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Refleksioner i det virtuelle univers 

”De tre grupper arbejder ihærdigt med at få spurgt ind til den borger, som de 

har fået besøg af. De undersøger bevægelighed, styrke, og om der er 

spændinger i musklerne. De bliver instrueret af den besøgene, i hvordan dennes 

fysioterapeut plejer at undersøge og behandle hende. Rummene syder af 

arbejdsiver, motivation og engagement.” 

Sådan oplevede jeg, som underviser i fysioterapi, mødet mellem de studerende 

og de borgere, som havde indvilliget i at deltage i undervisningen. 

Denne artikel er barslet i CELM regi. Det vil sige, den er en del af den 

videnproduktion, som VIAs Videncenter for e-læring og medier har arbejdet på 

under programmet e-læring i organisationer i efteråret 2008. 

Udviklingsprojektet, som danner baggrund for denne artikel, bærer titlen: 

LMS som mødested mellem studerende og borgere  

– et pilotprojekt med IKT som redskab til kritisk refleksion. 

Ideen med projektet er at finde ud af, om en virtuel læringsplatform kan 

medvirke til, at studerende, gennem kritisk refleksion, bliver i stand til at se 

verden ud fra borgernes perspektiv. 

Det at inddrage borgerne i undervisningen tager imidlertid afsæt i en anden 

undersøgelse, som fandt sted i forbindelse med mit masterprojekt i Master i IKT 

og Læring (MIL). I det projekt udtrykker de studerende, at når de skal formulere 

noget på skrift, som borgerne kan læse og kommentere på, så oplever de i 

højere grad, at de selv er mere reflekterende omkring, hvad de skriver. De er 

også mere opmærksomme på, hvordan det, de formulerer, opleves af 

modtageren, end hvis de skriver til en underviser. Endelig opleves en øget 

autenticitet idet de studerende skriver til og om et rigtigt menneske i 

modsætning til traditionelt casearbejde, hvor adressaten er en underviser. 

Udviklingsprojektet er et analytisk projekt, som henter data fra et konkret 

undervisningsforløb på fysioterapeutuddannelsens 3. semester, hvor emnet er 

Ledskader. Forud for undervisningsforløbet er der taget kontakt til en 

patientforening, som indvilliger i at stille borgere til rådighed. Af hensyn til disse 

borgere er såvel patientforeningen som borgerne anonymiseret. 

Borgerne oprettes som brugere af den læringsplatform, som uddannelsen 

anvender, og oplæres i, hvordan platformen manøvreres. 
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Fysioterapi og arbejdet i social- og sundhedssektorerne handler ikke kun om 

instrumentelle teknikker, såsom at analysere kroppen og undersøge led, nerver 

og muskler. Det handler især om at kunne forstå andre mennesker, deres 

følelser, mål og i særdeleshed behov. En forudsætning for at kunne hjælpe 

borgere, som har behov for social- eller sundhedshjælp, vil i mange tilfælde 

være at sætte sig i borgerens sted – at se verden som den må se ud for 

vedkommende. Det vil sige, at det er kommunikativ læring i højere grad end 

instrumentel læring, som er på dagsordenen (Illeris, 2007) 

Et andet aspekt, som social og sundhedssystemet behandlere er blevet 

opmærksom på som væsentligt for en moderne og hensigtsmæssig måde at 

opfatte henholdsvis borgerens og behandlernes roller på er empowerment. 

Begreberne, som er indeholdt i empowerment, handler om magtforholdene 

mellem professionelle og borgere samt for borgere at opnå kontrol over, og 

mening med, eget liv. 

Ud fra Maja Lundemark Andersens beskrivelse af empowerment, så er der som 

sådan ikke tale om en instrumentel teknik, der kan ses som et koncept. Det er 

en samling af begreber, der tilsammen har det mål at ændre livsbetingelser på 

henholdsvis individ-, gruppe- og samfundsniveau (Lundemark Andersen & 

Vinther-Jensen, 2002). 

Ud fra disse 3 punkter er der ifølge Andersen m.fl. en solid international 

konsensus om, at: 

”Empowerment kan defineres som at opnå kontrol over eget liv. Det 

vil sige at opnå kontrol over de kritiske og afgørende faktorer, der 

holder mennesker fast i undertrykkelse eller afmagt, hvis de ikke har 

kontrollen. 

Empowerment sigter mod en tilstand, hvor mennesker opnår en 

fornemmelse af kontrol og meningsfuldhed. Empowerment er både 

følelse og handling, og derfor er det afgørende, at menneskene 

bruger fornemmelsen til at handle for at opnå sociale eller 

sundhedsmæssige forandringer.  

Magtbegrebet er essentielt i empowerment. Det handler både om at 

afgive magt og tage magt. De professionelle skal opgive deres 

ekspertrolle og udfordres på deres magtpositioner. Brugerne skal 

udvikle deres egen magt”  

(Andersen, Brok, & Mathiasen, 2000). 

Med udgangspunkt i den opfattelse af empowerment er meningen med 

undervisningen at opstille rammer, der åbner mulighed for, at de studerende 

kan følge op på et fysisk møde, de har med borgere med ledmæssige problemer 

via skriftlig, asynkron kommunikation med disse borgere. 

For at tilgodese empowerment-tankegangen og derved undgå patient-terapeut 

termerne, vil artiklen her tage udgangspunkt i, at terapeuterne – altså det 

professionelle niveau – er de studerende, mens patienterne, klienterne og hvad 

de, der skal hjælpes, nu ellers kaldes, her vil blive betegnet som borgerne.  



Under det fysiske møde optager de studerende anamnese, desuden undersøger 

de led og muskler. Ideen med at de studerende efterfølgende kan kommunikere 

skriftligt asynkront med de borgere, som de mødes med, har afsæt i en ide om, 

at de studerende skal kunne nå at reflektere over mødet med borgerne 

(Sorensen, 2000), (Agertoft, Bjørnshave, Nielsen, & Nilausen, 2003). 

Desuden er det hensigten, at de studerende skal opleve, hvad det vil sige at 

arbejde empowermentorienteret ved at give borgeren indflydelse på 

journalindhold. 

Undertegnede forestår såvel undervisningen af de studerende, som medvirker i 

projektet, samt afvikling af henholdsvis mailinterview med borgerne, som 

deltager, og fokusgruppeinterview optagelse med to grupper studerende efter 

endt virtuelt forløb. 

Mine overvejelser som interviewer går i den forbindelse på, om de studerende i 

fokusgruppeinterviewene vil være ærlige i det, de fortæller, idet intervieweren er 

deres underviser, som de måske vil skåne for kritik eller eksempelvis undgå at 

fortælle, hvorfor de ikke har lavet det, de er blevet sat til. Det kan så have 

indvirkning på analysen af de kvalitative data, som er indeholdt i interviewene. 

Den ene af grupperne af studerende er udvalgt, fordi de valgte ikke at benytte 

den virtuelle mulighed, og den anden gruppe er udvalgt, fordi de valgte at 

benytte tilbuddet. 

Fokusgruppeinterviewene gennemføres af to omgange, sådan at såvel 

studerende, der deltager, og studerende, der ikke deltager i det virtuelle forløb, 

interviewes hver for sig. Grunden til adskillelsen ligger i at undgå, at de påvirker 

hinandens udtalelser. Dermed mener jeg, at muligheden for at analysere 

gruppernes forskellige refleksioner øges. 

Grundlaget for fokusgruppeinterviewene er såvel materiale fra de rum, hvor 

kommunikationen med borgerne finder sted, som de mailinterviews, som 

foretages med borgerne, efter at det virtuelle forløb er afsluttet. 

Såvel borgerne som de studerende er efter det virtuelle forløb interviewet med 

henblik på at afklare, i hvor høj grad de studerende har reflekteret kritisk over 

mødet, og om de har opnået indsigt i borgernes livsverden. Følgende 

problemformulering bliver via analyse af de kvalitative data bearbejdet. 

Hvordan oplever studerende og instruktører den skriftlige asynkrone 

kommunikation? 

- Har de studerende oplevelser med det virtuelle læringsforløb, som tyder på, at 

der har fundet kritisk refleksion og læring sted? 

Resultat af analyse af mailinterview med patientinstruktørerne 

Den ene af borgerne oplever, at de studerendes spørgsmål i det virtuelle forum i 

høj grad virker reflekterede. Hun oplever, at de forsøger at sætte sig ind i 

hendes situation ved at fokusere på de valg og fravalg, hun gør i forhold til at 

benytte sig af behandlingstilbud. 



Hun oplever også, at de studerendes spørgsmål vidner om, at de ikke 

udelukkende tager hendes perspektiv, men også sørger for at fastholde deres 

eget, idet de samtidig søger svar, som kan hjælpe dem i løsningen af den 

stillede opgave. 

Hendes indtryk er, at de spørgsmål, som de studerende stiller, bunder i 

refleksioner over det fysiske møde. 

Den anden borger finder de studerendes spørgelyst så lav, at hun ikke kan 

vurdere, hvorvidt de studerende ser verden fra hendes perspektiv eller ej. Hun 

ser imidlertid muligheder for, at det virtuelle forløb åbner for, at de studerende 

får indsigt i hendes situation. Hun føler, at de studerende udsætter hende for en 

tingsliggørelse, idet de udelukkende interesserer sig for hendes fysiske status, 

og ikke i hvordan hendes dagligdag er påvirket. 

Analyse af fokusgruppeinterview med de studerende 

Informanternes udtalelser er holdt op mod hinanden med henblik på at få indsigt 

i, om den ene gruppe studerende har forstået borgernes perspektiv forskelligt 

fra den anden gruppe. Desuden lyttes der efter passager, hvor de studerende 

har reflekteret kritisk, det vil sige hvor de tænker anderledes end vanligt, altså 

nedbryder gamle skemaer for at opbygge nye (Illeris, 2007).  

Det generelle billede af de udtalelser, der kommer fra de studerende, fortæller, 

at det virtuelle forløb som metode er kommet for at blive. 

Refleksionsmuligheden fremhæves samt den autenticitet, der ligger i, at der 

arbejdes med et rigtigt menneske. Desuden udtaler de, som deltog i den 

virtuelle del, at det at skulle formulere sig over for borgeren stiller nogle særlige 

krav til kommunikationen, fordi der er hensyn, som skal tages over for borgeren, 

og formuleringer, som skal forstås af borgeren. Umiddelbart er det svært ud fra 

de to gruppers udtalelser at vurdere, om der har fundet mere refleksion og 

læring sted i den ene frem for den anden, men der er alligevel en tendens i 

retning af, at refleksioner omkring kommunikation ikke overvejes af dem, som 

ikke har deltaget virtuelt. En af deltagerne ytrede ønske om, at rummet blev 

genåbnet, fordi han gerne vil have adgang til de overvejelser, som er blevet 

gjort. 

De studerende udtrykker ønske om at arbejde mere på denne måde i alle fag. 

De mener, at det er en forudsætning for at blive fortrolige med metoden, at den 

anvendes i højere grad, end den gør på nuværende tidspunkt. 

I en uddannelse, som uddanner til en profession, hvor en af kompetencerne 

består i at forstå andre mennesker – at se verden, som den ser ud for dem, vi 

forsøger at hjælpe, så er undervisning, hvor virtuelle møder med borgere indgår, 

et redskab, som fremmer refleksionsmuligheden for de studerende og øger 

deres muligheder for at opnå indsigt i andre borgeres perspektiver.  

Imidlertid hverken kan eller skal det erstatte alle fysiske møder med borgerne. 

Der er behov for møder, hvor alle kommunikationsformer kommer i spil såvel 

verbale som kropslige. Desuden er det ikke muligt at undersøge borgerne helt 

uden berøring!  
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CELM – Videncenter for e-læring og medier  
Gennem de senere år har de digitale mediers tilgængelighed åbnet en ny verden 

af muligheder inden for kommunikation, læring, viden og oplevelser. Dette ses 

inden for både studie-, arbejds- og fritidslivet. Denne udvikling medfører et behov 

for viden om forskellige områder inden for it, medier og læring.  

 

CELM udvikler, opsamler og formidler viden om teknologi i professioner og 

uddannelser med henblik på at fremme kvaliteten i grunduddannelserne, 

efteruddannelsen og i andre indtægtsdækkende aktiviteter. Vi tilbyder høj 

teknologisk kvalitet, faglig bredde og relevante tværfaglige aktiviteter. 
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