, eksempelvis: eksplicit teoretisk kundskab, mere
eller mindre implicit praksiskundskab, implicitte normer vaner, m.m.. Alle disse forhold
kan også benævnes refleksionsrummet. Det vil sige, at begrebet refleksionsrum også skal
forstås bredt og ikke kun fysisk konkret, men også indeholdende eksempelvis: stemning,
andre mennesker, tidligere oplevelser og erfaringer, regler, lovgivning, osv.. Det er således
ønskværdigt, at refleksionsarbejdet i dette projekt er af såvel refleksivt som reflekterende
karakter.
“Being reflexive is focusing close attention upon one’s own actions, thoughts and feelings and
their effects; Being reflective is looking at the whole scenario: other people, the situation and
place and so on.”. (Bolton, 2001, p. 7).

Refleksionsarbejde forstås i mange kredse som et svært tilgængeligt psykologisk
tankearbejde, der ofte kan beskrives som temmelig navlebeskuende. Mit udgangspunkt
har været at undgå en ensidig meget psykologisk og måske navlebeskuende forståelse af
begrebet. Selvom det følelsesmæssige fokus i refleksionsarbejde netop er forskellig fra
en mere rationel deduktiv tankemåde, er det for mig vigtigt, at man i refleksionsarbejde
kun udforsker de følelsesmæssige og personlige relationer, så længe de har betydning for
kvaliteten af den professionelle virksomhed, det hele drejer sig om.
“It is evident from influential literature that it is the use of self-awareness and self or personal
knowledge which differentiates reflective learning from other types of mental activity, for
example logical thinking and problem solving.”.
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“While a degree of personal insight and self-awareness is necessary to engage in reflective
practice, it is also important to recognise that too much introspection and analysis can have
an adverse effect.”. (Atkins, 2004, p. 29).

Ovenstående indikerer, at det er vigtigt at være klar over, at refleksionsarbejde
indbefatter personligt følelsesmæssigt arbejde. Det er imidlertid også vigtigt at undgå, at
refleksionsarbejde ender som et navlebeskuende introvert psykologisk projekt, som sætter
fokus på de studerendes værdier, holdninger og følelser uden nogen klar sammenhæng
til de kompetencer, der er vigtige for den professionelle sundhedsarbejder. Refleksion må
også indbefatte de mere ydre forhold, som har indflydelse på det emne, den situation, som
sættes i fokus.
4.3 Refleksion i fysioterapi
Refleksionsbegrebet fremstår i uddannelsesverdenen med en meget utydelig definition
(Hansen, 2007) og dette gælder også inden for det fysioterapeutiske fagfelt. (Donaghy and
Morss, 2000).
Donaghy og Morss (2000) skriver, at refleksionsarbejde bør indgå som en vigtig del
af fysioterapeutuddannelsen. De ønsker, at kundskab fra refleksionsarbejde skal indgå på
linie med kundskab fra det naturvidenskabelige hypotesetestende paradigme, som ligger
bag det meste af undervisningen i fysioterapi i dag. Forfatterne fremlægger en ramme for
refleksion i fysioterapiuddannelsen, som lægger vægt på en bevægelse væk fra ’refleksion
over beliefs, values, and attitudes’ – mod en refleksionsramme, der er mere knyttet til
systematisk kritisk udspørgen, problemløsning og den kliniske beslutningsproces. Jeg er
af den overbevisning, at det er en uhensigtsmæssig dikotomisering af refleksionsarbejdet.
Den kritiske udspørgen skal efter min mening rettes mod alle kundskabsformer13, ligesom
det er vigtigt, at de studerende får øje på den betydning ’de personlige briller’ fra egen
livsverden har for deres opfattelse af de faglige problemstillinger fysioterapi. Ved at sætte
fokus på refleksionsarbejde sætter jeg i dette projekt fokus på betydningen af personlige
oplevelser og erfaringer i en uddannelsessituation. Det er vigtigt at fastholde, at målet
er, at de studerende skal blive i stand til at vurdere egen virksomhed kritisk. Det kræver
’systematisk kritisk udspørgen’ på alle fronter. Det er netop integrationen af forskellige
former for kundskab, som er afgørende. De følelsesmæssige og intuitive komponenter,
13 Donaghy & Morss taler i deres artikel om ‘propositional knowledge, professional craft knowledge and
personal knowledge.’
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herunder ’beliefs, values and attitudes’, i refleksionslandskabet må ikke udelukkes.14
Donaghy og Morss er sammen med Schön (2001) enige om, at det er nødvendigt for
professionelle sundhedsarbejdere at kunne anvende refleksionsarbejde i den uforudsigelige,
modsætningsfyldte og ’messy’ verden, som virkeligheden udgør.
Min egen arbejdsdefinition af refleksionsbegrebet går i retning af, at refleksionsarbejde
handler om at gøre det selvfølgelige kompliceret og at gøre det komplicerede enkelt.
Refleksion har specielt gode betingelser, når der er noget, der ’støder sædvanen’, eksempelvis:
når en patient med en bestemt kendt diagnose ikke responderer forventeligt på en bestemt
behandling. Det er imidlertid også nødvendigt at ’kigge praksis efter i sømmene’ der, hvor
det tilsyneladende går glat og problemfrit.
Når man skal kigge kritisk på egen virksomhed, er det vigtigt at få øje på de bagvedliggende
faktorer og sammenhænge for den ’selvfølgelige’ og måske ofte implicitte praksis, for at få
øje på sædvanens eventuelle uheldige bivirkninger. I klinisk praksis kan det eksempelvis
dreje sig om en regimeorienteret praksis, som ikke tager højde for det individuelle i den
enkelte situation. (Jørgensen, 2000). I de studerendes uddannelsespraksis vil det specielt
være de studerendes ofte implicitte holdninger, normer og værdier, der ’kigges efter i
sømmene’.
I det følgende afsnit vil jeg kort beskrive de refleksionsscenarier, som indgår i dette projekt
og deres teoretiske baggrund. Det har til hensigt at give læseren indblik i den kundskabsog læringsforståelse, som mere eller mindre eksplicit er indlejret i scenarierne. En nærmere
beskrivelse af projektets design, herunder fokus og afgrænsning, dataindsamlings- og
bearbejdningsmetoder udfoldes herefter.

14 Donaghy & Morss er enige med Fish & Coles (1998) i, at det også er nødvendigt at stille spørgsmål til
‘existing beliefs, values, customs and rituals. De har imidlertid oplevet en periode i uddannelsessystemet
(UK), hvor der har været fokus på psykosociale, psykologiske og sociologiske temaer i curriculum, og de
mener nu det på tide at lægge vægt på refleksionsarbejde, som knyttes tæt til ‘higher cognitive processes
specifically involving memory schema and the development of advanced clinical knowlege and clinical
reasoning skills´.
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5.0 Scenarierne og deres teoretiske baggrund
5.1 Mål-hierarkiet i dette projekt
Man kan beskrive målet med dette empiriske og teoretiske projekt ved hjælp af en
slags mål-hierarki. Øverst står ønsket om at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle daglig
professionel fysioterapeutisk praksis. Det ønskes gjort ved, at fysioterapeuter allerede i deres
grunduddannelse skal lære at ’se kritisk på egen virksomhed’. De skal indarbejde/ kropsliggøre
en refleksions-kompetence, som de vil og kan anvende i daglig professionspraksis. Denne
kompetence skal indøves fra starten af deres uddannelse. Formålet på dette niveau, altså i
uddannelsesforløbet, er, at de studerende får integreret/ koblet ny viden og nye oplevelser
med egen livsverden. Dette skal forgå på en måde, som de studerende kan ’overføre’ til
professionel klinisk praksis, således at de som professionelle fysioterapeuter livslangt
kan være kritiske over for egen virksomhed bl.a. via denne refleksionskompetence.
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I dette projekt foregår ’refleksionsøvelserne’ ved, at de studerende på 1. semester i faget
fysioterapiteori og metode arbejder i 6 refleksionsscenarier, hvor de ’øver’ sig i at reflektere
skriftligt, mundtligt og kropsligt. Scenarierne har forskellige konkrete faglige mål som
udspringer af fagbeskrivelsen i faget fysioterapiteori og metode. (bilag 1). Udover de
pædagogiske mål, som er en del af fysioterapifagets faglige mål, er det altså et overordnet
pædagogisk mål, at de studerende øver sig i at tænke og arbejde på en måde, som sætter
dem i stand til at integrere ny viden og nye oplevelser med egen livsverden med henblik på
som professionel praktisk professionsarbejder at kunne beskrive, analysere og vurdere egen
virksomhed kritisk.
5.2 Mål og indhold i de enkelte scenarier er udviklet i løbet af forskningsprocessen
Jeg har undervist på 1. semester på fysioterapeutuddannelsen i en del år og har undervejs
konstrueret scenarierne ud fra egen praksiserfaring. Nedenstående teoretiske forståelse af
scenariernes indhold og form er således udledt efter, at jeg mere intuitivt/ erfaringsmæssigt15
har konstrueret de forskellige scenarier. Det viste sig undervejs i processen, at der var mange
fællestræk ved de enkelte scenarier. Disse fælles karakteristika – og således form og indhold
i scenarierne – siger implicit en del om mit syn på, hvilken kundskab det er, de studerende
har behov for, og hvordan jeg mener, man kan lære/ kropsliggøre denne kundskab. Jeg vil
derfor uddybe dette efter at have beskrevet og eksemplificeret de fælles karakteristika i de
6 refleksionsscenarier.
5.3 Fælles karakteristika for de 6 refleksionsscenarier
Samtlige scenarier har som mål at øve de studerende i refleksionsarbejde, som den
professionelle sundhedsarbejder kan anvende i daglig praksis til at se kritisk på egen
virksomhed.
Det er ikke en del af dette projekt at evaluere om de studerende rent faktisk som
færdige fysioterapeuter anvender refleksionsarbejde i daglig praksis. Som sagt er projektet
afgrænset til fysioterapeutuddannelsens 1. semester i faget fysioterapiteori og metode.
Evalueringen i dette projekt er relateret til de faglige og pædagogiske mål med scenarierne
og til diskussionen om, i hvilket omfang de studerende eventuelt får integreret ny viden i
egen livsverden.
15 Jeg har undervist på videregående udannelser i 28 år, og den største del af mit arbejde har foregået på
fysioterapeutuddannelsen.
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Scenarierne beskæftiger sig med kernebegreber (Broberg, 1997) i fysioterapi. Temaerne
for de 6 scenarier er følgende:
•
•
•
•
•
•

Anamnese/ interview
Kropsforståelse
Bevægelseskvalitet
Konstruktiv feedback
God undervisning/ vigtig læring
Vaneændring og sundhedsfremme

Som et eksempel på et scenario beskrives herunder kort scenariet om kropsforståelse:
Refleksionsscenario: KROPSLIG KOMMUNIKATION – roller og relationer –
terminologi
HVORFOR:
- Krop og kommunikation er kernebegreber i fysioterapi
- Kropslig kommunikation er en meget vigtig og særegen del af fysioterapeutisk praksis

- Roller og relationer (eksempelvis mellem fysioterapeut og patient) har afgørende betydning for effekten af fysioterapeutiske inter-ventioner i praksis.
- Kommunikation om roller og relationer sker som regel uudtalt og ubevidst både med
hensyn til afsender og modtager. Derfor er det vigtigt at behandle dette aspekt ved
kommunikation, så vi bedre kan forstå og analysere situationer, vi er eller har været i.
Dermed kan vi udvikle et handlingsberedskab. (Thornquist, 2000, p. 21)
FORMÅL:
- at den studerende får sat fokus på egen rolle og relation i en konkret kropslig sammenhæng
- at den studerende får indblik i en anden persons opfattelse af egen rolle og relation i den
samme kropslige sammenhæng
- at den studerende får kendskab til hvilke faktorer, der kan have indflydelse på menneskers
oplevelse af egen krop
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- at den studerende oplever en vis sammenhæng mellem selvet, kroppen, kulturen
- at den studerende får relateret den obligatoriske litteraturs begreber om faktorer, der har
indflydelse på roller og relationer i fysioterapi – til egen livsverden.
HVAD OG HVORDAN:
- 2 lektioner med kropslige øvelser fortrinsvis uden ord.
- Individuel skriftlig refleksion 10 minutter : Nedskriv dine egne oplevelser, følelser og
tanker i forbindelse med de kropslige aktiviteter i gymnastiksalen. (Hvad var svært, sjovt,
overraskende, ligegyldigt, påtrængende, osv. ? Hvorfor mon det ?)
Gruppearbejde 25 minutter:
- Del dine oplevelser med 2 medstuderende
- Se om der er fælles 'temaer'/ områder
- Læs op hvis I kan/ lyt til hinanden og kommentér
- Find evt. fælles oplevelser og forskellige oplevelser på samme øvelse
- Giv plads til hinandens oplevelser. Der er ingen 'rigtig' måde at opleve disse ting på
Gruppearbejde 25 minutter:
- Find konkrete eksempler fra egne livsverdener, evt. fra øvelser i dag i gymnastiksalen,
på nogle af de begreber og forståelser, der er anvendt i litteraturen til i dag. Eksempelvis:
•

Det personlige rums betydning

•

Sociale kropslige konventioner

•

At være en krop

•

At have en krop

•

Den tilbagetrukne krop

•

Dobbeltbudskab

•

Kropstillingens betydning
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•

Fokuseret og ufokuseret opmærksomhed

•

Øjenkontaktens betydning

•

Paralingvistik (ord og lyde der falder uden for ordene)
Plenumopsamling 30 minutter ved fysioterapilærer

- De studerende kommer med konkrete eksempler fra deres gruppearbejder, og får feedback
Scenarierne består af et konglomerat af kropslig, skriftlig og mundtlig refleksion med forskellig vægt i de forskellige scenarier
I ovenstående eksempel udgør de kropslige øvelser i gymnastiksalen den kropslige
refleksion. I andre scenarier kan den kropslige refleksion bestå af en konkret tankegang,
hvor de studerende går en tur, mens de taler om (mundtlig refleksion), hvilken indflydelse
konteksten har konkret på bevægekvaliteten af deres egen gangfunktion. Den kropslige
refleksion kan også bestå i at prøve noget ’på egen krop’, eksempelvis at give feedback på
medstuderendes projekter og modtage feedback på eget projekt eller at forsøge at lave en
vaneændring i dagligdagen.
Mundtlig refleksion kan foregå i dialog med en enkelt person eller i større eller
mindre grupper. I ovenstående eksempel forgår der mundtligt refleksionsarbejde både i
gruppearbejde og under plenumopsamlingen. I forbindelse med vaneændringsscenariet
(uddybes nedenfor) reflekterer de studerende mundtligt, når de indøver/ afprøver ’den
motiverende samtale’16 med hinanden.
Det skriftlige refleksionsarbejde varierer i udstrækning i disse 6 scenarier fra 3minutters
opvarmning med at skrive spontant og uden at dømme til at skrive logbog mindst 1 gang
pr. uge over ca. 2 måneder. I kropsforståelsesscenariet foregår der 10 minutters skriftlig
refleksion om ’oplevelser med kropslige øvelser i gymnastiksalen’. I scenariet om god
undervisning/ vigtig læring består det skriftlige refleksionsarbejde i, at de studerende skriver
en personlig fortælling ud fra emnet: Engang jeg lærte noget vigtigt.
Scenarierne sætter fokus på og inddrager de studerendes egne erfaringer (både tidligere
og nye) i de studerendes læreprocesser fra starten af studiet.
16 ”Den motiverende samtale” er en støttende og motiverende samtaleform, som er velbeskrevet og
udgør en del af de studerendes obligatoriske litteratur. Se bilag 1.
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I kropsforståelsesscenariet ses det tydeligt at de studerendes erfaringer inddrages
og anvendes på forskellig vis. De kropslige oplevelser fra øvelserne i gymnastiksalen er
genstandsfelt for den skriftlige refleksion og de studerende skal inddrage/ anvende egne
erfaringer til at give eksempler på de teoretiske begreber om kropslige relationer i den
obligatoriske litteratur. De studerendes erfaringer kan i undervisningen indgå i form af
kropslige, skriftlige og/ eller mundtlige fortællinger.17
Der sættes fokus på, at den obligatoriske litteraturs begreber og forståelser relateres
til den studerendes egen livsverden.
Dette er ligeledes klart eksemplificeret i kropsforståelsesscenariet, hvor de studerende
som omtalt ovenfor, må inddrage oplevelser fra de ny øvelser i gymnastiksalen og/ eller
oplevelser/ erfaringer fra tidligere (egen livsverden). Alle scenarier forudsætter, at de
studerendes har læst eller læser obligatorisk litteratur knyttet til de faglige og pædagogiske
mål med de enkelte scenarier.
Der sættes fokus på, at de studerende kan få indsigt i egen læring/ ikke-læring.
Scenarierne er bygget op, så det er rimelig nemt for de studerende at se, hvad de
efterfølgende kan, og hvad de ikke kan i forhold til et konkret emneområde. I kropsscenariet
har de studerende let ved at sige, hvad der er let og svært for dem, ligesom de let selv kan
få øje på, i hvilket omfang de er/ bliver i stand til at give konkrete eksempler på de faglige
begreber. I vaneændringsscenariet (se uddybning senere) skal de studerende aflevere skriftlige
refleksioner over, hvad de har lært ved at arbejde med det pågældende scenario. I forbindelse
med scenariet om feedback skriver de studerende i et kvalitativt spørgeskema, hvad de har
lært, og hvordan de vil forsøge at bruge det fremover. De studerende har mulighed for
løbende at sammenligne personlige læringsoplevelser med målene i fagbeskrivelsen i faget
fysioterapiteori og metode som jo er baggrund for de fysioterapeutiske mål i scenarierne.
Der sættes fokus på, at de studerende får mulighed for at opleve mangfoldigheden i
forskellige menneskers oplevelser af identiske situationer.
Arbejdsformen i scenarierne vil ’afsløre´, at det meget ofte er tilfældet, at forskellige
mennesker oplever identiske situationer forskelligt. I kropsforståelsesscenariet fokuseres
der direkte på dette emne i gruppearbejdet, bl.a. fordi forståelsen for dette fænomen anses
som en meget væsentlig forudsætning for en etisk forsvarlig professionel fysioterapipraksis.
I scenariet om ’god undervisning/ vigtig læring oplever de studerende mere indirekte via
17 Se uddybning afsnit 5.7 og 5.8
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medstuderendes fortællinger, at faktorer, som de eksempelvis selv anser som faciliterende
for gode læringssituationer, kan opleves stik modsat af andre studerende. I scenariet om
bevægekvalitet oplever de studerende, at kvaliteten af deres gangfunktion ændres på
forskellig vis i samme kontekst. Nogle nedsætter ganghastigheden og indskrænker leddenes
bevægelsesudslag i det våde græs, mens andre bøjer lidt mere i knæ- og hofteled, sætter
farten lidt op og nærmest skøjter af sted.
Der sættes fokus på, at de studerende udvikler handleberedskab via selvindsigt.
Som det forhåbentlig fremgår af ovenstående mål-hierarki for dette projekt er det
hensigten, at de studerende udvikler både evne og handlekraft til at se kritisk på egen
virksomhed. Da det netop ikke er meningen, at de studerende skal arbejde introvert,
refleksivt uden et ydre professionelt mål, er det forsøgt tydeliggjort i alle scenarier, hvad
de skal bruge det personligt refleksive arbejde til. I kropsforståelsesscenariet indgår det
eksempelvis i plenumopsamlingen, at de studerende selv skal formulere, hvorfor det mon
er vigtigt for dem som kommende fysioterapeuter at arbejde på denne måde. I scenariet om
god undervisning/ vigtige læring skal de studerende umiddelbart efterfølgende undervise
hinanden og forsøge at skabe god undervisning/ vigtig læring, og det tillægges betydning
i scenariet, at professionel fysioterapipraksis i høj grad drejer sig om dette. Thornquist
skriver i den litteratur, som er obligatorisk for de studerende her på 1. semester:
”Kommunikation om roller og relationer sker som regel uudtalt og ubevidst både med hensyn
til afsender og modtager. Derfor er det vigtigt at behandle dette aspekt ved kommunikation,
så vi bedre kan forstå og analysere situationer, vi er eller har været i. Dermed kan vi
udvikle et handleberedskab til fremtidige situationer.”. (Thornquist, 2000, p. 21), (min
fremhævelse).

Som det forhåbentlig fremgår af ovenstående, er der således ikke tale om en bestemt
undervisningsmetode, men om scenarier, hvor de studerende på forskellig vis kan øve de
tankemåder, som de har brug for i kommende professionel praksis, når de skal kunne se
kritisk på egen virksomhed.
5.4 Kundskabsforståelsen og den pædagogiske tænkning bag scenarierne
De følgende afsnit er stærkt inspireret af Bernt Gustavssons bog om vidensfilosofi fra
2001. (Gustavsson, 2001).
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Hvilken viden vi har brug for, afhænger af vores position i samfundet, hvad vi arbejder
med og af, hvordan vi opfatter den verden, vi lever i. Den professionelle praksis, som
de kommende fysioterapeuter skal fungere i, fordrer inddragelse af forskellige former for
viden. Patienternes behov for hjælp er forskellige trods tilsyneladende identiske diagnoser.
Fysioterapipraksis kan på ingen måde betragtes som ren overføring af videnskabelig
viden. Det professionelle relationsarbejde kræver, at fysioterapeuten i stort omfang kan
lave kvalificerede skøn i praksisfeltet, kan lære af erfaring med andre patienter, kan forstå
betydningen af egne normer og værdier og altså med fokus i dette projekt specielt kan se
kritisk på egen praksis.
Fysioterapifaget betragtes trods den nylige kraftige akademiseringstendens som et meget
praktisk fag. Fysioterapeuter skal agere praktisk i den professionelle praksis ud fra teoretisk
videnskabelig viden og ud fra praktiske erfaringer, normer og værdier. Professionel praksis
fordrer med Aristoteles’ begreber såvel viden, kyndighed som klogskab.
Projektets bagvedliggende kundskabsforståelse kommer fra en pragmatisk videnstradition,
som anskuer viden i et handlingsbaseret perspektiv. Her er selve udgangspunktet for viden
menneskets handlinger og dets refleksioner over handlinger. I dette projekt betyder det
imidlertid ikke, at traditionel videnskabelig viden ikke tillægges betydning, men blot at
denne viden ikke kan stå alene, som en pakke for sig selv adskilt fra fysioterapeutisk praksis
og fra den studerendes livsverden. Pragmatismens grundtanke er, at mennesket handler i
verden, og at viden opstår i handling. Viden er til for at løse de problemer, som mennesker
møder. Målingen for en videns holdbarhed og sandhed er de praktiske konsekvenser, som
følger af den.
I dette projekt indgår teoretisk videnskabelig viden i form af fysioterapifagets teorier
og begreber eksemplificeret ved den obligatoriske litteratur, der er knyttet til scenarierne.
Desuden indgår der viden fra de studerendes livsverden. Denne sidstnævnte viden kan
indeholde mange forskellige vidensformer.18 I dette projekt er der sat fokus på viden, som
ikke udelukkende er tilegnet ved læsning af lærebøger og videnskabelig litteratur, men
viden som er kropsliggjort gennem alle de aktiviteter, som de studerende har deltaget i
livet igennem. De studerendes værdier, normer og holdninger forstås som ”de briller”, de
oplever verden igennem.
Den engelske filosof, Gilbert Ryle, introducerede begreberne ’knowing how’ (vide
hvordan), som en kontrast til ’knowing that’ (vide at/ hvad vi ved om forskellige ting).
18 Her tænker jeg på ‘propositional knowledge, professional craft knowledge and personal knowledge´.

Refleksion og vaneændring |

Side 27

Refleksion i praksis
Refleksion
Disse begreber kan i dette projekt relateres til de ovennævnte vidensformer. Ryle skriver:
”Når en person har viden om hvordan noget skal gøres, bliver den viden anvendt og
afprøvet i det, personen gør. Vi forstår hvad vi gør, ved at gøre det. Forståelsen opstår i selve
aktiviteten.”.

I dette projekts scenarier sættes de studerende til at gøre noget med den viden, de har
tilgængelig i uddannelsessituationen, altså både ’ren’ teoretisk viden og de forskellige
vidensformer som deres livsverden indeholder. Det er således først i koblingen mellem
disse vidensformer, at forståelsen opstår.
Man kan også tale om henholdsvis subjektiv og objektiv viden. Den objektive viden
kan beskrives som en viden, der findes uden for individerne. Eksempelvis leksikalsk viden
som findes i opslagsværker, eller i dette projekt den obligatoriske litteratur, som findes
i bøgerne uanset individernes kendskab til eller opfattelse af den. Viden har imidlertid
også en personlig side. Den personlige viden anvendes, når vi skal tolke og forstå, og den
er afhængig af en personlig sammenhæng. At viden er personlig betyder, at den bæres
af mennesker i deres kroppe. I dette projekt inddrages denne personlige viden via de
studerendes mundtlige, skriftlig og kropslige fortællinger.
Specielt som fysioterapeut og i en fysioterapeutisk grunduddannelse er det svært ikke
specielt at fokusere på kropslig viden, eller viden i kroppen. Man kan jo påstå, at al viden er
kropslig. Som Gustavsson skriver, har al viden sine forudsætninger og sit fæste i individet.
Når jeg her skriver viden i kroppen, tænker jeg imidlertid på den ofte tavse viden, som
indlejres i kroppen via individets aktiviteter og erfaringer. Altså eksempelvis den viden
som kroppen besidder, når man skal gå på vådt græs. Det kan også eksemplificeres ved
den viden, som udtrykkes i individets kropsholdning. I projektets refleksionsscenarier
ønsker jeg for så vidt, at de studerende ekspliciterer den del af den tavse viden, som kan
ekspliciteres. Dette sker bl.a. i forbindelse med de studerendes skriftlige og mundtlige
fortællinger og deres refleksioner i forbindelse med disse fortællinger. Det at få så meget
som muligt af denne viden frem i lyset har som formål, at denne viden så også kan blive
’kigget efter i sømmene’.
En del af de specifikke fysioterapeutisk faglige mål i dette semester er, at de studerende
får indblik i og forståelse for, hvordan viden i kroppen konstitueres, og hvilken betydning
denne viden kan have (kropssprog, motorisk kontrol, motorisk læring, m.m.). Det er derfor
oplagt, at nogle scenarier ud fra ovenstående overordnede kundskabsforståelse indeholder
opgaver, hvor opmærksomheden på kroppen er sat i fokus.
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Jeg tænker med Gustavsson, at der findes forskellige former for viden som er forbundet
med forskellige aktiviteter. De forskellige former for viden udelukker ikke hinanden og
netop i dette projekt sætter jeg fokus på koblingen/ integrationen mellem forskellige
vidensformer. Polanyi som er specielt kendt for sin udfoldelse af begrebet tavs viden siger
bl.a.:
”Det er ikke ved at se på ting, men ved at befinde os i dem, at vi forstår deres fælles mening”
”Integreret viden udmærker sig ved at kunne tillempes i praktisk handling”
”Integreret viden bliver en færdighed, når vi formår at anvende den” . (Gustavsson, 2001).

5.5 Hvad er det, de studerende skal lære – og hvordan kan de lære det?
De studerende skal lære en tænkemåde (en refleksionstænkemåde) som:
•
•
•
•

inddrager forskellige vidensformer
giver dem forståelse for og viden om egen livsverden og dennes betydning
for ’hvad de oplever’ i forbindelse med faglig praksis
giver dem forståelse for og viden om fysioterapeutiske begreber og teorier
sætter dem i stand til at koble ovenstående forståelser i forbindelse med konkrete
fysioterapeutiske opgaver

Castle og Atwood (2001) tager udgangspunkt i refleksionsteoretikerne Kolb, Boud,
Usher og Brookfield og argumenterer for, at netop refleksion er den proces, der forbinder de
to vidensformer.19 De argumenterer således for, at refleksionsarbejdet er den tankeproces,
der kobler teori og praksis. Jeg opfatter det ’samlede tankearbejde’ i disse scenarier som de
studerendes refleksionsarbejde.
5.6 Refleksionsarbejde er ikke et alternativ til logisk lineært tankearbejde
Epstein (1996) har udviklet en teori, the cognitive-experiential self theory (CSET), som
angiver, at individet tænker i to parallelle interaktive systemer:
The rational system operates primary at the conscious level and is intentional, analytic,
primarly verbal, and relatively affect free.
19 Referencen til Castle og Atwood er fra Wahlgren et al, 2002.
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The experiential system is assumed to be automatic, preconscious, holistic, associanistic,
primarily nonverbal, and intimately associated with affect.
Individets tankearbejde er en samlet funktion af de to systemer. Dominansen af det ene
eller det andet system bestemmes af mange forhold eksempelvis: individuelle forskelle i,
hvilket system man tror mest på, om det handler om opgaver, man sædvanligvis bearbejder
primært i det ene eller det andet system, den følelsesmæssige involvering og mængden af
relevant erfaring.
I disse scenarier ønsker jeg at lægge vægt på betydningen af personlig kundskab, som ikke
udelukkende er ’etableret’ ved rationel logisk tænkning Jeg må derfor tænke i opgaver som
specielt udfordrer det experientelle system. Dette betyder altså ikke, at der i tankearbejdet
i disse scenarier ikke foregår arbejde i det rationelle system, men at jeg bevidst tillægger
tankearbejdet i det experientelle system betydning. En yderligere oversigt over Epsteins to
måder at tænke på kan ses i bilag 2.
5.7 Den personlige fortælling i disse scenarier
Den personlige fortælling er et godt udgangspunkt for de studerendes refleksionsarbejde.
Den er altid vedkommende, har stor betydning for den enkelte, og den indeholder meget
’følelsesstof ’. (Bolton , 2001; Winther, 1999). I samtlige scenarier er det hensigten at koble
teori og praksis sådan forstået, at de studerendes egne fortællinger (oplevelser/ erfaringer)
konfronteres med fagets og professionens teorigrundlag. De studerendes fortællinger
inddrages i deres læreproces.
”Det er paradoksalt nødvendigt både at fortælle og genfortælle vores historie, hvis vi skal føle
os sikre nok til kritisk at undersøge vores og andres handlinger for på en dynamisk måde at
øge vor forståelse af os selv og vores praksis.”. (Johns & Freshwater, 1998).

Udfoldelse af de studerendes fortællinger foregår henholdsvis mundtligt, skriftligt,
individuelt, i små grupper og delvis i klassesammenhæng. Lytterens rolle er lige så
betydningsfuld som læserens eller fortællerens rolle.20
Det følelsesmæssige arbejde opleves svært for en del studerende. Det er min oplevelse,
at det er vigtigt, at de studerende tidligt i studiet får en forståelse for, at det er afgørende
vigtigt for deres kompetence som fysioterapeuter, at de på systematisk vis kan reflektere
20 Se også nedenstående afsnit 5.9 om mentorrollen.
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over egne følelser og deres betydning. Thornquist gør opmærksom på dette:
”For de ansatte i sundhedsvæsenet er det vigtigt at være ærlige i forhold til egne følelser og
at gennemtænke situationer, der vækker bestemte følelser og kropslige reaktioner. Det er
desuden vigtigt at reflektere systematisk over, hvordan man selv er med til at fremme eller
hæmme sin egen og andres deltagelse. De professionelle i sundhedsvæsenet er selv vigtige
’instrumenter’ i arbejdet, og det medfører et særligt ansvar for at holde instrumentet ’stemt’
Dette er ikke kun et privat og indre anliggende.”. (Thornquist, 1998, p. 133).

Donaghy og Morss (2000, p. 6) skriver, at fysioterapistuderende ofte har svært ved at
anerkende og værdisætte en sådan inddragelse af personlig kundskab i deres læreprocesser.
En måde at få denne forståelse på er ved at prøve det konkret som i disse scenarier.
Projektet er i sig selv en fortælling om, hvordan en underviser via refleksion inddrager
egne ’lærerfortællinger’ i udvikling af undervisningen. Projektets overordnede mål er at
lære kommende sundhedsprofessionelle at inddrage egne ’professionelle fortællinger’ til at
kvalitetssikre og udvikle daglig klinisk praksis.
5.8 Skriftlig refleksion
Det har været et bevidst valg at inddrage skriftlig refleksion i større omfang end i tidligere
undervisning, idet det er mit klare indtryk, at de fysioterapistuderende mangler øvelse på
dette område. Det er ’lettere og måske også mindre tidskrævende at snakke om tingene’.
Gillie Bolton’s bog Reflective Practice Writing and Professional development, London Paul
Chapman, 2001 har været en god inspirationskilde. For mig handler det om at få vendt
idéen om at skrive til idéen om at skrive for at lære. (Rolfe, 2001). Når de studerendes
livsverden ’præsenteres’ i skriftlige fortællinger giver det mulighed for, at de studerende
selv kan få øje på forhold, de ikke tidligere har været opmærksomme på, ligesom de selv
og andre har gode muligheder for at fastholde/ udvikle og stille spørgsmål til fortællingen.
Det at skrive er ‘a way of knowing’, en metode til at opdage og analysere. Form og indhold
er uadskillelige. (Richardson, 1998, p. 345). De studerende instrueres i ’at skrive uden at
dømme’, og de opfordres til at betragte det, de skriver om egne oplevelser og erfaringer,
som en slags fiktion.
“The writing develops and clarifies the writers’ understanding of their data or experience;
the discussion draws out issues and locates gaps and queries, extending the learning process
for writer as well as group (or mentor). The writer becomes reader and co-critic. And the

Refleksion og vaneændring |

Side 31

Refleksion i praksis
Refleksion
audience takes on the role of co author.”. (Bolton, 2001).

5.9 Brug af mentor/ medreflektorer
Mange forfattere (Donagy and Morss, 2000; Bolton, 2001 for blot at nævne nogle)
er af den overbevisning, at succesfuldt refleksionsarbejde i uddannelsesregi er svært uden
eksperthjælp. Spørgsmålet for mig har været, hvem der kan henregnes til eksperter her. Jeg
har i scenarierne på forskellige måder givet de studerende muligheder for at få feedback/
sparring fra medstuderende, fra selvvalgte støttepersoner eksempelvis venner og/ eller familie,
ligesom jeg selv som underviser har givet de studerende feedback på forskellig vis. Som i al
undervisning er jeg af den overbevisning, at variation er vigtig i læreprocesser, og jeg tror
på, at de studerende kan lære rigtig meget af hinanden. Umiddelbart er mit udgangspunkt,
at det vigtigste er, at nogen udefra faciliterer den studerendes refleksionsproces for at undgå
en ureflekteret og automatisk tilgang til opgaverne i de enkelte scenarier.
Opsummerende
Hvis refleksionskompetence skal bygge bro mellem teori og praksis er det nødvendigt
også at fokusere på refleksion i den teoretiske uddannelse og ikke kun i praksissituationer.
(Kemper, Wong & Yeung, 2001).
“When using reflection synthesis is the ability to integrate new knowledge, feelings or
attitudes with previous knowledge, feelings or attitudes.”. (Atkins, 2004, p. 41).

Jeg mener som Atkins (2004, p. 36), at anerkendelse og analyse af holdninger, værdier
og følelser er en fundamental og vigtig del af refleksionspraksis, hvis det skal have en
positiv indflydelse på professionel læring, praksisudvikling og patientbehandling.
Min overordnede læringsforståelse kan jeg kort beskrive med følgende citat af Allan
Blakely, (Bolton, 2001, p. 38):
”I have always imagined my own teaching in terms of contemporary jazz (post-bop); opening
theme with chorus – long improvisation- chorus – coda. I like the idea of strange harmonies,
dissonances combined with resonances, melodies that loose themselves in improvisation but
are echoed throughout, and then restated at the end of the piece.”.

Min nuværende overordnede vidensforståelse falder fint i hak med nedenstående citat
fra Gustavssons bog side 15:
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”Viden er et dybt menneskeligt anliggende, noget som vi gennem lang tid og under
hårde anstrengelser erhverver os og gør til noget personligt. Viden indhenter vi i en stadig
igangværende proces, i løbet af hvilken vi skaffer os stadig større overblik, forståelse af
sammenhænge og dybere indsigt. At skaffe os viden er en aktivitet, som vi foretager os,
anstrenger os for og engagerer os i. Viden er noget vi indoptager i os selv og som forandrer
vores opfattelse og øger vores forståelse af omverdenen. Viden er ud fra denne synsvinkel en
personlig og social foreteelse, der findes i menneskelig og social kulturel sammenhæng.”.

6.0 Generelt om projektets metode
Projektet er som nævnt udarbejdet i forbindelse med min deltagelse i i forskningsgruppen
Research Unit for Multi-Dimensional Learning (RUML) som er igangsat og ledet af
professor, Steen Wackerhausen, Institut for Filosofi og Idéhistorie, Aarhus Universitet. Jeg
har udviklet, afprøvet og evalueret 6 refleksionsscenarier i forbindelse med undervisningen
i fysioterapiteori og metode på en fysioterapeutisk grunduddannelse. Scenarierne er
afprøvet, evalueret og diskuteret i et fokusgruppeinterview med studerende fra 1. semester,
som har ’prøvet det på egen krop’, inden dette projekts mere systematiske afprøvning/
udvikling og evaluering over to semestre blev foretaget.
De empiriske data fra de studerende er indsamlet forår og efterår, 2006 (x og 2x). I
forbindelse med indsamling af data fra de studerende har jeg selv reflekteret skriftligt før,
under og efter samtlige scenarier. Jeg har desuden skrevet forskningslogbog fra september,
2005 til februar, 2007. Her følger en oversigt over projektets empiriske data. I bilag har jeg
valgt kort at beskrive og give eksempler på de angivne empiriske data.
Projektets empiriske data
•
•
•
•
•

•

Forskerlogbog. (bilag 3)
Underviserens skriftlige refleksioner før, under og efter scenariernes afholdelse. (bilag 4)
1 pilotfokusgruppeinterview og 2 fokusgruppeinterview (x og 2x) afholdt af underviser.
(bilag 5)
Båndoptagelse fra 1 spørgetime. (bilag 6)
De studerendes skriftlige refleksioner fra de 6 forskellige scenarier i form af skriftlig refleksion i korte ret kvalitative spørgeskemaer Der er tale om data fra 2 gange 6 scenarier
(x og 2x). (se bilag 7)
46 stk. 3-4 siders skriftlige refleksioner fra de studerendes scenario om vaneændring. (se
beskrivelsen af det konkrete scenario nedenfor)
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Båndoptagelser fra fokusgruppeinterview og spørgetime er alle udskrevet fuldstændigt,
så alle data foreligger på skrift.
Udgangspunktet for dette projekt er de 6 refleksionsscenarier, som forfatteren har
konstrueret. 2 scenarier er præsenteret i denne forskningsrapportrapport. En kort beskrivelse
af øvrige 4 scenarier findes i bilag

Del II: et eksemplarisk delprojekt
7.0 Hvorfor er refleksionsscenariet om VANEÆNDRING valgt som eksemplarisk
delprojekt?
Det kan umiddelbart virke paradoksalt, at jeg netop vælger at beskæftige mig med vaner
i denne artikel. Ryle (Gustavsson, p. 103) skriver, at tilvirkning af noget af ren og skær vane
eller rutine ikke er tilstrækkeligt til, at vi er i besiddelse af viden. Han taler om ’vanemæssig
praksis’ som en modsætning til ’intelligent praksis’: det man gør udelukkende af vane og
rutine – og det, man konstant er parat til at forbedre og modificere ved at reflektere og
lære nyt. Jeg ønsker netop at give de studerende mulighed for en ’intelligent professionel
praksis’, hvor fysioterapeuten konstant er parat til at forbedre og modificere ved at reflektere
over egen praksis og lære nyt. Nedenunder giver jeg yderligere i punktform begrundelser
for valg af scenariet om vaneændring i denne artikel:
•

•

•

Det overordnede formål med dette projekt, nemlig: at inkorporere refleksionsarbejde som et ’naturligt’ redskab hos fremtidens sundhedsprofessionelle, kan klart
betragtes som en vaneændring i forhold til status quo. Ikke sådan at forstå at sundhedsprofessionelle ikke reflekterer i dag, men mit ønske er, at refleksionsarbejde i
dagligdagens praksis inddrages lige så selvfølgeligt som mere rationelle og logiske
tankemåder. Det vil sige, at den kundskab som fremkommer ved refleksionsarbejde
tillægges lige så stor betydning i daglig praksis som eksempelvis kundskab fra kontrollerede kliniske forsøg.
Det fysioterapeutiske genstandsfelt (og mange sundhedsprofessionelle arbejdsfelter)
kan i høj grad karakteriseres ved at have at gøre med menneskers vaneændringer.
Megen fysioterapeutisk praksis handler om, at patienten/ klienten skal ’lære at forstå
og bruge kroppen på en anden måde’. For andre professionelle er det måske livsstilsændringer i en anden form, der er på spil.
I uddannelsesfeltet er der forventninger til en bestemt praksis. De studerende for-
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venter at skulle læse mange bøger og artikler, sågar videnskabelige artikler. De ved,
de skal arbejde i grupper, og at de skal lave projekter af forskellig slags. Men at arbejde praktisk med en individuel måske endda kropslig vaneændring som forberedelse
til daglig undervisning eller som en del af et projektarbejde er en vaneændring i
forhold til tidligere erfaringer, og det kan opleves ret grænseoverskridende. Meget
refleksionsarbejde i praksisfeltet forudsætter som omtalt en vis destabilisering. I de
følgende citater fra fokusgruppeinterview med 1. semester studerende efter velbestået eksamen svarer 3 forskellige studerende på, hvorfor det kan være svært at
arbejde med en vaneændring ’på egen krop’.
”Jeg tror, det er fordi krop, det er sådan mere personligt, altså det er sådan lidt mere.......
Hvis du læser en artikel, det er sådan lidt, det er uden for mig, men hvis jeg ændrer på
min krop sådan, det er virkelig en del af mig. Det er sådan en stor ting, der betyder rigtig
meget….”.
”Det har noget med ens personlighed at gøre og følelse, men at læse en artikel, det er sådan
intellektet, der går ind og siger, vi kan analysere sådan og sådan.”.
”Det har noget at gøre med den måde, vi går i skole på. Vi er vant til at gå i skole, læse bøger
og artikler, og alt sådan noget .....”.

•

•

At undgå uheldige vaner er vigtigt for såvel undervisere, studerende som fagets praktikere. Helt at undgå uheldige vaner er nok utopi. Den professionelle sundhedsarbejder, hvad enten det er underviseren på den fysioterapeutiske grunduddannelse
eller klinikeren i praksisfeltet, må derfor kunne arbejde med at få øje på uheldige
vaner og gribe ind med en vaneændring der, hvor det er tilfældet. Dette gælder for
øvrigt også på det refleksive område, hvor man må undgå at ’følge sædvanen’ på en
ureflekteret måde.
I dette projekt har jeg rent faktisk arbejdet med at udvikle, afprøve og evaluere et
refleksionsscenario om vaneændring. Jeg har derfor fyldige empiriske data. Dette
scenario er lidt mere omfattende tidsmæssigt end projektets øvrige scenarier, og
det indbefatter både skriftlig, mundtlig og kropslig refleksion. Der er tale om såvel
teoretiske som praktiske krav til de studerende. De studerendes individuelle refleksionsarbejde inddrages oven i købet i deres afsluttende eksamensprojekt, som skal
bestås.

Donaghy og Morss (2000) gør i deres artikel opmærksom på sammenhænge mellem
refleksion, praksiskompetence og livslang læring. Jeg mener, at de studerende må øve
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refleksionsarbejde igennem hele uddannelsen, men dette projekts empiriske afgrænsning er
med til at bestemme, ’hvad de studerende kan reflektere med’. Senere i uddannelsesforløbet
vil det være oplagt at arbejde med de studerendes oplevelser i klinisk praksis, ligesom
mange ’færdige’ fysioterapeuter kunne have gavn af at udvikle deres refleksionskompetence
ved at arbejde systematisk med erfaringer fra praksisfeltet.

8.0 Det konkrete eksemplariske scenario: EN VANEÆNDRING
8.1 Hvad handler dette konkrete scenario om?
De studerende får følgende opgave:
FORMÅL:
- at opleve på egen krop, hvad det vil sige at ændre adfærd/ vaner
- at afprøve en skriftlig og mundtlig refleksionsform på en konkret individuel opgave
- at få et kvalificeret udgangspunkt for at kunne benytte personlige erfaringer i
forbindelse med afsluttende eksamensprojekt på 1. semester
INDHOLD:
Du skal ændre en uønsket vane/ adfærd hos dig selv. Det må gerne være en motorisk
adfærd (motorisk læring), men det kan handle om næsten hvad som helst, eksempelvis:
at spise mere sundt, at få besøgt venner og eller familie i større omfang, at få læst lektier i
god tid, at få motioneret noget mere, at se mindre tv., at ændre din måde at danse på, at
blive mere aktiv i timerne, at holde op med at ryge og lignende. Du skal vælge noget, du
virkelig har lyst til at ændre
FORM:
- Nedskriv formål (så præcist og konkret som muligt) og tidsforløb (forventet afslutning
ved start af semesterprojekt)
- Skriv logbog mindst 1 gang pr. uge. Logbogen skal hver gang mindst beskrive: Hvad
har jeg gjort? Hvad følte jeg? Hvad tænkte jeg?
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- Skriv som afprøvet i teoritimer uden censur! Det er vigtigt, at du får skrevet noget.
Uddrag af din personlige logbog skal medtages i dit semesterprojekt, evt. i
’redigeret form’
Den obligatoriske litteratur i fysioterapiteori og metode kan støtte dig i dette projekt, og
du kan således afprøve et teorigrundlag på dig selv (eksempelvis teori om motorisk læring,
feedback systemer, ”forandringens hjul” og ’den motiverende samtale’).
Du skal kunne uddrage, hvad du lærer af dette refleksionsarbejde og anvende det i
forbindelse med afslutningsprojektet for 1. semester.
Du er velkommen til at arbejde med dette projekt i laboratorietimerne på skolen og kan
evt. diskutere med medstuderende eller/ og undervisere her. Du får også mulighed for at
diskutere med din partner i det afsluttende projekt for 1. semester.
GOD FORNØJELSE
Dette scenario er det sidste af 6 i løbet af 1. semester. De studerende har afprøvet både
skriftlige, kropslige og mundtlige refleksionsformer i de andre scenarier forinden. Det er
imidlertid specielt for dette scenario, at det kræver meget hjemmearbejde fra de studerende
udover deltagelsen i den daglige undervisning i faget fysioterapiteori og metode. Den
skriftlige refleksion i logbog er også speciel for dette scenario, ligesom eksamenskravet om
skriftlig refleksion i forhold til den enkeltes vaneændringsproces. Alle tidligere skriftlige
refleksioner har været af kortere varighed og i de tilfælde, hvor underviseren har set dem
(eksempelvis i kvalitative spørgeskemaer), har de studerende haft mulighed for at være
anonyme i deres besvarelser.
Opgaven præsenteres mundtligt og skriftligt for de studerende ca. 2 måneder før det
afsluttende semesterprojekt påbegyndes.
Scenariet er placeret i et undervisningsmodul som handler om sundhedsfremmende
fysisk aktivitet/ motion. Den teoretiske litteratur, som er knyttet til dette tema, kan ses i
bilag 1.
De studerende har valgt, hvilken vaneændring de vil beskæftige sig med, når undervisningen
i dette tema påbegyndes. De udfylder selv et balanceskema (se bilag 1) i forbindelse med
undervisningen og afprøver ’den motiverende samtale’ på en medstuderende, ligesom de
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altså selv ’modtager’ ’en motiverende samtale’ fra en medstuderende.21 De studerende som
arbejder sammen på denne måde opfordres til at støtte hinanden gennem arbejdet med
den valgte vaneændring.
I en kort runde fortæller alle om deres valg af vaneændring og får samtidig støttende
kommentarer fra underviseren. Alle på klassen er således bekendt med medstuderendes
’projekter’.
I forbindelse med det afsluttende semesterprojekt stilles de studerende desuden følgende
opgave:
REFLEKSIONER VEDRØRENDE MIN PERSONLIGE VANEÆNDRING
Individuelt krav til studerende i forbindelse med semesterprojekt
Nedenstående afleveres særskilt sammen med semesterprojektet.
Skriv mindst 1 og max 3 A4 sider om din personlige vaneændring.
Byg din fortælling op efter faserne i ’den gode opgave’:
 kort problembaggrund: begrundet valg af vaneændring, beskrivelse af feltet inklusiv
afgrænsning
 problemformulering: din eksakte beskrivelse af, hvad du ville ændre inklusiv præcis
målbeskrivelse
 hvad gjorde du og hvorfor? Herunder dokumentation fra processen via udvalgte
citater fra logbog
 resultat: hvordan gik det i forhold til din målbeskrivelse?
 diskussion: dine personlige refleksioner over resultatet. Hvorfor gik det, som det
gik? Hvordan har du inddraget din teoretiske viden om vaneændringer, og hvilke
kommentarer kan det give anledning til? Hvilke erfaringer har du haft med at skrive
logbog?
 konklusion: hvad ville du gøre anderledes, hvis du skulle i gang med den samme
opgave i dag?
 perspektiv: hvordan har du kunnet bruge dine personlige erfaringer i forbindelse
med dit 1. semester projekt?
21 ‘Den motiverende samtale’ indgår som nævnt i den obligatoriske litteratur som også indeholder
”Forandringens Hjul”: en model som beskriver faserne i en vaneændring med udgangspunkt i Prochaskas
teori herom.
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Fokus i din fortælling skal være diskussion, konklusion og perspektivering
8.2 De empiriske data jeg anvender til belysning af dette refleksionsscenario
De centrale empiriske data
De centrale empiriske data jeg anvender til belysning af dette vaneændringsscenario
består af 46 studerendes skriftlige refleksioner over deres vaneændringer. Derudover har jeg
anvendt den del af fokusgruppeinterviewene, som omhandler dette scenario. Mine egne
skriftlige refleksioner før under og efter dette scenario er meget sparsomme og efter første
dataindsamling (1x) udmøntede de sig i få ændringer i forhold til forløbet for 2x:
- jeg gjorde tydeligere opmærksom på, at de studerende skulle finde en vaneændring, de
virkelig var motiverede for
- jeg opmuntrede de studerende til at støtte hinanden i processen
- jeg tydeliggjorde, at de studerende skulle anvende citater fra logbogen i forbindelse med
deres eksamensprojekt
Øvrige empiriske data anvendes som en slags referenceramme
Samtlige data fra scenarierne forår, 2006 (x) blev samlet og kategoriseret under de
enkelte scenarier. Disse data og forskerlogbogen blev gennemlæst inden dataindsamlingen
efteråret, 2006 (2x) blev foretaget. Der var således mulighed for småjusteringer,
fortrinsvis af mere praktisk art, idet målene for de enkelte scenarier blev fastholdt.
Efter en kategorisering af data fra efterår, 2006 (2x) også var foretaget blev samtlige
data gennemlæst med henblik på at identificere temaer i rådata. (bilag 9). En foreløbig
bearbejdning af begge kropsforståelsesscenarier (x og 2x) blev udført for at finde egnede
databearbejdningsmetoder. Herefter valgte jeg ud fra ovenstående begrundelser (se afsnit
7) at belyse vaneændringsscenariet eksemplarisk. Jeg har altså som baggrund for dette
delprojekt en oversigt over samtlige data samt et lidt grundigere indblik i de 2 scenarier om
kroppen. Dette indblik i data kan betragtes som en slags referenceramme for mit arbejde
med bearbejdningen af de centrale empiriske data i forbindelse med vaneændringsscenariet.
Det skal samtidig nævnes, at jeg løbende i arbejdsprocessen bl.a. via min deltagelse i RUML
har læst en del litteratur om refleksion i praksis, ligesom jeg har deltaget i foredrag om
emner relateret til feltet. Der er således ikke tale om en systematisk litteratursøgning som
baggrund for at gå i gang, men om en løbende dialog mellem teori og praksis i løbet af
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dette kvalitative og eksplorative arbejde.
8.3 Databearbejdning
Alle temaer fra rådata kunne kategoriseres under nedenstående overskrifter:
REFLEKSIONSTYPER OG NIVEAU
I Skriftlig refleksion
II Mundtlig refleksion
III Kropslig refleksion
IV Refleksionsniveauer – dybde – krav
KONTEKSTEN (refleksionsrummet)
I De studerendes livsverden: forventninger, forudsætninger
II Lærerforudsætninger: forventninger, forudsætninger
III De konkrete forhold:
• atmosfære: tryghed, tillid, destabilisering, rum
• brug af mentor (medstuderende, lærer, anden støtte)
• roller (studerende imellem - lærer/ studerende)
• brug af personlige fortællinger
• brug af spørgeskemaer
• brug af tid
• brug af teori/ modeller
• brug af logbog (studerende og lærer)
IV LÆRERUDVIKLING
• spørgetimer
• forskerlogbog
• skriftlighed før/ under/ efter scenarier
• forskning/ metode/ pædagogik
• fokusgruppeinterview
Jeg sætter i delprojektet her fokus på de studerendes udbytte af refleksionsarbejdet
i forbindelse med vaneændringsscenariet. I databearbejdningen inddrager jeg mit
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personlige refleksionsrum i form af erfaringer fra samtlige scenarier, men arbejder altså
eksemplarisk med vaneændringsscenariet i de studerendes perspektiv. Det betyder
således, at en del af ovenstående emner ikke berøres i denne artikel (specielt IV om
lærerudvikling).
8.4 Bearbejdning af de centrale empiriske data
Efter en bearbejdning af delprojektet ’en vaneændring’ ønsker jeg at kunne svare på
følgende forskningsspørgsmål:
I Bliver de studerende i stand til at opfylde de konkrete mål for vaneændringsscenariet,
nemlig:
- at opleve på egen krop, hvad det vil sige at ændre adfærd/ vaner?
- at afprøve en skriftlig og mundtlig refleksionsform på en konkret individuel opgave?
- at få et kvalificeret udgangspunkt for at kunne benytte personlige erfaringer i forbindelse
med afsluttende projekt i 1. semester?
II Har de studerende fået integreret egne livserfaringer, egne livsverdener med ny faglig
viden og nye oplevelser?
III Hvilke betydningsfulde faktorer i refleksionslandskabet på en fysioterapeutisk
grund-uddannelse har jeg fået øje på?
En grundig belysning af nedenstående spørgsmål skulle sætte mig i stand til at svare på
de overordnede spørgsmål (I, II og III):
•
•
•
•
•
•

Hvad var det for vaneændringer de studerendes arbejdede med og i hvilket omfang havde de succes med deres forehavende?
Hvorfor gik det som det gik?
Hvordan var de studerendes oplevelser med brug af logbog?
Hvordan var de studerendes brug af teori og modeller?
Hvilke andre betydningsfulde faktorer i øvrigt frem?
Hvad lærer de studerende, og i hvilket omfang kan de anvende den ny viden?

Jeg ønsker derudover at diskutere refleksionsformer, refleksionsniveauer og betydningen
af de studerendes forudsætninger ved at ’holde min for-forståelse og projektets teoretiske
udgangspunkt op mod de resultater, som fremkommer ved den meget empiriske belysning
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af ovenstående spørgsmål.
De studerendes skriftlige refleksioner i vaneændringsscenarierne
22 besvarelser (x) forelå på papir. De blev først gennemlæst og derefter analyseret
enkeltvis ud fra følgende overskrifter:
•
•
•
•

Hvilken vaneændring er der tale om?
Hvilket resultat opnås?
Erfaringer med logbog
Læring/ refleksion – evt. tema

Bearbejdning af det læste blev således nedskrevet for 1 besvarelse af gangen (vertikal
bearbejdning), før det blev samlet på tværs (horisontalt) for at give overblik over datas
indhold og bredde.
24 besvarelser (2x) blev gennemlæst (afleveret som word dokumenter) og dernæst
bearbejdet såvel vertikalt som horisontalt ud fra følgende overskrifter:
•
•
•
•
•
•

Hvilken vaneændring er der tale om?
Hvilket resultat opnås?
Erfaringer med logbog
Liste over betydningsfulde faktorer
’Gode citater’ med angivet emne
Forskerkommentarer

Samtlige besvarelser er således bearbejdet både horisontalt og vertikalt og resultaterne
herfra er derefter anvendt til belysning af ovenstående spørgsmål. Dette materiale er suppleret
med bearbejdningen af den del af fokusgruppeinterviewene, som omhandler de 2 (x og 2x)
vaneændringsscenarier. I disse interviews har jeg identificeret samtlige temaer vedrørende
de studerendes opfattelse af vaneændringsscenarierne og deres indhold. Mange udsagn fra
de skriftlige refleksioner og fra fokusgruppeinterviewene ligger bag mine tolkninger. Nogle
citater er medtaget i brødteksten i denne artikel for, at læseren kan få et lille konkret indblik
i data og i min bearbejdningsmetode. Jeg har desuden valgt at vedlægge en del supplerende
citater i bilag, da det er min erfaring, at specielt fagets praktikere er meget interesserede i
de konkrete citater. I bilag 10 findes en grafisk oversigt over databearbejdningsprocessen.
9.0 Hvilke vaneændringer valgte de studerende, og hvordan gik det?
Langt de fleste studerende (21 ud af i alt 46) vælger at arbejde med egne motionsvaner.
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Det drejer sig primært om at få mere sundhedsfremmende motion ind i hverdagen lige fra
’at cykle til skole’ til at indføre omfattende specifikke træningsformer i dagligdagen mange
timer hver uge.
Derudover vælger de studerende at ændre vaner inden for følgende områder: kost, holde
orden i hverdagen, lektielæsning, rygning, personlig hygiejne, personlig kommunikation
og personlig genoptræning. (se bilag 11).
Det spænder fra tilsyneladende meget små vaneændringer som daglig brug af tandtråd til
store omlægninger af den daglige hverdagsrytme i form af eksempelvis ændrede spisevaner,
tv-vaner, rygevaner og både små og store ændringer i daglige motionsvaner.
De studerende står helt frit for at vælge, hvad de vil arbejde med. Det er nok ikke
overraskende, at så mange vælger motionsvaner, da denne vaneændringsopgave er placeret
i et modul om sundhedsfremmende fysisk aktivitet/ motion på deres studie. Deres
erfaringer skal anvendes i et projekt, som handler om at hjælpe mennesker med at få
mere sundhedsfremmende motion i hverdagen. Rigtig mange af de studerende har valgt
fysioterapeutuddannelsen, fordi de er specielt interesserede i idræt, krop og bevægelse, og
mange studerende er aktive inden for sport og idræt.
Til gengæld er det nok alligevel temmelig overraskende – i hvert tilfælde for de studerende
selv, at der er så mange som ikke gennemfører den valgte vaneændring. 36 ud af 46 når
ikke deres eget mål fuldt ud. 10 studerende gennemfører deres vaneændringsprojekt med
succes, mens 13 af de 46 kan siges at være mere eller mindre på vej.
10.0 Hvorfor gik det som det gik?
De studerende reflekterer først og fremmest over, hvorfor deres vaneændringsforløb
gik som det gik. Som nr. 1 af vigtige, betydningsfulde faktorer kommer den personlige
motivation.
10.1 Ægte indre personlig motivation er afgørende
Motivationens betydning beskrives på rigtig mange måder i datamassen. Det er afgørende,
at motivationen kommer indefra. Det er ikke nok at ville bevise over for sig selv, at man kan
gennemføre den ønskede vaneændring. Vaneændringen skal være betydningsfuld og give
mening for den enkelte. Logikken og fornuften er ikke tilstrækkelig, lysten er afgørende.
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”Jeg synes, man skal gøre opmærksom på, at det virkelig skal være noget, man virkelig gerne
vil ændre hos sig selv, så det ikke bare er fornuft . Jeg hørte jo godt, du sagde det der, at det
virkelig skulle være noget, vi ville ændre ved os selv – altså ikke bare være en fornuftting.
Vælger man fornuften alligevel, så kommer man til at betale prisen senere.”.

10.2 At sætte realistiske mål
Rigtig mange studerende oplever, at de sætter for store mål til dem selv. Trods et
udgangspunkt, hvor de virkelig ønsker at sætte realistiske mål, oplever mange, at de sætter
både for mange og for store mål op for dem selv. En del ændrer mål undervejs, men ikke
engang det behøver at være tilstrækkeligt.
”Jeg var meget motiveret, da jeg startede, men havde hele tiden i baghovedet, at jeg ikke
skulle sætte for store mål, da jeg ikke regnede med, at jeg kunne holde. Selvom jeg ikke selv
syntes, mine mål havde været for store, har jeg ikke kunnet klare dem.”.

En anden ting vedrørende målsætning er, at det er afgørende vigtigt, at personerne selv
sætter målene for deres vaneændring.
”Ved at fastsætte sine egne mål og delmål er der større chance for, at man lykkes med
projektet.”.

10.3 At få støtte i konteksten
Det er vigtigt at kunne få støtte i forløbet. Støtten kan eksempelvis komme fra en person
i samme situation, et eller flere familiemedlemmer, en kæreste, medstuderende eller en
underviser. Støtten kan dreje sig om motiverende samtaler, én der spørger, hvordan det
går, én som’ lægger øre til’, ’at man bliver tvunget til at arbejde med det i timerne’, m.m..
”Nogle gange vil du kunne arbejde med vaneændringen selv og på dine egne præmisser,
mens det til tider vil være mere hensigtsmæssigt for dig at inddrage andre i din vaneændring.
Herigennem vil du kunne hente inspiration og finde ny energi til dit projekt.”.

10.4 Faktorer der kan være faciliterende og/ eller hæmmende for processen
De studerende angiver en mængde forskellige forhold, som kan have positiv indflydelse
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på deres vaneændringsproces. Den betydning de enkelte faktorer tillægges fremgår ikke
klart af data, men som en studerende skriver, kan man aldrig være sikker på succes trods det,
at man har forberedt sig utrolig godt. Den konkrete kontekst har nemlig stor indflydelse
på processen, og den har man jo ikke mulighed for at have total kontrol over. Det fremgår
tydeligt af data, at de studerendes forudsætninger har stor indflydelse på den proces, de
går igennem. Jeg har valgt at præsentere eksempler på faciliterende faktorer ved hjælp af
nedenstående model over de studerendes vaneændringsproces. Modellen er konstrueret ud
fra de studerendes udsagn i rådata.
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UDGANGSPUNKT
Som omtalt ovenfor er den studerendes motivation for arbejdet virkelig vigtig, ligesom
det selv at sætte realistiske mål for arbejdet er meget betydningsfuldt.
Personlige forudsætninger
De studerende nævner eksempelvis forhold som: psykisk overskud, sund fornuft,
tålmodighed, at man fokuserer på gode oplevelser, at man kan bede om hjælp, og at man
kan arbejde alene.
’Praktiske’ analytiske redskaber
Det kan ifølge de studerende eksempelvis dreje sig om at kende til stresshåndtering,
at man tænker sine stadier igennem, inden man begynder – at man sørger for passende
udfordringer, at man afklarer personlig ambivalens og er opmærksom på, at op- og nedture
er normale, at man afklarer hvilke ting, der spiller ind på ens uvaner, og at man lægger en
personlig strategi.
Påvirkninger udefra/ den konkrete kontekst
Det kan ifølge de studerende være meget faciliterende at have personlige støttepersoner.
Det kan dreje sig om at have én at træne sammen med, at have en god mentor, at ens
kæreste ’bakker op om projektet’, og at medstuderende lytter og hjælper. Den daglige
kontekst skal helst være nogenlunde stabil, dvs., uden store forandringer eller stressfaktorer
som flytning, kærestesorger, sygdom og lignende.
Oplevelser undervejs
Det hjælper på processen, hvis det er sjovt, hvis man får gode kropsoplevelser undervejs,
og hvis man kan se og mærke fremskridt hen ad vejen. Det er også fremmende, hvis
processen i sig selv giver et større personligt netværk.
UDSIGT
Det er fremmende for vaneændringsprocessen, hvis man kan se frem til ros og
anerkendelse, hvis man når sine mål. Som en studerende skriver: ”Det er godt hvis man
bliver stolt hvis det lykkes!”.
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PROCESSEN
Processen kræver tid.
At vende de faciliterende faktorer på hovedet vil ofte skabe barrierer/ hæmmende faktorer
så som fx psykisk underskud, stress, at have svært ved at arbejde alene, utålmodighed,
manglende støtte, for store og for mange målsætninger, osv.. Der nævnes desuden, at
det kan være hæmmende: hvis det kræver ekstraudstyr, hvis vennerne snakker for meget,
hvis man laver vaneændringen på trods, hvis man har for mange lektier, og hvis forløbet
inddrager ferietid.
De samme faktorer kan være barrierer i nogle situationer og faciliterende i andre
situationer. Identiske faktorer kan desuden være hæmmende for nogle mennesker og
faciliterende for andre.
Der er mange eksempler på faktorer, som både kan være faciliterende og hæmmende.
Eksempelvis har nævnte faktorer været hæmmende i nogle af de studerendes situationer
og fremmende i andre: at arbejde alene, at få støtte ude fra, at gøre det for andre skyld,
udsigt til belønning, indgå i konkurrence, indgå væddemål, handle af pligt, trods, flovhed,
irritation over logbog/ opgaven, ’god’ tid, balanceskema, ambivalente følelser, og at føle sig
tvunget til at gøre det.
”En stor motivation for mig til gennemførelse af en vaneændring er interesse fra en anden
person, fordi jeg vil bevise overfor vedkommende, at jeg kan klare det.”.
”Jeg har undervejs gjort mig tanker om, hvorvidt jeg skulle bede en person om at huske mig
på at få lavet øvelserne, men samtidig vidste jeg, at det ikke var løsningen. Det ville blot
virke modsat, og jeg ville blive irriteret, hvis jeg følte, at andre ’tvang’ mig til motion.”.

11.0 De studerendes oplevelser med brug af logbog
At skrive logbog var for mange studerende en vaneændring i sig selv. Oplevelserne strakte
sig lige fra noget ganske ulideligt til noget fantastisk, der har fået afgørende betydning for
den studerendes dagligdag. Der var ofte knyttet ambivalente følelser til det at skulle skrive
over længere tid, som tilfældet var i dette refleksionsscenario (mindst 1 gang pr. uge i ca.
8 uger).
”Logbogen, syntes jeg, var en god idé. ’Det var rart at få tingene ned på papir’, skrev jeg en
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af de første dage. Jeg blev mere opmærksom på min ændring, og det gjorde, at jeg kæmpede
for, at det skulle lykkes. Jeg havde det godt med mig selv, når jeg kunne skrive, at jeg havde
gjort noget positivt. Sidst i forløbet blev jeg dog meget træt af logbogen. Mest fordi jeg havde
travlt og var syg og ikke havde gjort så meget, som jeg kunne have ønsket for at ændre
spisevaner. Set i bakspejlet er jeg dog ked af, at jeg holdt op med at skrive. Jeg ville ønske jeg
havde fortsat, for det gav mange gode tankesessioner.”.

På den positive side kunne arbejdet med logbogen give overblik, tvinge én til at se
tilbage på egen proces og eksempelvis hjælpe en med at finde årsager til tilbagefald. Den
kunne være en kraftig motivationsfaktor og kunne også give anledning til, at man ændrede
sin målsætning undervejs i processen. Det kan være sjovt og spændende, og nogle gange
afstressende at skrive, men det kan også være svært at skrive om det, man tænker og føler.
Logbogen kan også anvendes som et kontrolredskab.
”Logbogen har hjulpet mig til at huske, og uden den havde jeg nok været tilbøjelig til at
tænke, ’at det gik da meget godt’. Jeg kan kigge i logbogen og danne mig et helt præcist
overblik over, hvad jeg har foretaget mig og hvornår. Jeg har lært, at en træningslogbog er et
godt og nyttigt redskab, når man skal i gang med noget nyt. Det kan måske endda for nogle
være en motivationsfaktor at skulle skrive ned, hvad man har fået lavet. Man reflekterer
automatisk over sine oplevelser, når man skriver ned.”.
På den negative side kan logbogen opfattes som et irritationsmoment, som ikke kan bruges
til noget.

Den kan give dårlig samvittighed og opfattes som en unødvendig arbejdsopgave.
”Jeg skrev tit i stimer, dvs., et par dage i træk, når jeg lige kom i tanker om det. Jeg synes
ikke, det er noget, der virker for mig. Jeg ser det mere som et irritationsmoment og til at
få dårlig samvittighed over. Det er endnu en ny vane, man skal tillægge sig. Det bliver et
ekstra stykke arbejde, der skal findes tid til ud over den egentlige vaneændring.”.

Der tegner sig et billede af, at man rent faktisk får noget godt ud af at skrive logbog,
hvad enten det giver anledning til irritation og dårlig samvittighed, eller det viser sig, at det
skriftlige refleksionsarbejde giver anledning til ny indsigt, forståelse og måske oven i købet
ny handlekompetence. Kraftig irritation kan eksempelvis få en studerende til at erkende
behov for at arbejde med egen motivation.
”Jeg gider ikke skrive logbog, og derfor får jeg mig ikke taget sammen til det. Desuden – i
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og med at jeg ikke rigtig har gjort noget ved min vaneændring, har der ikke været så meget
at skrive logbog om. Jeg gider ikke sætte mig ned og skrive, når jeg ikke føler, jeg har noget
at sige. Jeg gider heller ikke skrive det samme uge efter uge, nemlig at der stadig ikke er
sket noget. Årsagen til, at der ikke er sket noget, er også den samme uge efter uge, nemlig
manglende motivation.”.

Logbogen er et godt redskab i forbindelse med en vaneændring. Den kan få den
studerende til at reflektere på en måde, som ikke ville være kommet uden brug af logbog/
skriftlighed.
”Efter at have prøvet at skrive logbog 6 uger i træk, er der kommet mange ”aha -oplevelser”
ud af det. Jeg har bl.a. opdaget nogle ting, som jeg ikke lige havde gået og tænkt specielt
meget over normalt.”.

Langt de fleste studerende opfattede logbogen som et godt hjælperedskab i deres
vaneændringsprojekt. Man kan sige, at den på forskellige måder kan gøre ting synlige både
rent konkret og indirekte.
”Det har været vigtigt for mig at skrive logbog, da jeg kan se, der er sket en stor forandring
i mit liv. Når jeg ser tilbage på min logbog, ser jeg en fighter og en, der aldrig giver op.”.

12.0 De studerendes brug af teori og modeller
12.1 Balanceskema
Rigtig mange studerende har anvendt, dvs., udfyldt et balanceskema i løbet af
vaneændringsprocessen. De studerende har skrevet fordele og ulemper ned bl.a. for at
finde ud af om motivationen var i orden. (skema se bilag1).
Balanceskemaet har været anvendt til at få øje på barrierer og facilitatorer for egen
vaneændring og til at lægge strategier, planer for arbejdet med vaneændringen. At
prøve skemaet på egen krop har også givet idéer til, hvordan skemaet kan anvendes i
forhold til andre – dog ikke sådan at forstå, at egne oplevelser er umiddelbart overførbare
(balanceskemaet er et åbent koncept, som skal udfyldes af den enkelte).
”I forhold til vores formidling af eksamensopgaven, har jeg med denne vaneændringsøvelse
bl.a. erfaret, at det er en rigtig god ide, at foreslå vores respondenter at lave et balanceskema,
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som tidligere beskrevet. Dog er det vigtigt at bemærke, at det ikke er skemaet i sig selv,
men ligeså meget den refleksionsproces, som skemaet igangsætter, der er værdifuld for
motivationen, og da ”motivationen er en tilstand af parathed til forandring”, er det især
her vi skal fokusere.”.

12.2 Den motiverende samtale
Den motiverende samtale har været afprøvet i undervisningen, men kun få har anvendt
den bevidst i selve forløbet. I undervisningen blev det oplevet som en god start på processen,
og samtalen blev bl.a. brugt til at præcisere mål og starttidspunkt for den studerendes
vaneændring. Flere studerende var overraskede over, hvor meget de rent faktisk fik ud af at
snakke med en medstuderende om deres vaneændring.
”Jeg frygtede den motiverende samtale med en klassekammerat. ’Jeg glæder mig ikke specielt
til i morgen, hvor jeg skal have samtale’. Overraskende var samtalen ikke så slem, og jeg
opdagede, at jeg ikke var den eneste i verden, der havde dårlige spisevaner, og at det ikke
gjorde ondt at tale om det. Jeg kunne spejle mig selv i andres livsstilsforandringer og så
derfor håb forenden af ”tunnelen”.”.

12.3 Model om motorisk kontrol
En studerende får indblik i en kompliceret vaneændringssituation via analyse ved hjælp
af en kendt model for motorisk kontrol (indgår i obligatorisk litteratur). Det forekommer
rimeligt at anvende denne model, da den studerendes vaneændring drejede sig om at øge
mængden af fysisk aktivitet i hverdagen på en bestemt måde.
”Grunden, til at der i starten ingen udvikling var i min vaneændring, skyldes de omgivelser,
jeg befandt mig i (ombygning hjemme). Senere var det mig som individ, der ikke var
motiveret pga. smerter og forvirring omkring mit helbred. For at en vaneændring skal
lykkes, skal der nemlig være et samspil mellem opgaven, personen og miljøet, før en udvikling
kan finde sted.”.

12.4 Kød og blod på Antonovsky
Handlekraft er vigtig – og det har man ikke, hvis man ikke oplever en vis sammenhæng
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i hverdagen. Det kan være sundhedsfremmende at ændre vaner!
”Efter at have befundet mig i tilbagefaldsstadiet har jeg tænkt over Aaron Antonovskys
sundhedsteorier. Jeg har især forholdt mig til hans tanker om sammenhæng og fornemmelsen
af handlekraft. Hvis man ikke føler en sammenhæng i sin hverdag, har man ikke handlekraft
til at udnytte egne ressourcer. Da jeg var i dette stadie, følte jeg ingen sammenhæng eller
mening med opgaven og følte ikke, at jeg rådede over de ressourcer, der skulle til for at
udføre vaneændringen.”.
”Med syn på disse effekter betragter jeg vaneændringen som sundhedsfremmende i den
forstand, at jeg oplever en følelse af at være afvænnet en vane, der har ligget som en
stressfaktor for mig meget længe. At den nye vane nu er internaliseret, føler jeg, har givet
mig mere overskud og håndterbarhed overfor andre stressende faktorer, jeg støder på både
via studiet, men også i min hverdag som helhed.”.

12.5 Prochaskas ”forandringens hjul”
Stadierne i et Prochaskas forandringsforløb har de studerende anvendt både før, under
og efter arbejdet med den personlige vaneændring. Teorien har været anvendt:
- som et udgangspunkt for arbejdet. Hvor skal jeg begynde?
- som et procesredskab. Hvordan kommer jeg videre?
- til at få overblik. Hvad er der sket?
”Før vaneændringsopgaven lå jeg i 2. stadie, som hedder overvejelsesstadiet, idet jeg selv
oplevede, at jeg havde en uønsket vane, men ikke var bevidst om, hvad der afholdt mig
fra at komme af med den. Ved at kigge på denne teori bliver det åbenlyst for mig, at den
første fejl, jeg begik, var ikke at afklare for mig selv, hvilke faktorer der spillede ind i min
uønskede vane.”.
”I løbet af processen har jeg sammenlignet min teoretiske viden sammen med mine oplevelser.
Jeg har hele tiden forsøgt, at følge” forandringens hjul” og tænke hvert stadie godt igennem,
inden jeg gik videre til et nyt. I og med jeg har sat mig grundigt ind i hvert stadie og ikke
er gået for hurtigt frem, er jeg heller ikke endt i tilbagefaldsstadiet. En anden grund, til jeg
heller ikke er faldet tilbage, er pga., jeg føler en sammenhæng i min hverdag, når jeg dyrker
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motion.”.
”Det lykkedes mig med hiv og sving at få mig flyttet fra overvejelses- til forberedelsesstadiet
i ”forandringens hjul” – med 14 dages forsinkelse. Da jeg endelig når handlingsstadiet,
dropper jeg ud i tilbagefaldsstadiet to gange med kort mellemrum, inden jeg overhovedet
får følelsen af, at vaneændringen er blevet noget fast og vedvarende, og at jeg dermed har
nået vedligeholdelsesstadiet.”.

13.0 Hvad lærer de studerende, og i hvilket omfang kan de anvende den
ny viden
13.1 Generelt overordnet billede
Det fremstår umiddelbart af de studerendes beskrivelser og deres projektarbejde, at
rigtig mange har fået ’ind under huden’, hvor svært det er at ændre en vane. De har ved
at prøve det selv i dette scenario fået øje på mange af de faktorer, der kan spille ind på et
sådant vaneændringsprojekt, og alle kommer ud af processen med et mere realistisk billede
af, hvad der skal til for at ændre vaner, end de havde, før de startede.
”Min konklusion på hele forløbet er, at vaneændringen ikke er så simpel at gennemføre,
som det lyder. En vaneændring skal planlægges og snakkes igennem, så man præcis ved,
hvad man vil ændre, og man skal overveje hvilke problemer man kan støde ind i. En
vaneændring skal heller ikke være for stor, fordi så er den ikke til at overskue. Hellere mange
og små, hvor man får flere succesoplevelser og troen på sig selv, end store og overskuelige,
hvor man med det samme løber hoved mod muren.”.

13.2 De studerende har lært en del om dem selv og om egne handlinger
Rigtig mange studerende har via projektet fået øje på vigtige personlige motivationsfaktorer
(og barrierer), mens kun få har fået handlet på egen vaneændring ud fra denne ny viden.
En del har ’kun’ nået at finde ud af, ’hvad der skal til’ for at en vaneændring har en rimelig
chance for at blive gennemført med succes. Mange studerende har formuleret, hvad de
ville gøre, hvis de skulle starte forfra med deres nuværende viden:
”Hvis jeg skulle i gang med den samme vaneændring i dag, ville jeg nok gøre mig mere
forberedt på, at det er noget der tager tid og fra starten af ikke have så store forventninger
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til mig selv, men i stedet sætte overkommelige delmål. Jeg ville få andre til at hjælpe
mig, gøre dem mere opmærksomme på min opgave og få dem til at stikke til mig eller
konkurrere med mig. Jeg ville også tage tid på, hvor lang tid i løbet af dagen jeg kunne
holde min ryg ret, så jeg kunne se forbedringer i tal, det ville give mig noget mere gejst til
at prøve at holde den længere næste dag.”. (mine fremhævelser).

13.3 Hvad har de studerende kunnet bruge i forhold til andre?
De studerende har taget det overordnede fra læring på egen krop med over i deres
semesterprojekt. Det at sætte realistiske mål, ikke at ’gabe for højt’ og samtidig prioritere
at målgruppen, så vidt det overhovedet er muligt, selv må sætte sine mål, viser sig klart i de
studerendes projekter, ligesom det fremgik af mange diskussioner til eksamen, hvor deres
projektarbejde med vaneændring i form af sundhedsfremmende motion for en selvvalgt
gruppe blev diskuteret og vurderet.
”Jeg har ved at skulle prøve det selv fået øjnene op for, hvor svært det må være at få andre
til at ændre vane. Man kan ikke bare komme og sige til folk, at de skal ændre sig fra dag
til dag. Ændringen skal ikke være for drastisk i forhold til ens sædvanlige vanemønster.”.
”Ved at fastsætte sine egne mål og delmål er der større chance for, at man lykkes med
projektet. I forbindelse med formidlingen var vi meget bevidst om, at det skulle udarte
sig til en samtale mellem os og de involverede, således at vi ikke bare trak noget ned over
hovederne på folk. De skulle selv komme med forslag til ændringer og på den måde indgå
aktivt i processen.”.
”Gennem min personlige vaneændring og denne refleksionsopgave er jeg nu kommet
frem til nogle vigtige redskaber til, hvordan jeg på en hensigtsmæssig måde kan vejlede
x (målgruppen i projektet) til en mere fysisk aktiv hverdag. Jeg er nu blevet klar over,
at en vaneændring ikke bare sker fra den ene dag til en anden, men at den både kræver
engagement, tid og overskud.”.

Nedenstående liste med eksempler på korte citater fra de studerendes egne beskrivelser
af, hvad de har kunnet bruge i forhold til deres konkrete målgruppe viser, i at de selv
mener, at mange af deres personlige oplevelser er meget brugbare.
”Forslagene skal indeholde aktiviteter, som giver mening. Det skal være noget, de har lyst
til og virkelig gerne vil, og de skal være indstillet på, at det ikke kommer fra dag til dag.”.
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”Vigtigt at man bruger en formidlingsmetode, som motiverer og opmuntrer folk til at ændre
en vane. Noget som giver dem lyst til selv at arbejde videre med idéen frem for at tvinge
noget ned over hovedet på dem, som de måske ikke har lyst til eller behov for.”.
”Det skader ikke at gøre forslagene så lystbetonede som muligt.”.
”De skal kunne se vigtigheden af at indføre vaneændringen.”.
”Jeg har lært, at det er mere motiverende, hvis man ser på muligheder i stedet for
begrænsninger i forbindelse med en vaneændring.”.
”Jeg vil tage med i vores projekt, at de måske også har brug for støtte og følelse af forpligtigelse.
Motivation er ikke noget, vi kan skabe, men vi kan derimod skabe rammerne.”.
”Dette må samtidig give os en ny opgave, nemlig: at føre dem sikkert gennem for- og
overvejelsesstadiet samt de næstfølgende faser i ”hjulet”. Kun på denne måde kan vi hjælpe
dem med at gå fra behov-accept til løsning-accept (BALA).”.
”De skal acceptere, at de højst sandsynligt’ falder i ’og se det som en mulighed for at lære af
egne fejl.”.
”Jeg har fået rigtig meget ud af både de positive og de negative delresultater. Jeg tror man
må prøve sig lidt frem, når man skal ændre en vane, både hos sig selv og for andre, for det
er forskelligt, hvad folk reagerer på.”.

14.0 Betydningsfulde faktorer i øvrigt – de studerendes forudsætninger
Det fremgår klart af ovenstående afsnit, at de studerende har fået indblik i mange
betydningsfulde forhold, som har indflydelse på refleksionens betingelser. I dette afsnit
uddyber jeg dette med nogle af de betydningsfulde faktorer vedrørende de studerendes
forudsætninger, jeg har fået øje på i forbindelse med bearbejdning af data.
14.1 Det følelsesmæssige arbejde stiller krav til de studerendes forudsætninger og til

undervisningsmiljøet

Mange oplever ret kraftige følelser i forbindelse med vaneændringsprocessen eksempelvis
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i form af vrede, skuffelse over sig selv eller andre, irritation over krav til eksempelvis
logbogsskrivning, dårlig samvittighed over ikke at kunne gennemføre, hvad de har sat sig
for, glæde og lyst ved succesoplevelser eksempelvis i form af mærkbar fremgang, m.m..
Arbejdsprocessen kræver, at de studerende indvier andre i ’deres vaneændringsproces’
Det er sårbart og kan opleves ret intimt. Fra teorien (Wahlgren et al, 2002) ved vi, at
refleksionsarbejde faciliteres af en vis destabilisering, men det er vigtigt at støttepersoner,
mentorer kan rumme de studerendes følelser og har respekt for den enkeltes individuelle
læreproces. En del studerende var overraskede over, hvor god hjælp de fik af medstuderende.
Medstuderende ’er ofte i samme situation’ og har umiddelbart gode forudsætninger for at
udøve empati i lytte- og støtterollen. De studerende har kun få tidligere oplevelser, hvor
medstuderende har fungeret som mentorer i deres læreproces, og de angler efter lærerens
godkendelse af deres arbejde, hvilket de først får endeligt ved eksamensbordet. I forbindelse
med de studerendes vaneændringsprojekt giver underviseren råd og vejledning på klassen,
men kun meget lidt individuel supervision/ vejledning.
Studenterforudsætninger
Data viser, at der en vigtigt, at den enkelte studerende:
•
•
•
•

er åben, nysgerrig, ansvarlig, engageret og modig
har noget at reflektere med
har nogen at reflektere med
kan lytte, støtte og udfordre

Refleksionsarbejde af denne karakter kan som sagt skabe en del usikkerhed, og nogle
studerende vil kræve mere struktur. Mine erfaringer fra dette projekt viser, at det kan være en
god idé at lade de studerende finde deres egen selvskabte struktur, evt. med medstuderende
som støttepersoner i processen. Dette skal ikke forstås som et princip som fanatisk skal
følges, men jeg har i dette projekt erfaret, at det er en god idé at give de studerende tid
til selv at finde ud af, hvilken hjælp de har brug for. Mange har fået udmærket hjælp i
litteraturen og hos medstuderende.
Undervisningsmiljøet
En nærmere analyse af de betydningsfulde forhold specielt i undervisningsmiljøet er
endnu ikke foretaget, men jeg vil ikke undlade at gøre opmærksom på de faktorer, som
Ramsden og Biggs22 har fundet som hæmmende for refleksionsarbejde:
22 Referencen er fra Kemper, Wong & Yeung, 2001.
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assessment which demands purely recall
excessive workload
over-formal relationships with teaching staff
didactic teaching methods which provide little opportunity for interaction or
activity
 teaching which fails to capture the interest of students





Ovenstående faktorer giver nemlig genklang i dette projekt. De studerendes opfattelse af
barrierer og facilitatorer for vaneændringen (afsnit 10.4) giver idéer til, hvilke forhold der
har afgørende betydning. De studerende har arbejdet med deres refleksioner individuelt
og i gruppearbejde på uddannelsen, men meget af arbejdet, inklusiv logbogsskrivning, er
foregået i private omgivelser.
14.2 Modstand mod opgaven er ikke afgørende for succes
Det kan være grænseoverskridende at blive sat til at reflektere i et sådant refleksionsscenario,
hvor man rent faktisk skal arbejde med sig selv og sine vaner/ uvaner. Studerende kan
opleve det temmelig provokerende. De fleste har forventet at komme til at arbejde meget
praktisk på en fysioterapeutuddannelse, men ikke at deres personlige erfaringer og ikke
mindst følelser inddrages på denne måde i den daglige undervisning.
”Min første tanke med dette projekt var: hvad skal jeg bruge det til? Hvorfor skal jeg som
fysioterapeutstuderende ændre en vane med mig selv, og hvad er vitsen med at ændre en
vane, fordi min lærer kræver det? For at være ærlig syntes jeg ikke meget om dette projekt.”.

Ovenstående studerende gennemfører sit vaneændringsprojekt med succes og skriver,
efter at have givet mange konkrete eksempler på, hvad han/ hun har lært.
”Nu hvor vi har arbejdet med at prøve at få vor målgruppe til at ændre en vane, hvilket ofte
indgår i en fysioterapeuts arbejde, er min indstilling totalt ændret! Jeg har opnået en bedre
forståelse for, hvordan krop, kontekst og kultur spiller sammen i en større sammenhæng, og
hvordan personer opfatter deres livssituation forskelligt.”.

15. Diskussion af refleksionsformer og niveauer og studenterforudsætninger
I dette afsnit ønsker jeg at ’sætte kød og blod på refleksionsbegrebet’ ud fra ovenstående
databearbejdning. Jeg holder min for-forståelse og projektets teoretiske baggrund op imod
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det, der nu er blevet synligt ved ovenstående databearbejdning.
15.1 Hvad skal der til for, at der er tale om refleksionsarbejde?
Det er vigtig at kunne stille gode spørgsmål til egen praksis.
For mig er det ikke tilstrækkeligt, at de studerende kan give en klar beskrivelse (fortælling)
af eksempelvis en hændelsesforløb. En eller anden bevidst eller ubevidst form for analyse
må finde sted. Den studerende må stille direkte eller indirekte spørgsmål til fortællingen
og forsøge at svare. I nedenstående citat fra en enkelt studerende har jeg understreget
nogle af disse forhold for at vise, hvad det bl.a. er, der for mig indikerer, at her forgår
refleksionsarbejde.
”Jeg har grundet en hel del over dette projekt. Hvorfor det ikke lykkedes mig at nå målet,
og hvad jeg skulle have gjort anderledes, mm.
For det første synes jeg, at jeg skulle have set, at det ikke ville lykkes mig, da jeg ikke kunne
se så mange fordele ved min vaneændring. Men jeg var trodsig og ville gerne give det et
forsøg. Som jeg også har skrevet i min logbog, så tænkte jeg: ”Hvor svært kan det være?”.
Det var dog mere svært, end jeg først havde antaget – meget mere svært. Når jeg lå der i
sengen om morgenen og tænkte, at nu skulle jeg til at stå op, så snakkede jeg mig selv imod,
og spurgte: Hvad skal jeg op til? Når jeg ikke havde et godt svar igen til mig selv, så syntes
jeg, at jeg roligt kunne lægge mig til at sove igen.
Motivationen var der ikke, når jeg ikke kunne se, hvorfor jeg skulle gøre det. ”Til argumentet
om, at man skal bevæge sig for at komme i god form, kan man som deltager med rette
spørge: I form til hvad? Med mindre der kan gives et tilfredsstillende svar på det spørgsmål,
har aktiviteten begrænset værdi… at man oplever glæde ved at være i bevægelse.”
Jeg kunne ikke se, hvad jeg skulle op til, og desuden mærkede jeg ikke nogen bedring i form
af at være bedre oplagt og blive mere aktiv. Jeg blev bare mere træt og uoplagt og følte, at
søvnen var blevet berøvet fra mig.
I stedet for at sige at jeg skulle tidligere op, skulle jeg måske have startet med at gå tidligere
i seng. Selv om jeg stod tidligt op, kom jeg stadig ikke i seng før engang efter midnat.
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Dog kan jeg se, at det styrkede mig, at vi var to om at stå op samtidig, det gjorde det mere
hyggeligt, men det blev bare ikke ved med at være sjovt.
Her kan jeg se, at jeg blev motiveret af ydre påvirkninger. Min mand var den ydre
motivation, der kunne opmuntre mig og tro på mig. Men jeg oplevede også selv, at den ydre
motivation ikke holder i længden. Jeg havde brug for en indre motivation, hvor jeg kunne
handle af egen lyst. I stedet handlede jeg efter en forventning om belønning eller straf. Jeg
følte hurtigt, at det var som om, jeg blev straffet. Jeg fik mindre søvn og blev mere træt, og
kunne ikke se noget formål med vaneændringen.
Hvis jeg skulle have startet igen, ville jeg have forberedt mig selv bedre. Jeg ville stadig lave
et balance skema og snakke med min mand, men jeg ville også danne mig et mere realistisk
billede af vaneændringen. Jeg ville spørge mig selv: Hvad vil du opnå ved målet? Hvad
vil du lave efter, du er stået op? Vil du også gå tidligere i seng? Osv.. Til dette ville den
motiverende samtale og ”forandringens hjul” være en god vejledning – både i forhold til,
når man skal starte, men også til vedligeholdelse.
Det vigtigste er at se et formål med den opgave, man har sat sig. Jeg mistede opgavens
formål ud af syne og derved også kampen mod vaneændringen.”.

Ovenstående citat viser, at den studerende stiller sig selv mange spørgsmål og også svarer
på en del af disse. Dette modsvarer den kritisk-konstruktive og spørgende og svarsøgende
holdning, som indgår i Wackerhausens arbejdsdefintion for refleksion:
”En bevidst, omhyggelig og tidskrævende form for tænkning, som er karakteriseret ved en
kritisk-konstruktiv spørgende og svarsøgende holdning.”. (Wackerhausen, 2007).

Den studerende inddrager egne følelser og oplevelser og finder frem til, hvilken betydning
disse har for vaneændringsprojektet. Det er bestemt sådanne evner til at stille spørgsmål
til egen virksomhed, jeg gerne vil øve de studerende i, altså som en forudsætning for god
refleksion i det daglige arbejde.
Ovenstående lange citat er et eksempel på en studerendes skriftlige refleksion. Der er mange
beskrivelser i de studerendes skriftlige data, som mere end antyder, at refleksionsarbejde
har fundet sted, eksempelvis sætninger af nedenstående karaktér:
- det tænker man ellers ikke lige over
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- så fandt jeg ud af
- jeg har grundet over
- jeg er nu blevet klar over
- nu er det gået op for mig
- denne sætning står nu mere klar for mig end nogensinde
-jeg blev gjort bevidst om
15.2 Den skriftlige refleksion
Jeg er af den overbevisning, at mennesker vil lære af et konkret vaneændringsforsøg,
uanset om der også – som i dette tilfælde, stilles krav til mundtlig og/ eller skriftlig
bearbejdning. Jeg mener imidlertid, at den skriftlige bearbejdning faciliterer den studerendes
udviklingsmuligheder og handlekompetence bl.a. fordi bearbejdningen giver mulighed for,
at den studerende kan undgå uheldige vaner ved at få stillet kritiske spørgsmål ’ude fra’, hvad
enten det er fra støttepersoner og/ eller fra teorier og begreber fra den obligatoriske litteratur.
Det er lettere at fastholde oplevelserne, når de foreligger på skrift. Logbogen, som var en af
det formelle skriftlige produktkrav i dette projekt, blev benyttet til mange forskellige ting i
de studerendes refleksionsproces. (se afsnit 11). De studerende synes, det er svært at skrive
logbog. Gennem semestret øves de i den åbne ikke dømmende spontane skriftlighed, som
er nødvendig for, at de kan få fat i det mest betydningsfulde fra egen livsverden. (Bolton,
2001;Winther et al, 1999). Logbogen i vaneændringsscenariet ligger sidst i semestret, og de
studerende har god tid til at skrive (kravet er mindst 1gang om ugen i ca. 2 måneder). Det
kan være både en fordel og en bagdel med så langt et forløb. Nogle studerende glemmer
let at skrive og mener, det er nødvendigt at få en reminder indimellem. Denne reminder
er kommet fra en medstuderende, som i forløbet har fået et specielt ansvar for ’at holde
en medstuderende til ilden’. Jeg har desuden selv som underviser et par gange husket de
studerende på deres vaneændringsopgave via IT-kommunikationssystemet, Fronter. Det
er min opfattelse, at tiden og kravet til skriftlighed signalerer krav om fordybelse for de
studerende. De studerende synes selv, det er godt med et krav om skriftligt refleksion, for
som de siger, ’så er man nødt til at gøre det’.
Karakteristika ved den skriftlige refleksion i dette scenario:
•

det foregår individuelt – og er altså en personlig, individuel opgave
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•
•
•

det foregår mest i private omgivelser og mindre på uddannelsesinstitutionen
det skrevne diskuteres med andre
det skrevne anvendes til noget konkret

Jeg er af den opfattelse, at det er nødvendigt at arbejde med forskellige former for
skriftlighed og skriftlig refleksion fra starten af fysioterapeutuddannelsen. Som beskrevet
ovenfor er det ikke nemt for de studerende at arbejde med logbog23, men det giver god
refleksion for langt de fleste. Jeg ser i lyset af mine erfaringer fra de studerendes skriftlige
refleksioner i samtlige 6 scenarier behov for yderligere kvalificering af de didaktiske
overvejelser i forbindelse med brug af skriftlig refleksion i undervisningen. En nærmere
bearbejdning af data fra samtlige scenarier inklusiv forskerens skriftlige refleksioner før,
under og efter hvert scenario – og forskerens proceslogbog – udgør et godt udgangspunkt
for, hvad man bør være opmærksom på, når man sætter specielt fokus på skriftligt
refleksionsarbejde i undervisningen. De studerende opfatter det som en vaneændring i
sig selv at skulle skrive logbog og i det hele taget arbejde med skriftlig refleksion. Dette
vil formentlig også gælde for mange undervisere, men betydningen af underviserens
forudsætninger ligger ikke inden for denne artikels rammer.24
15.3 Mundtlig refleksion – den personlige fortælling – brug af mentor
Nogle studerende mener, at ’det er for let at putte sig’ i mundtlige diskussioner på
klassen. Samtidig giver rigtig mange udtryk for, at de har haft rigtig meget gavn af at
snakke med medstuderende om deres vaneændringsprojekt. Ja, som omtalt er en del
faktisk ret overraskede over, hvor meget det har hjulpet dem at fortælle og blive hørt af
medstuderende.
”I vejledningsgruppen har de på ingen måde serveret svarene for mig eller kommet med
kommentarer om, hvordan jeg kunne løse mit problem. Det eneste de gjorde, og som for
mig var det rigtige, var at spørge ind til mine mål og til, hvordan jeg på en hensigtsmæssig
måde ville kunne nå disse. De var med til at tydeliggøre og klarlægge de redskaber, der for
23 Enkelte studerende har i forbindelse med andre scenarier givet udtryk for, at de har stor glæde af
de skriftlige refleksioner i undervisningen. Det giver ’mulighed for ro til at tænke sig om og finde eget
udgangspunkt inden en diskussion’ og ’mulighed for at fastholde, hvad der er sket, og hvad man har lært’.
Tilsyneladende er det kun meget få som selvstændigt har indført brug af skriftligt refleksionsarbejde i egen
dagligdag på baggrund af deres erfaringer med dette i undervisningen på 1. semester.
24 Atkins (2004) giver ud fra egne erfaringer og gennemgang af litteratur et bud på, hvordan man kan
forberede sig selv til rollen som ’reflective teacher’. Mine erfaringer fra dette projekt, håber jeg at kunne
videregive i en kommende artikel.
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mig var svære at gennemskue.”.

Mundtligt gruppearbejde er de studerende trænede i gennem et langt skoleforløb. Jeg
tror, kvaliteten af mange gruppearbejder kan forbedres, hvis man fra starten af uddannelsen
øver de studerende i forskellige arbejdsformer i deres gruppearbejder, eksempelvis i en
supervisionslignende arbejdsform, som i ovenstående citat. I dette projekt gav den
arbejdsform anledning til brugbar refleksion, såvel hos vejleder som hos den, der blev
vejledt.
Det er vigtigt, at studerende øves i at beskrive og inddrage egne oplevelser/ erfaringer
i læringssituationer, så disse kan ’stilles til skue’ og diskuteres med andre. Nye og andres
perspektiver kan belyse deres fortællinger, og de studerende kan på denne måde få indsigt
i og komme bagved egen holdninger og meninger. Vygotsky og Baktin skriver ligefrem, ’at
det er tilbagemeldingen fra den anden, som er det aktiverende princip, der skaber grundlag
for forståelse.25
Både teoretisk og empirisk er der belæg for, at en form for sparring/ vejledning/
supervision/ mentorbrug er vigtig, hvis den studerende skal undgå uheldige vanerefleksioner
og skal komme videre/ dybere i sin forståelse inden for et fagligt emne. (Wackerhausen,
2007; Bolton, 2001, Donaghy and Morss, 2000).
“We all wear culturally tinted lenses through which we view the world: there is no way we
can take off our emerald spectacles and see the world, our actions, and those of others as they
really are.”. (Bolton, 2001, p. 31).

I dette projekt har de studerende haft god gavn af hinanden i deres vaneændringsproces,
og det har bekræftet min opfattelse af, at det er vigtigt, at de studerendes afprøver og
udvikler deres evne til at give konstruktiv feedback til medstuderende fra starten af studiet.26
15.4 Den kropslige refleksion
Den kropslige refleksion i dette vaneændringsarbejde opfatter jeg som det at prøve
25 Denne henvisning stammer fra Rommetveit, R., 1996.
26 Et af scenarierne i dette projekt sætter fokus på begrebet konstruktiv feedback. De studerende modtager
og giver hinanden feedback på et skriftligt projekt og en mundtlig fremlæggelse. Herefter beskriver de
studerende (skriftlig refleksion), hvordan det har været første gang af give og modtage feedback, og hvad
de har lært af dette.
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det selv, ’afprøvning på egen krop’, i en konkret kontekst. De studerende sætter i
undervisningen megen pris på ’at prøve det på egen krop’, men det har alligevel været
provokerende for mange, at det at arbejde med egen krop indgår både som forberedelse til
undervisningen og som en del af undervisningen. Beskrivelse, analyse og diskussion indgår
som et eksamenskrav. De studerende vil gerne have mere af det, men siger selv, at det er
nødvendigt at tvinge dem til det, for de gør det ikke af sig selv:
”Jeg vil altså godt sige, at jeg synes, det er godt, der kommer sådanne nogle øvelser, for jeg
har faktisk været lidt skuffet over det her studie. Jeg synes godt nok, der er meget sådan at
få proppet ind i hovedet, meget sådan intellektuel viden. Og jeg tænker bare, jeg skal ud og
være behandler og jeg … så det er godt, der kommer sådan nogle ting. Men jeg synes faktisk
det kunne fylde halvdelen af studiet altså, at man arbejdede noget mere med sig selv.”.

Interviewer: ”Hvad skal der til, tror I, for at I kan finde på at arbejde på denne her måde
selv?”
”Måske noget med at tvinge os til at gøre det noget mere…. Jeg mener, jeg skal tvinges lidt
til det, for jeg gør det ikke selv.”.
”Det tror jeg også, jeg skal.”. (flere studerende slutter op om det udsagn)

Også kroppens fortællinger kan beskrives, evt. læses og stilles spørgsmål til af andre,
ikke mindst på en fysioterapiuddannelse, hvor kundskab om kroppens muligheder,
begrænsninger og udtryk hører til fagets kerneområde.27
15.5 Mellem pligt og lyst
Rigtig megen pædagogisk teori lægger vægt på, at ’det er lysten, der skal drive værket’.
Det er tilsyneladende afgørende, at studerende kan se betydningen af det, de skal lave, at
det umiddelbart er meningsfuldt for dem.
”Jeg syntes, det var en positiv oplevelse i og med, at det simpelthen passede ind i min
hverdag, fordi jeg skulle i gang med en vaneændring. Så på den måde har jeg haft en rigtig
rigtig god oplevelse med det, men jeg tror på, at hvis jeg ikke skulle have brugt det til noget,
så ville jeg virkelig også have syntes, at det var hul i hovedet. Jeg har bare været heldig ikke,
27 Dette felt kunne være specielt interessant at udvikle på en fysioterapeutudddannelse. I scenariet om
kropsforståelser indgår de studerendes oplevelser af egen krop. Se beskrivelsen i afsnit 5.3.
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at det lige passede ind.”.

Ovenstående studerende refererer til betydning i egen private livsverden og ikke specielt
til betydningen i den kommende fysioterapeutiske praksis. Jeg mener selvfølgelig, at de
ting, der foregår på en fysioterapeutisk grunduddannelse, skal have en klar relevans for
den kommende professionelle praksis; men jeg mener ikke, at man skal være så bange
for at arbejde med opgaver, som ikke er fuldstændig ’gennemsigtige’ for de studerende
fra starten af. I dette projekt er der flere konkrete eksempler på, at de studerende selv
ønsker ’en form for tvang’. Én studerende, som fra starten havde direkte modstand mod
opgaven, udførte udmærket refleksionsarbejde. Ofte er det nødvendigt at kunne kaste sig
ud i noget, som man ikke helt ved, hvad er – for at få øje på, hvad det er, man har brug
for. Det, mener jeg, gælder både for studerende og undervisere. En vis destabilisering af
de studerende er, som jeg ser det, hensigtsmæssig, så længe der også fokuseres på, at de
studerende har behov for en vis tryghed i undervisningssituationen.28 Asymmetrien mellem
studerende og underviser vil altid være til stede, og jeg mener primært, det er underviseren
opgave at sikre et trygt læringsmiljø, selvom det kun kan realiseres i samarbejde med de
studerende.29 De studerende må have tillid til hinanden og til underviseren. Man kan tale
om refleksionsarbejde mellem pligt og lyst – tvang og glæde – mening og meningsløshed
– tryghed og usikkerhed.
Jeg tilslutter mig Boltons 3 nedenstående oxymoroner som en slags grundlag for
refleksionsarbejde:
Certain uncertainty
Det eneste vi kan være sikre på, er det usikre.
Du må handle, også når du ikke ved, hvad du skal gøre.
Alt er muligt, hvis man ikke tror altid at have det rigtige svar, men er villig ’to not know
28 Bolton (2001) kalder denne tryghed for ’good-enough confidence’, ‘You may need time and gentle
encouragement towards gaining the confidence required to create your own structure of appropriate and
stretching enquiry. This confidence is only acquired to a degree – ’good-enough confidence’. Scenariet
om kropsforståelse er grænseoverskridende for en del studerende, men de studerende gav både i skriftlige
og mundtlige evalueringer og i fokusgruppeinterview udtryk for, at jeg skulle bibeholde det fremover og
ikke ændre noget væsentligt.
29 Foreløbig databearbejdning af øvrige scenarier peger på, at de studerendes opfattelse af ’good-enough
confidence’ ikke altid stemmer overens med underviserens opfattelse.
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all the time’.
Serious playfulness
Du må være villig til at prøve forskellige ting – se efter noget du ikke ved, hvad er.
Intet er helligt, der kan blive sat spørgsmålstegn ved hvad som helst.
Legen er alvorlig nok, det drejer sig om professionel og personlig udvikling. Vi spiller ikke
ludo.
Legen forgår i en eventyrlysten stemning – der er ikke plads til selvhøjtidelighed.
Unquestioning questioning
Det er vores egne spørgsmål, som bestemmer vejen, og hvad vi får øje på.
Reflective Practice er en proces, som åbenbarer vores egne og andres spørgsmål, inklusiv
spørgsmål fra institutionen/ organisationen vi arbejder i.
Vi må være parat til at opgive tidligere sandheder.
Vi finder os selv bedst ved at glemme os selv.
15.6 Refleksionsformer og niveau
Wackerhausen (2007) beskriver 2 former for refleksion:
Refleksion af 1. orden:
•
•
•
•

at tænke på noget (genstand)
at tænke med noget (begreber, indhold, ’værktøjer’)
at tænke ud fra noget (perspektiv, mål, intention)
at tænke inden for noget (ramme)
Refleksion af 2. orden:

• at reflektere over de ovenstående basale forudsætninger
Disse ’hjælpebegreber’ anvender jeg herunder som en analyseramme for de studerendes
refleksionsarbejde. Jeg mener, det giver endnu et perspektiv på, hvad det er, der er foregået:
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De studerende har i stort omfang arbejdet med refleksion af 1.orden. De har med
egen livsverden og modeller, teorier og begreber primært fra den obligatoriske litteratur
reflekteret over, hvorfor det gik som det gik (genstanden). Deres refleksionsarbejde er
igangsat via konkrete mål og krav fra uddannelsesinstitutionen, og arbejdet er forgået
inden for rammerne af deres uddannelsesforløb. Nogle studerende har dog også stillet
spørgsmålstegn ved de basale forudsætninger (refleksion af 2. orden). Eksempelvis har flere
studerende stillet sig spørgsmålet, hvorfor det er vigtigt for kommende fysioterapeuter at
arbejde på denne måde:
”Vi kommer som fysioterapeuter til at møde mennesker med visse skavanker, der kan bedres,
hvis folk ændrer livsstil og vaner. Det er os som fysioterapeuter, der skal bede dem om at gøre
om på nogle ting, de måske har med sig helt fra barndommen af. Derfor er det vigtigt, at
vi ved, hvordan en livsstilsændring mærkes på egen krop, og hvad der skal til, for at den
kan udføres.”.

Andre studerende har fået øje på teoriernes styrker og svagheder. Specielt Prochascas
stadier er blevet vurderet kritisk, fordi de studerende har anvendt dem på egen
vaneændringsproces. Mange har fået en konkret oplevelse af betydningen af analytiske
kategorier i forhold til ’virkelighedens kategorier’ og har således fået øje på fordele og
ulemper ved at anvende sådanne teoretiske begreber. De studerende har tilsyneladende
ikke i øvrigt stillet mange spørgsmål til rationalet bag den obligatoriske litteratur, men
de har arbejdet konkret med at forstå og anvende den obligatoriske litteraturs teorier og
begreber. Flere studerende har spurgt sig selv, hvorfor de ’falder i det samme uheldige
mønster’, når de skal ændre en bestemt vane og har herved fået øje på, hvordan erfaringer,
oplevelser i en tidligere kontekst har fået indflydelse på nuværende handlekompetence.
Der er en mængde eksempler på, at studerende har tænkt over egne handlinger og følelser
og deres betydning. Andre mennesker og deres betydning, eksempelvis støttepersoner af
forskellig slags, har de studerende også fokuseret på. Der er ikke tvivl om, at langt de fleste
studerende har arbejdet såvel refleksivt som reflekterende. (se definition i afsnit 4.2).
Litteratur om refleksionsniveauer30 taler om overfladisk og dyb tænkning/ refleksion,
om indholds- og procesrefleksion på et niveau og præmisrefleksion på et dybere niveau,
om stadier i refleksionsprocessen, om kritisk refleksion i modsætning til mindre kritisk
refleksion. Ud fra ovenstående databearbejdning er det vanskeligt at give konkrete eksempler
30 I Kember, Wong & Yeung, 2001 gennemgås forskellige teoretikeres opfattelse af refleksionsbegrebet,
herunder forskellig forståelse af refleksionsniveauer, eksempelvis inddrages Schön, Habermas, Mezirow,
Boud, Keagh and Walker, Jarvis, Johns, Atkins &Murphy, King & Kitchener.
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på disse forskellige niveauer i de studerendes refleksioner. Det vil kræve en yderligere og
dybere databearbejdning. Som underviser og læser af alle data i dette projekt sidder jeg
dog inde med den oplevelse, at netop dette scenario har givet flest ’dybe’ refleksioner bl.a.
pga. krav om skriftlig refleksion og pga. scenariets tidsmæssige udstrækning, dette forstået i
forhold til refleksionsarbejde i de andre scenarier, som alle er betydelig kortere. Jeg mangler
dog endnu klar dokumentation for dette.
Hvor ’langt’ de studerende kommer i deres refleksioner afhænger af mange forhold
bl.a. af deres udgangspunkt og de øvrige konkrete omstændigheder, som fx den konkrete
kontekst. Prøv selv at bestemme, hvem der har reflekteret ’dybest’, ’længst’ eller ’mest’ ud
fra følgende 2 citater fra 2 forskellige studerende:
I
”At jeg ikke er kommet så langt med min vaneændring (at kunne give udtryk for egne
meninger i mindre og specielt i større forsamlinger), som jeg gerne ville, tror jeg skyldes, at
jeg samtidig med at ville foretage ændringer, kæmpede imod. Man kan sige, at min adfærd
ikke stemte overens med det ønskede mål. Det er altså muligt, at jeg ikke er blevet afklaret
med min ambivalens. Det kan også være, at jeg ikke har erkendt, at det er et problem, og
at jeg altså ikke var klar til forandring. Jeg tror også, det har stor betydning, at det netop er
noget jeg har kæmpet med så længe. Min adfærd stemmer ikke altid overens med det mål,
jeg ønsker at opnå. Måske skyldes det, at jeg er bange for, at det jeg siger ikke er godt nok,
eller at det er forkert, måske fordi jeg er bange for at blive grinet af, hvis jeg siger noget
forkert eller sådan.”.

II
”Jeg tror faktisk ikke jeg ville kunne gøre det anderledes, hvis jeg skulle starte på
vaneændringen i dag. Jeg befinder mig på ’overvejelsesstadiet’, hvor jeg er indstillet på at
ændre nogle vaner. Der skete bare lige pludselig så mange ting i mit liv, hvilket fyldte rigtig
meget i forhold til vaneændringen. Så min konklusion er, at man kan være nok så klar på
at ændre vaner, men ingen kan se, hvad dagen i morgen bringer.”.

Ambivalensen springer ud af denne øverste skriftlige refleksion – alligevel er personen
nok kommet ’et stykke af vejen` ved at have fået øje på visse forhold, som kan hindre/
hjælpe vedkommende med sin vaneændring. Som evt. mentor/ supervisor ville det være
oplagt at spørge den studerende, hvad der mon er baggrunden for denne frygt, eksempelvis
ved at lade den studerende arbejde med en fortælling, hvor vedkommende har taget ordet
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i en stor forsamling.
I første omgang tolker jeg ud fra det næste citat, at den studerende ikke ’har tænkt
så meget’, men spørgsmålet er, om ikke den studerendes erkendelse af muligheder for
personlige vaneændringer er lige så dyb som hos mange andre? Denne vaneændring har
kastet nyt lys over, hvor svært det kan være at ændre sig. Der er mange faktorer, der skal
være på plads for at en livsstilsforandring kan finde sted, og den studerende har også her
fået øje på mange konkrete barrierer for en vaneændring. Som evt. mentor kunne man
eksempelvis have spurgt den studerende: Hvad vil du gøre, når du møder en patient/
klient/ borger/ bruger, som er i samme situation?
Data viser, at der er rigtig mange muligheder for underviseren (eller en anden mentor)
for at hjælpe den enkelte studerende til et ’dybere’ refleksionsniveau eller måske bedre
formuleret: ’ videre i sin refleksionsproces’, men det vil kræve mere tid både for den enkelte
studerende og for underviseren. Det må overvejes, om det kunne være hensigtsmæssigt at
udvælge 1 eller 2 scenarier (temaer), hvor man bevidst brugte mere tid, så man forsøgte at
sikre, at den enkelte studerende nåede et vist fordybelsesniveau på mindst et enkelt eller 2
konkrete områder. Måske er det også en god idé at eksperimentere med scenarier, hvor der
stilles konkrete krav til refleksion af 2. orden.31
15.7 Betydningen af de studerendes forudsætninger – kontekstbegrebet –
læringsforståelse
De studerende har meget forskellige forudsætninger for dette refleksionsarbejde. Nogen
har aldrig prøvet at skrive dagbog. Andre har skrevet dagbog i rigtig mange år. Èn har aldrig
modtaget individuel supervision/ vejledning, mens en anden er uddannet som personlig
coach for unge idrætsfolk. Nogle studerende har læst den obligatoriske litteratur, før de
starter på egen vaneændringsforløb, mens andre først læser undervejs i processen eller måske
endda efter deres vaneændringsforløb. Data viser klart, at de studerendes udgangspunkt
har indflydelse på den proces, de studerende gennemgår, men det står endnu tilbage at vise
en eventuel klar sammenhæng mellem forudsætninger og dybde (eller her måske ’længde’,
31 Dette konkrete projekt foregår på 1. semester på en fysioterapeutuddannelse, og som underviser i
videnskabsteori og metode på samme uddannelse ser jeg muligheden for samarbejde mellem fagene,
således at de studerendes via undervisningen i videnskabsteori og metode støttes i at kunne stille spørgsmål
til eksempelvis rationalet bag den obligatoriske litteratur. I et helt uddannelsesforløb kan der være mange
muligheder for studerende for ‘fordybelse’, og det behøver måske ikke altid at være det samme felt samtlige
studerende koncentrerer sig om.
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altså hvor langt de kommer med deres vaneændring) i de studerendes refleksionsarbejde.
Selvindsigt er en vigtig faktor i refleksionsarbejde. De studerende oplever som omtalt, at
det er nødvendigt at ’lægge en personlig strategi’ i et sådant forløb.
Nedenfor har jeg forsøgt at placere eksempler på de studerendes skriftlige udsagn om,
hvad de har lært ind i modellen (se afsnit 10.4) for vaneændringsforløbet. Det har til
hensigt at vise, at det er muligt at lære nyt på alle fronter, og at de studerende kan lære
noget, om end ofte noget forskelligt, med forskellige forudsætninger som udgangspunkt.
For yderligere citater se bilag 15. De studerende ’fylder på’ på forskellige tidspunkter i
vaneændringsprocessen afhængigt af, hvad der var at finde på de forskellige områder fra
starten af.
UDGANGSPUNKT
”Ved at fastsætte sine egne mål og delmål er der større chance for, at man lykkes – hvis jeg
fik en ny chance, vil jeg tage udfordringen op og udvide problemformuleringen. Man skal
for alt i verden stille sig selv realistiske mål.”.

Personlige forudsætninger
”I dette forløb har jeg lært meget om, at det ikke kun er en selv, der sætter begrænsningerne,
hvis man vil ændre noget. Det er i høj grad også omgivelserne Det er bare vigtigt at huske,
at man selv tager beslutninger om, hvad der vigtigt for en at nå. Måske ville det være mere
gavnligt at rådføre sig med sine følelser næste gan,g jeg skal forsøge at ændre en vane. Det er
tydeligvis ikke nok bare at vide, at det er sundt!”.

’Praktiske’ analytiske redskaber
"Hvis jeg skulle starte samme projekt forfra, ville jeg i højere grad kortlægge, hvilke problemer
jeg evt. kunne støde på undervejs, og på den måde også overveje hvilke handlemuligheder
jeg ville have, hvis disse problemer skulle opstå. Jeg ville også i højere grad benytte mig af
vejledning fra andre – til at kunne klarlægge, hvordan processen gik, og hvilke overvejelser
jeg burde gøre mig undervejs. Man får bedre resultat, hvis man anvender logbog hver
gang. Jeg vil fortsætte med at få mere faglig viden, som kunne hjælpe. Bl.a. er der en, der
har skrevet en bog om vaneændringsteknikker, og en anden bog jeg har hørt om, beskriver
hvordan vaner sidder i kroppen.”.
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Påvirkninger udefra
”Det er afgørende vigtigt for mig at få skabt et støttende miljø omkring mig. Man skal
ændre sin kontekst for at ændre sin vane. Vigtig at nogen holder en ved ilden. Vigtigt at ens
miljø er nogenlunde stabilt.”.

Oplevelser undervejs
”Ændringen skal ikke være for drastisk i forhold til ens sædvanlige vanemønster.”.

UDSIGT
”Det vigtigste er at se et formål med den opgave, man har sat sig”.

PROCESSEN
”Det tidsmæssige vil jeg også overveje, hvis jeg skal i gang igen. Til en start ville jeg også
udvælge nogle bestemte ugedage til at få min vaneændring udført.”.

Kontekstbegrebet
Af data fremgår det klart, at de studerende har meget forskellige forudsætninger for at
indgå i dette refleksionsscenario. De skaber eller konstruerer selv deres læringskontekst,
finder selv ud af, hvad der er vigtigt for dem. Det er ikke muligt for underviseren direkte
at styre deres læringsproces, men muligt i dialog at få de studerendes opmærksomhed
rettet mod bestemte forhold inden for emnet, eksempelvis den konkrete afprøvning af
’den motiverende samtale’ i undervisningen. Konteksten blev i afsnit 4.2 beskrevet som
’alle de forhold og sammenhænge som har indflydelse på den situation, man studerer’.
Det er imidlertid umuligt didaktisk at arbejde konkret med så bred en definition. Det
er ikke muligt som underviser at ’skabe en kontekst’, som er god for alle studerende. De
studerendes individuelle forudsætninger er jo en del af konteksten. De studerende skaber
selv deres kontekst, det vil sige, at kontekstbegrebet er knyttet til den enkelte studerende
i den enkelte konkrete situation. Imidlertid tror jeg på, ud fra mine erfaringer som
underviser i dette projekt, at det er vigtigt som underviser at få indblik i betydningsfulde
forudsætninger hos de studerende, hvis man skal få indflydelse på, hvordan de studerende
skaber deres læringskontekst. Man kan stille sig spørgsmålet om, hvilke af de studerendes
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forudsætninger der er de mest betydningsfulde i ovenstående refleksionsarbejde. Måske er
det ret ligetil, at den obligatoriske teori, som netop omhandler teorier, modeller, begreber
som kan relateres til det at ændre en vane, viste sig at have betydning for de studerendes
proces. Kendskab til personlige styrker og svagheder viste sig også at være afgørende, da det
viste sig at være vigtigt at kunne ’lægge en personlig strategi’. Motivation viste sig måske som
den allervigtigste faktor. Det peger på, at det er vigtigt som underviser løbende at fastholde
dialogen med de studerende om, hvad det er de skal arbejde med, hvorfor, hvordan det kan
gøres og med hvem. En konstruktivistisk (Luhmann og Bateson) forståelse af undervisning
og kontekst synes at ligge tæt på disse erfaringer:
“Teaching is understood as a social system, consisting not of a teacher and learners as
individuals, but of communication. Furthermore teaching refers to special type of social
system, namely a system which constitutes itself on the basis of intentions about causing
learning in the participants’ psychic system….”.
“Learning context must be understood as a system relative, contingent and temporary
construction used to select and interpret information in relation to learning. This means
that individuals/ learning systems construct themselves as learners through their ongoing
construction of learning context….”.
“However the bottom line is that a learning context cannot adequately be understood as
general variables as their influence on the contingent and temporary construction of a
specific learning context to a great extend is unpredictable.”. (Keiding, 2007).

15.8 Refleksionsbegrebet
Mit personlige udgangspunkt:
•
•

at gøre det selvfølgelige kompliceret og
at gøre det komplicerede enkelt

– kan kommenteres på følgende måde:
Det var ikke så let og ligetil at ændre en vane, som de studerende troede. Dette
refleksionsarbejde fik dem til at kigge kritisk på egne normer og holdninger/ fortællinger
og tilsyneladende selvfølgeligheder. Arbejdet med denne konkrete vaneændring har hindret
studerende i at fastholde en reduktionistisk holdning til deres målgruppe, det vil sige en
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holdning, hvor den professionelle forenkler situationens kompleksitet.32 Den obligatoriske
litteraturs teorier og begreber har fået ”kød og blod”, og de studerende kan ikke blot citere
forskellige forfattere, men give konkrete eksempler fra egen dagligdag.
Refleksionsarbejde i dette projekt har et bestemt formål, nemlig: overordnet at lære
de studerende at se kritisk på egen virksomhed. Man kan forestille sig refleksionsarbejde
med mange andre mål for øje. Jeg mener ikke at være kommet i nærheden af en generelt
dækkende definition for begrebet refleksion.
Scenarierne i dette projekt er placeret i en uddannelsesmæssig sammenhæng, hvor de
studerende endnu ikke er startet på et længere forløb i klinisk praksis. Det afgørende er
imidlertid, at de studerende lærer at medreflektere egen livsverden – inklusiv de følelser, der er
knyttet hertil, når de skal lære noget nyt. Kember, Wong & Yeung (2001) sætter som jeg fokus
på koblingen mellem teori og praksis. De kommer i deres artikel frem til, at der er brug
for en bred definition af refleksionsbegrebet som rækker ud over en bestemt pædagogisk
disciplin eller tradition, og de byder på nedenstående multi-facetterede definition:
 The subject matter of reflection is an ill-defined problem – the type of issues and cases dealt with in professional practice
 The process of reflection may be triggered by an unusual case or can be
deliberately stimulated
 Reflection operates through a careful re-examination and evaluation of
experience, beliefs and knowledge
 Reflection most commonly involves looking back or reviewing past actions, though competent professionals can develop the ability to reflect
while engaging in their practice
 Reflection leads to new perspectives
 Reflection operates at a number of levels, from the highest level of critical
reflection necessitating a change to deep-seated – and often unconscious
– beliefs, and leads to new belief structures
 Reflective thinking ability is reached through a developmental process
linked to developing appropiate conceptions of knowledge
Kember, Wong & Yeung skriver yderligere:
“If theory is to be integrated with practice, then professional programmes need to develop
32 For uddybning af dette begreb se Rønnestad, 1991.
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students’ ability to engage in reflective thinking in the theoretical elements of the coarses and
not leave it to the practice component.”. (2001, p. 27).

Dette empiriske projekt har givet ”kød og blod” på ovenstående definition og anbefaling.
Hvis de studerende har været i eller er i gang med den kliniske undervisning, er
der naturligvis muligheder for andre former for scenarier. Det er vigtig for mig at
gøre opmærksom på, at refleksionsscenarier må udvikles og forstås i den konkrete
uddannelsesmæssige kontekst, og at det drejer sig om konglomerater af forskellige
refleksionsformer og refleksionsomstændigheder. Der er ikke tale om ’et færdigt koncept
som sikrer god refleksion’. I netop dette projekt (vanændring) sættes der udefra (krav fra
uddannelsen) gang i refleksionsarbejde, som formentlig ikke var kommet af sig selv.33 De
studerendes personlige fortællinger/ oplevelser bliver gjort synlige og diskuteres ud fra
forskellige perspektiver. Jeg tænker, at det er en vigtig opgave for den faglige underviser
at igangsætte refleksionsarbejde hos de studerende. Jeg opfatter det bl.a. som en opgave,
der handler om at tematisere sædvanen for at undgå sædvanens eventuelle uheldige
bivirkninger.34
15.9 Kort resumé af ovenstående diskussion
•
•

•
•
•

•
•

Det er vigtigt at kunne stille gode spørgsmål
Skriftlig refleksion giver tilsyneladende det ’dybeste’ refleksionsniveau, men opleves
også som det sværeste af de studerende. Man kan lettere snakke udenom end at
skrive uden om
Det følelsesmæssige arbejde vil altid indgå som en vigtig del af refleksionsarbejde
Medstuderende er gode sparringspartnere i refleksionsprocessen
Kropslig refleksion i form af at prøve det på egen krop er yderst populært hos de
studerende, men opleves også ret intimt og inddrager meget følelsesarbejde, som
kræver tryghed og tillid i læringsmiljøet
En vis destabilisering er faciliterende for refleksionsarbejde i trygge rammer
Refleksion af såvel 1. som 2. orden finder sted, men det er overvejende refleksion på
1. ordens niveau

33 Jeg har undervist studerende på 1. semester, som ikke har gennemgået denne personlige øvelse
(vaneændring) og oplever, at integrationen mellem teori og praksis er langt bedre hos studerende, ’som
har prøvet det på egen krop’. Dette er dog ikke dokumenteret videnskabeligt.
34 Se eksempelvis Steen Wackerhausens foredrag med titlen Tavs uvidenhed, professionsblindhed og
refleksion på Danske Fysioterapeuters fagfestival, 2006. (www.fysio.dk).
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•
•
•

•

De studerende arbejder både refleksivt og reflekterend
Der er mange muligheder for at stille uddybende spørgsmål til de studerende i deres
proces
De studerendes konkrete forudsætninger har indflydelse på, hvor langt de kommer
i deres refleksionsproces, men læring kan finde sted med meget forskellige udgangspunkter
Det er en undervisers opgave at igangsætte refleksionsarbejde

16.0 RESULTAT
16.1 Opfylder de studerende de konkrete mål for vaneændringsscenariet, nemlig:
- at opleve på egen krop, hvad det vil sige at ændre adfærd/ vaner?
-at afprøve en skriftlig, mundtlig og kropslig refleksionsform på en konkret individuel
opgave?
- at få et brugbart udgangspunkt for at kunne benytte personlige erfaringer i forbindelse
med afsluttende projekt i 1. semester?
Alle studerende har prøvet at ændre en eller flere vaner hos dem selv. Kun få (10 ud af
46) har haft 100% succes med deres foretagende, men alle har fået øje på vigtige faktorer i
forbindelse med ændring af vaner/ etablering af nye vaner.
Alle har diskuteret deres vaneændringsprojekt med en medstuderende i forbindelse med
undervisningen. Mange har diskuteret deres vaneændring med støttepersoner i form af
kærester, familiemedlemmer og eller venner.
Alle har skrevet logbog, nogen mere end andre, men alle har skrevet om deres
vaneændringsproces.
Alle studerende kan i større eller mindre omfang konkret formulere, hvordan de har
brugt deres personlige erfaringer med at ændre en vane i forbindelse med deres projekt i
1. semester.

Refleksion og vaneændring |

Side 73

Refleksion i praksis
Refleksion
16.2 Har de studerende fået integreret egne livserfaringer, egne livsverdener
med ny faglig viden og nye oplevelser i forbindelse med refleksionsscenariet: EN
VANEÆNDRING?
I det empiriske datamateriale er der rigtig mange eksempler på at denne integration
finder sted.
Processen kan så at sige ’gå begge veje’. De studerende bruger gamle eller nye oplevelser
(her ved at prøve det selv) til at forstå, få ”kød og blod” på, komme bag ved, og opnå ny
teoretisk viden. De didaktiske overvejelser i denne proces går ud på, at de studerende
oplever (eller ’genoplever’ eksempelvis ved skriftlig refleksionsøvelser i form af en personlige
fortællinger) nogle situationer, som de dernæst relaterer til ny viden, nye begreber, nye
modeller, nye teorier. Dette medfører så at sige en personlig kropsliggørelse af den nye
teori.
I ”Den motiverende samtale” står der skrevet:
””Motivationen til forandringen skal komme fra patienten og ikke påduttes af lægen.
Inderst inde ved patienten, hvad hun vil, og hvad hun kan. Det skal lægen stole på.”.
Denne sætning står for mig mere klar end nogen sinde. Jeg har nu gennem min egen
vaneændring fundet frem til værdien af denne sætning. I vejledningsgruppen har de på
ingen måde serveret svarene for mig eller kommet med kommentarer om, hvordan jeg
kunne løse mit problem. Det eneste de gjorde, og som for mig var det rigtige, var at spørge
ind til mine mål, og til hvordan jeg på en hensigtsmæssig måde ville kunne nå disse. De
var med til at tydeliggøre og klarlægge de redskaber, der for mig var svære at gennemskue.”.

Dette citat illustrerer, hvordan den studerende får kropsliggjort, får ind under huden,
hvad det egentlig vil sige, at forandringen (vaneændringen) skal komme indefra, og at det
også er afgørende for succes, at man selv finder sine personlige strategier i forbindelse med
en vaneændring, gerne med hjælp fra støttepersoner, som ikke giver råd og vejledning, men
spørger åbent ind til, hvad man selv kan og vil gøre.
Den ’omvendte’ proces handler om, at den studerende kan anvende ny teoretisk
viden (begreber, modeller, skemaer) til at se kritisk på gamle eller nye oplevelser,
egen virksomhed. Spørgsmålet er her, hvad får du øje på (hos dig selv og ved dine egne
handlinger), hvis du spørger ind til, analyserer ved hjælp af den ny viden, de nye teoretiske
begreber, de nye skemaer:
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”Jeg føler, at jeg hoppede forberedelsesstadiet over. Jeg besluttede, jeg ville ændre mine
morgenvaner, men ikke hvordan! Det gjorde, at da jeg begyndte vaneændringen, så vidste
jeg, hvad jeg ville ændre, men jeg havde ikke lagt nogen taktik for, hvordan det skulle gøres.
Så jeg ændrede lidt der og lidt her, men ikke målrettet. Så da jeg mødte modgang med
vaneændringen, så stod jeg ikke psykisk stærkt, da jeg ikke havde en plan at støtte mig til.”.

Ovenstående studerende anvender ny teori og nye begreber til at få indsigt i egen
situation og får herved et brugbart udgangspunkt til at komme videre med vaneændringer
i fremtiden. Det er nødvendigt at kortlægge eget udgangspunkt og lægge en plan for
forandringsarbejdet.
Denne opdeling af ’integrationsarbejdet’ er måske praktisk ren analytisk. I virkeligheden
er det ofte utrolig svært at vide, hvornår der sker det ene eller det andet. Det foregår i en
”pærevælling”, er to sider af samme sag eller kan vel siges at være spørgsmålet om ”ægget og
hønen”. Det må nok alligevel overvejes, om det kan være en fordel undertiden mere bevidst
at fokusere på, om et refleksionsscenario har som primær hensigt, at den studerende skal
analysere egen virksomhed kritisk eller om det primært drejer sig om, at de studerende skal
få sat ”kød og blod” på teorier og begreber.
I de studerendes semesterprojekt viste det sig klart, at de studerende kunne anvende den
nyetablerede viden i forhold til andre. Som omtalt tidligere var det først og fremmest i form
af, at de i formål til deres målgruppe var meget opmærksomme på at hjælpe dem med at
sætte realistiske målsætninger og ligeledes at hjælpe dem med at finde personlige strategier
i forbindelse med implementering af mere sundhedsfremmede aktivitet i hverdagen.
I dette projekt dokumenteres integrationsarbejdet ved, at de studerende er i stand til at
anvende ny viden i en ny situation.
16.3 Hvilke betydningsfulde faktorer i refleksionslandskabet på en fysioterapeutisk
grunduddannelse har jeg på nuværende tidspunkt fået øje på?
Faktorer, der er knyttet til den enkelte studerende:
Rigtig mange personlige faktorer kan få indflydelse på refleksionsarbejdet, som har de
bedste forudsætninger, hvis den studerende:
• er åben, nysgerrig, ansvarlig, engageret og modig
• har noget at reflektere med (i form af forskellige former for viden/ kundskab)
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• har nogen at reflektere med
• kan lytte, støtte og udfordre sig selv og andre
Forventninger til faget, til medstuderende, til sig selv, til det at studere viste sig at have
betydning.
Det at kunne sætte en realistisk målsætning for sig selv har stor betydning. De
studerende oplever personlig motivation som den vigtigste forudsætning for succes, men
refleksionsarbejdet kan foregå, selvom den studerende har modstand mod opgaven i starten
af refleksionsprocessen. Den obligatoriske litteratur inddrages på forskellige tidspunkter i
de studerendes vaneændringsproces. De studerende som inddrager litteraturen tidligt i
processen har størst chance for succes (med vaneændringen). Det er dog ikke en betingelse
for succes, at man inddrager litteraturen tidligt i forløbet.
De personlige facilitatorer og barrierer for refleksionsarbejde er individuelle og knyttet
til den konkrete kontekst.
Faktorer, der har med den konkrete kontekst at gøre:
Det at forsøge at få indsigt i egne følelser og deres betydning kan opleves
grænseoverskridende. En vis destabilisering af den studerende kan facilitere
refleksionsprocessen, men refleksionsarbejdet involverer mange følelser og intime
oplevelser, og det kræver et rimelig trygt undervisningsmiljø. De studerende oplever at
få stor gavn af medstuderende som støttepersoner. De konkrete omstændigheder i den
studerendes konkrete kontekst eksempelvis i form af andre støttepersoner, boligforhold,
arbejdsbelastning på uddannelsen, fritidsarbejde m.m. har indflydelse på de studerendes
oplevelser af refleksionens vilkår. Brug af logbog fastholder den studerendes oplevelser og
får positiv indflydelse på refleksionsarbejdets muligheder.

Del III: metodekritik og konklusion
17.0 Diskussion og perspektivering
17.1 Projektets metode overordnet
Arbejdet med dette projekt kan karakteriseres som en kontinuerlig dialog mellem teori og
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praksis. I forskningsfællesskabet (RUML) er jeg blevet inspireret af det teoretiske landskab
omkring refleksion fra mange forskellige indfaldsvinkler. I dagligdagen med de studerende
har jeg kontinuerligt fået feedback på det, jeg har udviklet og afprøvet. Det drejer sig om et
eksplorativt, kvalitativt projekt, hvor min for-forståelse er dannet og udviklet hen ad vejen.
Scenariernes fællestræk er opstået undervejs i arbejdsprocessen. Et enkelt refleksionsscenario
er udvalgt som et eksemplarisk delprojekt. Der er givet begrundelser for valg af netop dette
vaneændringsscenario. Jeg har gjort grundigt rede for mit udgangspunkt og formål med
projektet for at give læseren et massivt indtryk af de ”briller”, jeg har på i forbindelse med
dette arbejde.
I et sådant arbejde er der altid risiko for, at man kun får øje på det, man på forhånd
ønsker at se. Jeg vidste faktisk ikke på forhånd, hvad det var, jeg ønskede at se. Projektet
er igangsat med henblik på at finde ud af, hvad der mon sker, hvis man sætter fokus på
refleksionsarbejde i undervisningen. Det er klart, at indholdet i refleksionsscenarierne ikke
er tilfældigt. De afspejler min pædagogiske grundholdning, som er beskrevet for læseren.
Jeg mener også, at jeg i løbet af processen er blevet mere opmærksom på, hvad det er vigtigt
at se efter. Derfor udgør de nuværende resultater, hvad jeg lige nu har fået øje på, der kan
belyse de udvalgte forskningsspørgsmål. Rigtig mange andre spørgsmål er interessante at
stille, og andre mennesker ville måske også kunne se andre ting i data, som kunne belyse
de udvalgte spørgsmål. Jeg har imidlertid i datamaterialet klar dokumentation for mine
udlægninger af data. Mange citater fra de studerende er medtaget her, så læseren selv kan
vurdere validiteten af mine resultater.
17.2 Dataindsamling og databearbejdning
Data er indsamlet i forårs- og efterårssemestret, 2006, i forbindelse med undervisningen
i fysioterapiteori og metode på 1. semester. Denne artikel er baseret på 46 studerendes
skriftlige refleksioner over deres personlige vaneændringsforsøg og 2 fokusgruppeinterviews,
et fra hvert hold. Data fra 5 andre refleksionsscenarier og mine egne logbøger er undervejs
i processen indgået som en slags refleksionsramme for mine valg og tolkninger af de
studerendes udsagn. Alle studerende er anonymiserede i fremstillingen, men de vil
selvfølgelig kunne genkende sig selv ud fra de medtagne citater. I min fremstilling har
jeg bestræbt mig på netop at medtage diversiteten i de studerendes opfattelser, således at
læseren får indblik i, hvor forskelligt de studerende kan opleve tingene.
Jeg har selv undervist samtlige studerende i faget fysioterapiteori og metode og i
videnskabsteori og metode på 1. semester. Det betyder, at jeg har haft et ret nært kendskab
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til de studerende pga. mange undervisningstimer på holdene. Der er i artiklen sat fokus
på de studerendes oplevelser og erfaringer med refleksionsscenariet om en vaneændring.
Som aktionsforsker i dette projekt har jeg været en magtfuld person i de studerendes
uddannelseslandskab. De studerendes skriftlige refleksioner over deres vaneændringsproces
er indgået i en eksamenssituation. Man kunne derfor tænke sig, at dette har fået en
uhensigtsmæssig indflydelse på de studerendes skriftlige og mundtlige udsagn. Data
viser imidlertid, at de studerende ikke har haft problemer med at udtale sig negativt om
undervisningen, og at der i fokusgruppeinterviewene var plads og rum til stor uenighed
blandt de studerende. Fokusgruppeinterviewene blev i øvrigt foretaget efter bestået eksamen
for alle studerendes vedkommende. Det er nødvendigt alligevel at tage de studerendes
skriftlige og mundtlige kommentarer til dette vaneændringsprojekt med et gran salt, altså
både de meget positive udsagn og det modsatte. Jeg tænker fx på, at én studerende har
skrevet, at hun aldrig før har været vant til at tænke over egne handlinger. En anden
studerende fortæller, at hun vil tage de gode erfaringer med at skrive logbog med gennem
resten af livet. Citater skal læses og forstås i en bestemt kontekst, og jeg ser det her som
en fordel, at jeg som underviser har stor indsigt i det debatmilø, som data er blevet skabt
i. Desuden må det i denne sammenhæng anses for en fordel, at de studerendes skriftlige
refleksioner er blevet både vertikalt og horisontalt bearbejdet.
Hvis man skal undgå blot at få bekræftet egne ”kæpheste” i et sådant eksplorativt
forskningsprojekt er det godt at stille sig selv spørgsmålet om, hvad man evt. er blevet
overrasket over. De studerende i dette projekt er meget overraskede over, hvor svært det er
at ændre en vane. Jeg er faktisk overrasket over, at jeg nu mener at have dokumentation
for, at alle studerende gennem dette refleksionsscenario har fået integreret ny viden med
egen livsverden. Det, synes jeg, er et ret imponerende resultat. Jeg er jo klar over, at min
nuværende databearbejdning ikke siger noget afgørende om, hvor meget og hvor dybt
den enkelte studerende har reflekteret, men faktisk er det overordnede mål med scenariet
opfyldt for alle studerendes vedkommende. Udover at det kunne fortælle mig, at man
måske skulle overveje at konkretisere målene med scenariet yderligere, vil jeg lige her huske
læseren på, at dette udvalgte scenario foregår over betydelig længere tid end de 5 andre
scenarier, ligesom der er langt flere ekspliciterede krav til den skriftlige refleksion i netop
dette scenario.
Det viste sig hen ad vejen, at den integration jeg taler om i dette projekt kan dokumenteres
ved, at de studerende anvender ny viden i en ny situation. Hvad der faktisk skal ske ’inde
i hovederne af de studerende’, for at dette kan ske, er ikke sådan lige til at få øje på.
Det specielle ved dette eksemplariske scenario er, at de studerende afprøver på egen krop,
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hvad de kort efter skal hjælpe andre med at gøre, nemlig en vaneændring, og at der er
eksplicitte krav til de studerende om at beskrive, hvordan de har inddraget ny viden i
en ny situation. Det at integrere/ koble egen livsverden med ny viden kan ske på mange
forskellige måder. Det foregår på forskellig vis i de 6 refleksionsscenarier, som overordnet
indgår i dette projekt. Hvorvidt det er afgørende for de studerendes integrationsarbejde, at
refleksionsscenariet indbefatter ’dokumentationsdelen’, altså formelle krav til beskrivelse af,
hvordan de studerende har anvendt ny viden, står det tilbage at belyse yderligere evt. ved
en sammenligning af de studerendes udbytte af de forskellige scenarier. Min nuværende
opfattelse er, at man fint kan ”få kød og blod” på teoretiske begreber m.m. uden denne
dokumentationsdel indgår, mens det umiddelbart kræver mere tid og måske en form for
umiddelbar ’dokumentationsarbejde’, hvis de studerende skal kunne integrere ny viden i
egen livsverden på en sådan måde, at de skal kunne anvende det til at se kritisk på egen og
måske andres virksomhed fremover.
I projektet indgår resultater fra mange andre undersøgelser inden for dette emneområde.
(se litteraturlisten). Forudsætninger for gode refleksionsbetingelser hos de studerende og i
undervisningsmiljøet synes ikke umiddelbart at overaske eller afvige fra andre undersøgelser.
Balancen mellem destabilisering og tryghed bør beskrives og belyses yderligere.
17.3 Resultaternes gyldighedsområde
Inden for hvilke rammer giver mine resultater mon mening? Data er indsamlet på
en fysioterapeutgrunduddannelse på 2 forskellige 1. semesterhold, henholdsvis forår og
efterår, 2006.
Der ses ikke afgørende forskel på data på de to hold. Dog kunne man se, at lidt flere
studerende havde succes med deres personlige vaneændring om efteråret. Projektet fokuserer
ikke på, hvor mange, der oplever det ene eller det andet, men forsøger at indfange bredden
og betydningen af de faktorer, der er på spil i refleksionslandskabet. Der er rigtig mange
forhold, der går igen i de forskellige studenterrefleksioner, hvilket giver anledning til en
formodning om, at disse forhold er af mere generel karaktér. Dette afspejles selvfølgelig i min
fremstilling af data. Det kan ikke udelukkes, at der er betydningsfulde faktorer, som ikke
er dukket op i dette projekt, men de faktorer, som er medtaget her, er veldokumenterede.
De studerendes forudsætninger, undervisningens rammer indhold m.m. er nok mest
sammenlignelig med andre sundhedsuddannelser på MVU-området, men jeg er af den
opfattelse, at disse resultater kan være interessante for hele MVU-området. Den enkelte
uddannelse eller underviser må selv vurdere, i hvilket omfang disse resultater kan overføres
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til deres uddannelse, til deres studerende Jeg mener, der er inspiration at hente i disse
data, som giver god indsigt i de studerendes perspektiv. Der er forskelle på de studerendes
forudsætninger og forventninger på de forskellige MVU-uddannelser, men måske endnu
flere ligheder mellem de studerende.
I denne forskningsrapport har jeg slet ikke beskæftiget mig med betydningen af
underviserens forudsætninger for refleksionsarbejdet, altså for både det at kunne igangsætte
arbejdet og kunne være mentor for de studerende. Jeg har heller ikke berettet om, hvilken
betydning det kan få for underviserens personlige kompetenceudvikling at sætte fokus
på refleksionsarbejde i forbindelse med egen undervisning. Jeg håber at kunne skrive en
artikel om dette emne som opfølgning på denne forskningsrapport.
Data inspirerer til udfoldelser af mange andre temaer.35 Undervejs i processen har jeg fået
mange nye idéer bl.a. fra de studerende til, hvordan scenarier i øvrigt kan sammensættes.
Jeg har eksperimenteret med indførelse af spørgetimer i den daglige undervisning, et
område, som jeg mener, kunne udfoldes yderligere, til gavn for både de studerende og
undervisere.36
17.4 Nye problemstillinger – nye forskningsspørgsmål
Først og fremmest er der rigtig mange spørgsmål, der trænger sig på i forhold til, hvor
lidt eller hvor meget der skal til, for at den omtalte integrationsproces kan finde sted?
Hvor lidt eller hvor meget skal der til, for at fremtidens professionelle fysioterapeuter rent
faktisk får ’installeret’ denne tankemåde i deres daglige arbejde? Det er ikke en selvfølge,
at kundskab fra en undervisningskontekst ’automatisk’ overføres til en praksiskontekst.
I vaneændringsscenariet i denne rapport har de studerende vist, at de kan anvende deres
viden i en ny kontekst, men det sikrer jo ikke, at de studerende fremover vil anvende
denne ’måde at reflektere på’ i deres professionelle daglige arbejde. Det er jo helt klart
ikke tilstrækkeligt, at de studerende ’udsættes’ for et antal scenarier i uddannelsens første
semester. Om der er chance for at studerende kan overføre den måde at tænke på, som
de lærer i disse scenarier til deres efterfølgende professionelle kliniske hverdag afhænger
formentlig både af, ’hvor meget de øver sig’ og hvilket resultat, der kommer ud af deres
bestræbelser. Den situation, som de studerende i dette vaneændringsprojekt har ’øvet sig
i’, ligner i stort omfang en situation fra professional klinisk praksis, hvilket burde være en
35 Se bilag 9.
36 Se kort beskrivelse i bilag 6.
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fordel i forhold til eventuel transfer af tankemåde.37 Personligt er jeg af den overbevisning,
at det vil kræve, at refleksionskompetence i curriculum værdsættes som en afgørende og
nødvendig kompetence for den professionelle sundhedsarbejder. Det er afgørende, at
der arbejdes fokuseret og bevidst med udvikling af de studerendes kompetencer på dette
område. Opfattelsen af, hvad refleksionsarbejde kan være og kan betyde for fremtidens
professionelle fysioterapeuter, må udvikles og debatteres – ikke mindst i forbindelse med,
at alle MVU-uddannelser netop nu er i færd med at udarbejde nye kompetencebaserede
curricula. Hvilke betingelser for refleksionsarbejde er der mon mere eller mindre indlejret
i de nye krav og retningslinier for MVU-uddannelserne? Hvad betyder de større og større
klassekvotienter? Hvad betyder det, at der i større omfang end nogensinde før bygges
foredragssale og arrangeres foredrag for de studerende på de mellemlange videregående
uddannelser?
17.5 Refleksionsbetingelser på fremtidens højskoler
De nyuddannede fysioterapeuter kan i dag karakteriseres som ’ handleivrige håndværkere,
som slås for at blive anerkendt som akademiske professionsarbejdere’. Den allerførste
professor i fysioterapi i Danmark er netop ansat på Syddansk Universitet. Undervisningen
på de mellemlange videregående uddannelser har med MVU-loven fået præciseret, at
undervisningen skal forsknings- og udviklingsbaseres, og der er indført lektorbedømmelser
af underviserne. I de sidste ny bestemmelser fra ministeriet er begrebet forskningsbaseret
undervisning forsvundet og erstattet udelukkende af begrebet udviklingsbaseret undervisning.
Magtkampen mellem universiteterne og MVU’erne fortsætter, herunder bl.a. kampen om
retten til at uddanne studerende på masterniveau og retten til at ’bestemme’, hvad der er
videnskabeligt. I forhold til betingelser for refleksionsarbejde i MVU skal det ovenstående
trækkes ind her for at gøre opmærksom på, at en videnskabelig/ universitær tilgang til indhold
og form i uddannelserne måske kan give professionerne prestige, men universitetsverdenen
er ikke kendt for at have erfaringer med og værdsætte refleksionsarbejde i den form, som er
på tale i dette projekt. MVU- lærerstabens eksplosive videreuddannelse i det universitære
miljø kan således smitte af på en måde, som måske ikke ligefrem skaber rum for den slags
37 Keiding (2007) beskriver Batesons begreb context learning således: “The concept of context learning is
developed from observations saying, that simultaneously with learning a given issue the system learns about
selected aspects of the specific type of task. It is this learning about or construction of the situation framing the
basic learning .”…. “In this sense context learning contributes to our understanding of learning contexts as it
points out that experiences from previous participation in learning in related learning contexts are likely to
become a significant element in construction of new learning contexts.”.
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refleksionsarbejde.38
Uendelige krav til evalueringer og evalueringer af evalueringer (virksomhedsevaluering)
svømmer for tiden ind over den offentlige sektor, herunder uddannelsessektoren. Mange
ansatte og ledere gør netop nu offentligheden opmærksom på, at der anvendes alt for meget
tid i dagligdagen til dokumentation (kontrol) på bekostning af fordybelse og eksperimentel
udvikling. Angsten for at evalueringsarbejdet kan få en uhensigtsmæssig indflydelse på
den daglige undervisning i form af, at de studerende ’lærer at svare på evalueringer’ er
fremherskende samtidig med, at der en kritik af evalueringsmetoderne.39
I forbindelse med den nylige indførelse af ny karakterskala40 bliver det nødvendigt at
formulere præcise refleksionskompetencer, som kan ’måles’ i eksamenssituationen. Det er
afgørende med et undervisningsmiljø, hvor der er plads til forskellighed, til eksperimenter
i dagligdagen. (Krejsler, 2006). En vis risiko, for at uddannelserne skal beskrives så
detaljeret, at der knap nok er rum for en vis pædagogisk frihed, må siges at være til stede.
Styring og kontrol af, hvad der kan foregå, er større end nogensinde. Samtidig er der
en voksende forståelse for, at det er nødvendigt, at der sættes fokus på de studerendes
personlige kompetencer (Weber, 2006),41 på de studerendes evne til selvvurdering (Madsen
& Højvang, 007; Boud, 200042) og på, at de studerende lærer at inddrage patienterne/
brugernes perspektiv i deres professionelle virksomhed.43 Vi må håbe på, at de studerende
38 Kritikken af sygeplejeuddannelsen går meget på for meget ’irrelevant’ teoretisk kundskab i forhold
til praksiskundskab. Kritikken kan også ses i et didaktisk perspektiv, hvor man kan sætte spørgsmålstegn
ved måden, hvorpå teori indgår i uddannelsen. Spørgsmålet er, om noget teoretiske stof er blevet for
’løsthængende’ og har manglet integration med de studerendes livsverden og deres opgaver i klinisk praksis.
39 Den omfattende debat om Pisa undersøgelsens metoder resultater vidner herom. Se eksempelvis Nina
B. Dohn (2007).
40 Den såkaldte 7-trins-skala. Se Bekendtgørelse nr. 262 af 20/02/2207 ,Undervisningsministeriet 20.
marts, 2007.
41 Eksempelvis udviklingsprojektet mellem Den sociale Højskole, CVSU-Fyn og Odense Soc.
Seminarium som blev færdiggjort i 2006 med følgende projekttitel: ”Udvikling af lærerkompetencer
inden for professionsbaserede voksenuddannelser – et tværinstitutionelt projekt med fokus på udvikling
af pædagogiske kompetencer, som skal understøtte de studerendes personlige professionskompetencer”.
42 Boud skriver, at der bør lægges større vægt på de udviklende sider ved evaluering, at der skal lægges vægt
på selv-evaluering og på reflekterende evalueringer blandt ligestillede. Evaluering har i Boud’s opfattelse
en række fællestræk med refleksion og afprøvning af viden i forhold til løsning af en række konkrete
opgaver. (ref. fra Wahlgren, 2002).
43 Jeg deltog eksempelvis 27.04.07 i seminaret ”Brugerperspektivet til det gode patientforløb og
rehabilitering” arrangeret af Videncenter for rehabilitering og fysisk aktivitet for borgere med kroniske
lidelser (CVU Lillebælt og CVU Nordjylland) og Videncenter for sammenhængende patientforløb med
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fremover får mulighed for at øve deres refleksionskompetence på mange forskellige måder
i løbet af deres grunduddannelse, så refleksionsbegrebet får et reelt indhold og ikke står
tilbage som et nyt trendy modeord uden form og indhold.
18.0 Konklusion
Dadds (1997) beskriver den kontinuerlige professionelle udvikling, som jeg ønsker at
kvalificere de studerende til gennem dette projekt, som en rejse i en praksis, som ofte
er uforudsigelig, non-lineær og følelsesmæssig – såvel som cerebral. Rejsen kræver ifølge
Dadds kapacitet og styrke til, at:
•
•
•
•

stille spørgsmål
analysere og tolke feedback
disciplinere de følelser, som kommer ved selvstudier
forandre etableret praksis i lyset af ny forståelse

Jeg mener i høj grad, at det er det, de studerende har arbejdet med i dette scenario.
Ikke alle studerende har i forhold til egen vaneændring ’fået forandret etableret praksis
i lyset af en ny forståelse’, men jeg mener alligevel, at alle studerende har været igennem
en refleksionsproces, som oven i købet har givet sig udtryk i deres handlekompetence.
Forudsætningerne de studerende imellem er forskellige, og de når forskellige steder hen i
deres proces. Alle studerende har ændret deres tidligere billede af, hvad der karakteriserer
en realistisk målsætning i et sådant vaneændringsprojekt, og det har som omtalt fået direkte
indflydelse på deres semesterprojekt.
Der er ikke kommet en ny fin og forkromet definition af refleksionsarbejde ud af dette
projekt, men der er kommet empirisk dokumentation for, hvad det er for ting, der kan
indgå og være virkningsfulde i det arbejde studerende må øve sig i på grunduddannelsen, når
de skal blive gode til at se kritisk på egen virksomhed. Her er dokumentation for, hvordan
forskellige forhold på specielt mikro- og makroplan kan være henholdsvis hæmmende
og fremmende for refleksionsarbejdet. Der er også data, som klart viser, at studerende,
som har deltaget i det eksemplariske refleksionsscenario, integrerer ny kundskab, som de
kan anvende i praksissituationer, at de studerende gennem dette refleksionsarbejde får
integreret ny viden i egen livsverden.

fokus på ældre og kræft (CVU Øresund).
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Udgangsbøn
Et udgangspunkt for disse scenarier er, at de studerende ikke betragtes som ”tomme
bokse”, når de starter på studiet, ej heller på det faglige område. Ved at inddrage de
studerendes personlige fortællinger mere bevidst i undervisningen end tidligere er der dels
mulighed for en hensigtsmæssig kropsliggørelse af ny viden og ny teori, dels mulighed for
at de studerende får en vis øvelse i at se kritisk på egen virksomhed.

19.0 EFTERSKRIFT
19.1 Refleksionskompetence i fremtiden. Hvad skal der til?
Det at indføre systematisk refleksionsarbejde i en grunduddannelse kan og må nok anses
for at udgøre en vaneændring. Projektet her viser, at nedenstående forhold er betydningsfulde
i forbindelse med vaneændringer og kan derfor med fordel indgå i arbejdet med en evt.
implementering af systematisk refleksionsarbejde på en uddannelsesinstitution. Disse
forhold er:
•
•
•
•
•
•
•
•

en realistisk målsætning, som de involverede selv formulerer
støtte undervejs
fokus på forudsætninger hos studerende og undervisere
forskelligheder hos studerende (og undervisere) skal anvendes som en ressource i
processen
ting tager tid
man må turde være grænseoverskridende/ provokerende
undertiden er det nødvendigt at tvinge ting igennem også på trods af modstand i
starten
en fornuftig balance mellem kontrol og lyst i processen
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