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Baggrund 
 
Digitalisering generelt i samfundet 
I 2011 lancerede regeringen ”Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015”, med det 
formål, at digitalisering skal modernisere danskernes velfærd og effektivisere den offentlige 
sektor (1). Et af de områder der specifik fokuseres på, er uddannelse, både på folkeskole 
niveau og på universitets niveau. Formålet med at øge digitaliseringen inden for universiteterne 
er, at understøtte undervisning og anden læring, indførsel af digitale eksaminer, digitalisere al 
kommunikation og anvendelse af fællesoffentlige it-løsninger (1). 
Det danske uddannelsessystem udfordres derved med et øget krav om digitalisering.  
Viden, udvikling og nye læringsformer, skal tage afsæt i det digitale medies muligheder (2). 
Det forudses at auditorieundervisning, der traditionelt set ses på videregående uddannelser, er 
ved at være en saga blot. Den måde at formidle viden på, afspejler ikke den måde de 
studerende opsøger viden på. Viden søges ikke mere i bøger og på biblioteker, men søges og 
findes i det virtuelle. Uddannelsesinstitutionerne må derfor gå sammen med de studerende, ind 
i dette spændingsfelt af viden der findes og produceres i det virtuelle, anskue det kritisk og 
reflekterende (2). 

 
På UCC generelt 
Dette udviklingsprojekt tog oprindeligt afsæt i en forventning om, at Fysioterapeutuddannelsen 
Nordsjælland skulle tilbyde en net baseret fysioterapeut uddannelse primo 2013. En 
forventning der havde sit udspring i UCC’s udviklingskontrakt med Undervisningsministeriet 
2010-2012 (3) og som yderligere er beskrevet i UCC’s IT –strategi 2011-2013 samt 2013-2016 
(4). 
Målet for UCC’s digitalisering er, at alle læringsforløb skal have integreret digitale 
læringsressourcer ved udgangen af 2013 (5). Enten i form af hele netbaserede uddannelser 
eller ved anvendelse af digitale værktøjer og læringsmaterialer. Derudover skal alle 
undervisere have produceret et eller flere digitale læringsmaterialer. 
 
På fysioterapeutuddannelsen 
På Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland blev der i 2012 arbejdet på, at finde muligheder for 
at oprette en fuld netbaseret uddannelse.  
I løbet af 2012 var der mange og lange diskussioner i lærerkollegiet - både faglige, men 
bestemt også emotionelle. Diskussioner der blandt andet kredsede om, hvorvidt det var muligt, 
at fastholde den mesterlære, de manuelle fag indeholder samt hvorledes det ville være muligt 
at undervise i praktiske fag, som træning og bevægelse, uden at det blev endnu en trænings 
DVD. Der blev sat spørgsmålstegn ved den økonomiske gevinst og ved det læringsudbytte de 
studerende ville opnå. 
Tanken om den fuld netbaserede uddannelse blev dog til sidst opgivet, da det viste sig ikke, at 
være muligt, at skaffe de nødvendige praktikpladser til de netstuderende. 
Fokusset på udvikling af digitale medier i relation til undervisning på fysioterapeutuddannelsen 
blev dog fastholdt. 
Baggrunden for at fastholde dette fokus på digitalisering, skal findes i, at der inden for 
fysioterapien ses øget anvendelse af digitale medier inden for telerehabilitering (1), online 
øvelsesprogrammer (6, 7, 8), anatomiundervisning (9, 10, 11), online screeningsprogrammer 
(12, 13) mm.. Et hurtigt voksende nyt felt inden for fysioterapien, som de studerende skal 
rustes til, at navigere i og udvikle. 
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Det helt konkrete opdrag 

Mit opdrag blev med afsæt i ovenstående, at sætte fokus på anvendelse af digitale medier i 
faget Træning og bevægelse, modul 1, 3, 4, 7 og 8.  

Faget Træning og Bevægelse 

Træning og bevægelse (TB) er en del af de fysioterapeutiske fag der er beskrevet 
i ”Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi” (14). De 
fysioterapeutiske fag omfatter 97 ECTS point (ud af 210). TB faget er tildelt 14 ECTS (se bilag 
1 for yderligere beskrivelse af ECTS og indhold).  
Da TB faget både indeholder den teoretiske, sociale og praktiske/kropslige kundskab, må 
undervisningen nødvendigvis afspejle dette. Lave og Wengers teori om Situeret læring og 
læring i praksisfællesskaber, afspejler meget fint hvad der sker i træningssalen og hvorledes 
der arbejdes med læring på flere niveauer. De beskriver at læring har flere omdrejningspunkter 
– at gøre, at tilhøre, at blive og at vide1 (15).  
For at arbejde med ”at vide” lægges fokus på den evidensbaserede teori, der i det givne 
tidsrum, er gældende for det emne der gennemgås. Der arbejdes ud fra bekendtgørelsen og de 
gældende læringsmål. 
 ”At gøre”, retter sig her mod, at få de studerende i bevægelse. En glæde for nogen, en stor 
udfordring for andre. Nogle studerendes forforståelse har ikke rummet det faktum, at de skal 
klæde om og være i bevægelse, sammen med de andre. Derved kan det ”at gøre” være en 
voldsom udfordring, både kropsligt og mentalt.  
”At tilhøre” – er at arbejde både med tilhørsforholdet til klassen, men også rette mod at tilhøre 
en profession. For at de studerende skal få fornemmelsen af at tilhøre, er det essentielt, at der 
arbejdes inkluderende med alle de studerende – både de kropsligt stærke og de kropsligt 
svage. Tilrettelæggelsen af den praktiske del af undervisningen skal ramme den brede del af 
de studerende – så alle føler sig tilpas udfordret – nogle måske lige i overkanten, nogle i 
underkanten. Derudover anlægges en hermeneutisk tilgang, hvorved at undervisningen 
justeres efter det der i realiteten foregår.  
”At blive” har fokus rettet mod, at blive en del af en fagprofession; at blive fysioterapeut. For at 
stimulere og hjælpe denne identitetsdannelse på vej, søges det at gøre læringsrummet så 
autentisk som muligt. Dette afspejles i de  træningsformer, målpopulationer og patologier der 
introduceres i undervisningen, alle kan findes i den fysioterapeutiske virkelighed. De redskaber 
der arbejdes med, ligner dem de finder ude i praksis.  
 
 
 
Formål 
Med afsæt i ovenstående blev formålet for mit udviklingsprojekt følgende; 
 
Formål; At kortlægge hvilke muligheder og barriere der ligger i relation til at inddrage digitale 
medier i faget Træning og Bevægelse på Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland gennem fire 
fokusområder 
 

a. Udvikle videoer der afspejler undervisningen i faget træning og bevægelse, i 
relation til de givne læringsmål for modulet 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Frit oversat efter Lave og Wengers; learning as doing, learning as belonging, learning as 
becomming and learning as an experience. Practice, community, identity and meaning. 
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b. Udvikle videoer der afspejler den fysioterapeutiske praksis, i relation til de 
givne læringsmål for modulet 

 
c. Gøre videoerne tilgængelige for studerende og undervisere på en digital 

platform. 
 

d. Evaluere læringsudbyttet for modul 1 studerende 
 

 
 
 
Læringsteoretiske overvejelser 
 
Hvad er læring? 
For at tilgodese de indholdsmæssige læringsmål beskrevet for faget TB, findes der flere 
læringsmæssige komponenter; De studerende skal forholde sig til en teoretisk 
forståelsesramme i relation til et givent emne, de skal i praksis – med deres krop – udføre 
kropslige øvelser, der afspejler den teoretiske forståelsesramme og  de skal lagre både den 
teoretiske og kropslige kundskab på en sådan måde, at de bliver i stand til at gengive den i en 
anden kontekst. De skal vide noget, kunne noget og evne at formidle det videre – ganske som 
Aristoteles beskriver de 3 vidensformer; episteme, techne og phronesis. (16) 
 
Undervisning versus læring 
Som udgangspunkt er der et usikkerhedspotentiale, i relationen mellem undervisning og læring. 
Læringsresultater kan ikke forudsiges, og skolen kan som organisation ikke etablere et hierarki, 
der gør undervisningens succes forudsigelig (17). 
Man kan blive undervist uden at lære noget – og man kan lære noget uden at blive undervist. I 
projektet tages der udgangspunkt  i, at læring bør ses som en aktiv konstruktionsproces, hvor 
den lærende ændrer eller udvikler sin viden (17).  
 
Den autentiske underviser 
At opbygge et autentisk læringsrum sammen med de studerende, bygger på forståelsen af 
autencitet som det pålidelige, det ægte og troværdige. En autentisk undervisning skal afspejle 
den verden man lærer om, både med hensyn til form og indhold. Den skal opleves som 
vedkommende og sammenkoble de studerendes kompetencer med uddannelsens læringssyn. 
(18) 
 
Fysioterapi handler om at omsætte – til tider – vanskelig teori til meningsfuld praksis. At 
omsætte teori til praksis beskrives af Wahlgren og Aarkrog som transfer (19). Transfer betyder i 
denne sammenhæng – at kunne anvende viden og kunnen i forhold til en kommende praksis. 
En af forudsætningerne for succesfuld transfer er, at de studerende kan se ”at det er det 
samme som”. At det de lærer på skolen, stemmer overens med det de skal lave i praksis. 
For at hjælpe de studerende gennem den transfer, skal undervisningen give mening og 
afspejle virkeligheden – være autentisk – så godt det kan lade sig gøre (19).  
For at skabe rammerne omkring et autentiske læringsmiljø, bliver det relevant at skabe 
meningsfulde praksisfællesskaber og arbejde med situeret læring. Gennem situeret læring kan 
den sociale og kulturelle kontekst afspejles og blive en integreret del af praksis (20). 
 
Autencitet, transfer og situeret læring kommer derved til at danne grundstenene i de didaktiske 
overvejelser bag undervisningen i TB. 



5	  
	  

Alle disse læringsteoretiske overvejelser skal afspejles i den måde de digitale medier 
integreres undervisningen 
 
 
Materiale og metode 
 
Studie design 
For at leve op til projektets fokusområde a og b, anvendtes deltagende observationer, 
herunder video, som metode. UCC stillede en Ipad til rådighed, der både skulle fungere som 
håndholdt kamera og som redigeringsobjekt. Videoerne skulle både afspejle, hvad der foregik i 
undervisningen samt den virkelige fysioterapeutiske praksis. 
I relation til projektets fokusområde c, skulle videoerne placeres på en digital platform, hvor de 
ville være tilgængelige for både studerende og undervisere. 
Fokusgruppeinterview, registrering af fremmøde blev valgt som metode til at afdække 
fokusområde d. 
 
Materiale 
Præsentation af materiale 
De klasser der var involveret i projektet var; 
Studerende på  
Modul 1 hold E12 
Modul 3 Hold F12 
Modul 4 Hold F12 
Modul 7 Hold F11 og Hold E11 
Modul 8 Hold F11  
 
Baggrunden for at disse hold blev udvalgt var ganske pragmatisk – det var de hold jeg 
underviste i efteråret -12 og de dækkede en stor del af den undervisning der foregår i faget de 
første 2 år. 
 
Dataindsamlingsmetode 
 
Fokusområde 1;  
 ”Udvikle videoer der afspejler undervisningen i faget træning og bevægelse, i relation til de 
givne læringsmål for modulet” 
I praksis blev disse videoer produceret i undervisningen. En studerende der ikke kunne deltage 
aktivt i undervisningen, fik ansvaret for at filme med den håndholdte Ipad. Efterfølgende blev 
filmen lagt ind i programmet Imovie, hvor den blev klippet sammen til en repræsentativ video, 
indenfor de forskellige tematikker. Der blev lagt tekst ind i filmen, der i overordnede termer 
beskrev hvilket modul, der blev undervist samt hvilket tema der var i fokus. Videoerne måtte 
ikke overstige 7 minutter, da de derved blev for tunge at uploade (se bilag 3 for oversigt over 
de producerede videoer).Nogle af videoerne blev fravalgt enten pga. manglende lyd eller 
utydelig billedkvalitet. 
De moduler hvor disse videoer blev produceret var 1, 3, 4, 7 og 8 
 
Fokusområde 2; ”Udvikle videoer der afspejler den fysioterapeutiske praksis, i relation til de 
givne læringsmål for modulet” 
Disse videoer blev optaget i den virkelige fysioterapeutiske praksis. De involverede moduler i 
dette fokusområde var 1, 3 og 7. 
Modul 1;  
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Her blev de studerende delt op i grupper af 6-7 personer. Deres opgave var, at udarbejde et 
opvarmningsprogram til en selvvalgt målpopulation. Den næstsidste undervisningsgang i TB på 
modul 1, intervenerede de studerende med deres målpopulation. Her filmede de studerende 
der ikke underviste. De studerende filmede med smartphones, videokameraer eller hvad de 
selv havde til rådighed. De klippede selv filmen sammen og medbragte dem til den sidste 
undervisningsgang, enten på et USB stik eller i en lukket Youtube kanal. Den sidste 
undervisningsgang blev brugt på at se de 8 opvarmningsvideoer. De studerende var forinden 
opdelt i opponancegrupper, der hver især havde ansvaret for at komme med konstruktiv kritik 
af deres medstuderendes film (se bilag 2 for opponancegruppernes temaer). 
 
Modul 1 og 3 
På modul 1 og 3 er der fokus på verbal og nonverbal kommunikation. I den forbindelse blev der 
arrangeret sam-undervisning med eksterne underviser. Den eksterne underviser var en 
skuespiller, der lavede impro-teater med de studerende. Hun spillede 5 forskellige patienttyper, 
og de studerende var på skift fysioterapeuten der skulle udrede patienten. Dernæst spillede 
hun 5 forskellige typer af fysioterapeuter og de studerende spillede patienten. Formålet med 
denne undervisning – der foregik i samarbejde med undervisningen i pædagogik og 
kommunikation – var at arbejde med forskellige situationspil inden for den fysioterapeutiske 
praksis, hvor de studerende kommer i forskellige etiske og moralske dilemmaer. (se bilag 2 for 
beskrivelse af patient og fysioterapeut typer). De forskellige situationsspil blev filmet på 
håndholdt Ipad og klippet i Imovie. 
 
Modul 7 
Modul 7’s tema er test og træning til patienter med livsstilsrelaterede lidelser. I den forbindelse 
var en fysioterapeut og en borger, tilknyttet  Forebyggelsescenter Amager, blevet filmet under 
borgerens første besøg på Forebyggelsescenteret.  
Denne film blev klippet sammen i Imovie, fik tekst ind over der forklarede hvilke test der blev 
anvendt og filmen blev fremviste i relation til første undervisningsgang på modul 7. 
 
Fokusområde 3 Gøre videoerne tilgængelige for studerende og undervisere på en digital 
platform. 
Som overordnet formål skulle disse videoer gøres tilgængelige for studerende og undervisere 
på UCC’s Portal. Dette viste sig dog ikke muligt, da Portalen ikke rummer en platform, der kan 
rumme videoer af den størrelse. 
Der blev derfor oprettet en lukket gruppe på facebook, hvor videoerne fortløbende blev lagt ind.  
For at få adgang til den lukkede gruppe, skulle de studerende godkendes af administrator. De 
studerende der fik adgang til facebookgruppen kom fra hold E12, F12, E11 og F11, da det var 
de klasser der var blevet filmet. 
 
 
Fokusområde 4 
Evaluere læringsudbyttet for modul 1 studerende 
 
I relation til udviklingsprojektets to formål, var modul 1’s opgave både, at øve sig i praksis på 
skolen – dette blev filmet – samt at gå ud i virkeligheden og lave opvarmning med en selvvalgt 
målpopulation – det skulle de selv filme. Da dette modul blev involveret i de 2 overordnede 
formål for dette projekt, blev de udvalgt til et fokusgruppe interview. Således at det blev muligt 
at få et nuanceret indblik i de studerendes oplevelse af, de digitale mediers anvendelse i 
undervisningen.  
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De tematikker der var i fokus under dette interview, skulle afdække de studerendes oplevelse 
af at være i grupper, hvordan det var at være i den virkelige fysioterapeutiske praksis – om det 
gjorde noget for deres spirende fagidentitet, hvordan de klarede det rent tekniske i relation til at 
filme og klippe filmene samt om de synes det var skræmmende eller lærerigt. 
Der blev udarbejdet en tematiseret spørgeguide, med åbne og brede spørgsmål, således at der 
blev lagt op til mere fri debat og diskussion (bilag 4).  
Samtlige 35 studerende blev valgt som fokusgruppe, da de alle ønskede at deltage og dele 
deres oplevelser. Interviewet gennemførtes i forbindelse med den sidste undervisningsgang, 
hvor alle opvarmningsvideoerne blev vist. Interviewet varede ca. 30 minutter. Undervejs i 
interviewet skrev jeg noter, som jeg senere hen meningskondenserede ned til 4 tematikker – 
fagidentitet, læringsudbytte, udfordringer og egen performance. 
 
Derudover blev der foretaget en registrering af fremmødet på modul 1 i relation til forberedelse 
af deres opvarmningsprogram.  
 
Resultater 
 
Film 
36 film inden for; 
Træningsterapeutiske temaer; postural kontrol, vestibulær træning, proprioceptiv træning, taktil 
stimulation, koordination, biomekaniske øvelser, kredsløbstræning, styrketræning, 
opvarmningsprogrammer, test og træning af neuromuskulær kontrol,  
 
Målpopulationer; Børn m. sansemotoriske udfordringer, ældre nedsat balance, ældre med 
nedsat gangfunktion  
 
Patologi 
Overvægtige patienter, KOL patienter, den nyopererede knæpatient, knætræning til 
idrætsudøveren,  
(se bilag 3 for yderligere beskrivelse af videoerne).  
 
Fokusgruppe interview. 
 
Fokusgrupperinterviewene inden for de fire tematikker viste følgende; 
 
Fagidentitet 
Den generelle tilbagemelding var, at når de præsenterede sig som fysioterapeutstuderende 
ville målgruppen gerne være med. Nogen havde også oplevet, at deltagerne havde stillet 
spørgsmål til dem, som om de allerede var færdige – hvilket var ”en lille smule skræmmende – 
jeg er jo kun lige begyndt” 
”jeg har lavet opvarmningsprogrammer i gymnasiet, men det var noget helt andet at stå ude i 
virkeligheden og være stud.fys”  
 
Læringsudbytte 
Langt de fleste synes det havde været en rigtig god oplevelse. Selvom det for nogen havde 
været lidt af en prøvelse, blev konklusionen alligevel ”selv om det var vildt 
grænseoverskridende, så er det jo det jeg skal når jeg er færdig, så det var OK” 
De fleste havde kommentarer som; 
”Det var sjovt og lærerigt”,  ”det føltes mere rigtigt”,  ”det føltes meget levende”  
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Udfordringer 
Det film udstyr de brugte var ikke godt nok. Manglende lyd og svingende billedkvalitet. 
Efterredigeringen af filmene tog for nogen meget lang tid ”men det gjorde ikke så meget, for jeg 
synes det var meget sjovt”  
En studerende meldte klart ud ”Jeg kunne ikke finde plads i gruppen, fordi der var nogle 
gymnastikpiger med der overtog showet. Jeg kunne egentligt godt have tænkt mig at 
bestemme lidt mere, men jeg var jo ikke lige så dygtig som dem” 
”det var helt vildt grænseoverskridende” 
 
Egen ”performance” 
Flere af de studerende blev meget opmærksomme på hvorledes de selv agerede som 
undervisere; ”Man kan slet ikke høre hvad jeg siger”, ”Jeg tror ikke de kunne se mig”, ”Jeg 
skulle nok have være lidt mere i bevægelse”, ”uhh der holdt vi en lang pause”. 
 
 
Registrering af fremmøde 
I forbindelse med undervisningen i TB på modul, ses der normalt en vis ”afmatning” i 
fremmødet i løbet af modulet. Da der traditionelt set er vældig mange programmer der skal 
fremvises, vælger mange af de studerende ikke at komme, når de ikke selv er på. I forbindelse 
med modul 1 undervisningen blev der foretaget registrering af fremmøde. 
 
Normalt vil man se følgende statistik for fremmøde til TB modul 1 
 
 
 
 
primo modul 1  medio modul 1   ultimo modul 1 
 100%                      75%          50% 
 
 
I udviklingsprojektets forløb 
 
primo modul 1  medio modul 1   ultimo modul  
 100%         82%                      78% 
 
 
 
 
Metodediskussion 
I den følgende metodediskussion vil jeg sætte fokus på de metoder der har været anvendt i 
relation til de 4 fokusområder; 

Anvendelse af video i undervisningen 

Anvendelse af video i relation til den virkelige fysioterapeutiske praksis 

Den fælles digitale platform 

Evaluering 
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Anvendelse af video i undervisningen 

I relation til at anvende en Ipad som håndholdt kamera er der visse udfordringer. Vendes 
Ipad’en mens der filmes, vendes billedet ikke, og der kom derved til at være filmsekvenser, der 
vendte den forkerte vej.  
Da lydoptageren på en Ipad ikke er særlig kraftig, kan det være vanskeligt at høre hvad der 
sker på videoen. Derudover er der risiko for at den der filmer, kommer til at lægge en finger 
over mikrofonen og lyden helt forsvinder.  
Installeres Apples redigeringsprogram Imovie på Ipad’en, er det rimeligt simpelt at trække 
filmene over i Imovie og redigere dem. Det er dog essentielt at have teknologi, der nemt 
understøtter hinanden. At installere programmerne på både Ipad og MacBook pro, samt finde 
ud af hvordan redigeringsprogrammerne fungerede, tog en del tid – ca 20 timer blev brugt på at 
få teknikken til at fungere optimalt. 
Jeg valgte at have det hele i Apple, da det erfaringsmæssigt, kan være vanskeligt at overføre 
digitale medier mellem Apple og PC medier. Da UCC ikke råder over en Apple computer, måtte 
jeg bruge min private MacBook Pro, i forbindelse med efterredigeringen.  
UCC råder heller ikke over et redigeringsprogram, der er tilgængeligt for studerende og 
undervisere. Det er derfor nødvendigt for alle implicerede, at have egne 
redigeringsprogrammer, hvilket er uhensigtsmæssigt, da diverse formater ikke altid er 
kompatible.  
Da de forskellige film fylder meget, bliver Ipad’en hurtigt fyldt op med videoer, og det er 
nødvendigt at synkronisere med en computer, således at filmene flyttes ud af Ipad’en. Den 
Ipad der blev stillet til rådighed var 32 GB, hvilket hurtigt viste sig at være for lidt. 
Derudover kunne det være en udfordring at klippe filmene sammen, da de ikke skulle fylde 
over 8 minutter. Blev de længere end det, var det ikke muligt at uploade dem i en brugbar 
kvalitet. Da elementer af undervisningen tog længere tid en de 8 minutter, blev det nødvendigt 
at lave flere film, der kunne repræsentere den enkelte undervisningsgang. Dette 
redigeringsarbejde kunne i sig selv være meget tidskrævende. 
Generelt viste det sig at ”tid” var en stor udfordring. Når filmen var optaget, skulle den trækkes 
ind i Imovie, så det blev muligt at redigere den. Når den var færdigredigeret skulle den 
uploades på den fælles digitale platform. Denne download/redigering/upload tog mellem 1-1,5 
time for en film på 6-8 minutter. En mulig måde at mindske dette tidsforbrug på, kunne være 
uploade filmene uredigerede. Dette kan dog hurtigt give et noget uoverskueligt billede af, hvilke 
film der indeholde hvilke temaer.   
 
 
Anvendelse af video i den virkelige fysioterapeutiske praksis 
Det at skulle filme den fysioterapeutiske praksis ude i ”virkeligheden”, krævede nogle 
samtykkeerklæringer fra de medvirkende. Det viste sig ikke at være noget problem, da ingen af 
de medvirkende havde noget i mod at blive filmet. Der var dog enkelte hold – herunder hold for 
etniske kvinder på forebyggelsescentrene – der ikke blev filmet og der blev ej heller taget 
billeder, da kvinderne træner uden tørklæder i aflukkede lokaler. 

I relation til de modul 1 studerendes opvarmningsfilm, var de af meget svingende kvalitet, da 
specielt lydoptagerne på telefoner, som de studerende brugte som kamera, ikke er specielt 
kraftige. Det kunne derved være vanskeligt at høre hvad de studerende sagde og høre 
musikken. Derudover blev alting filmet håndholdt, hvilket til tider slørede billederne og skiftene 
mellem sekvenserne gik meget hurtigt. 

Det ville have været en fordel, hvis de studerende havde haft rigtige videooptagere med ud. Så 
ville kvaliteten af de optagne videoer væsentligt forbedres. Dog kunne det udløse en udfordring 
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i relation til download fra videooptager til computer og upload til fælles digital platform. At de 
anvendte deres smartphones, simplificerede processen. 

Både i relation til anvendelse af video i undervisningen og ude i den fysioterapeutiske praksis, 
vil det være hensigtsmæssigt at uddannelsen stillede både videooptagere og 
redigeringsprogrammer til rådighed for undervisere og studerende. Dette ville sandsynligvis 
højne kvaliteten af de producerede filmsekvenser. Det er dog essentielt at de videooptagere og 
redigeringsprogrammer der stilles til rådighed, er enkle at anvende. Kompliceres processen i 
relation til anvendelse af kamera og redigeringsprogram – hvis det bliver for omstændigt, 
tidskrævende og uoverskueligt - kan det blive kilde til frustration hos brugerne og virke 
demotiverende. Kodeordet til teknikken der skal anvendes, bør være at det er simpelt frem for 
avanceret. Der må hellere gives køb på finesser og tekniske specialiteter fremfor 
brugervenlighed, således at det bliver så anvendeligt som muligt for alle. På denne måde kan 
lysten til at udvikle digitaliseret undervisningsmateriale faciliteres. 

 

Den fælles digitale platform 

 
Det viste sig umuligt at lægge alle de producerede videoer på UCC’s fælles platform; Portalen. 
Der eksisterer ikke er ”rum”, hvor disse film kan ligge og være tilgængelig for de studerende. 
UCC har en platform der kan rumme videoer,  – 23video.com – denne platform dog endnu ikke 
tilgængelig for alle, på trods af at den har været åben for nogen brugere siden sommeren -12. 
Efter mange overvejelser og diskussioner med ledelsen, blev Facebook valgt som fælles 
platform. En lukket gruppe, hvor de studerende skulle underskrive en samtykke erklæring vdr. 
anonymitet og brug af filmene. 
Facebook blev valgt da det har vist sig, at det er den absolut hurtigste måde at komme i 
kontakt med de studerende på og dele informationer. 
De studerende er på facebook flere gange dagligt og er helt fortrolige med denne form for 
kommunikation. Portalen, er derimod ofte kilde til frustrationer hos både studerende og 
undervisere, da det kan være meget omstændigt at kommunikere via Portalen. Det kræver 
mange ”klik” at komme ind i de rum de studerendes rum. Derudover er der ikke et ”fællesrum” 
hvor alle de studerende har adgang, det bliver derved ikke muligt at vidensdele. 
Det kan virke paradoksalt, at UCC’s ledelse ekspliciterer et krav om øget digitalisering i 
uddannelserne, men at organisationen ikke er klar med en fælles platform, der er simpel og 
brugervenlig, samt kan rumme store mængder data. Derudover kan de virke inkonsekvent at 
UCC i realiteten har en anvendelig platform 23video.com, men at den rent teknisk ikke gøres 
klar til brug for alle. På trods af at jeg i løbet af projektet, gentagne gange har haft kontakt til 
både uddannelsens it-læringsagent og den afdeling der har ansvaret for 23video.com., er der 
ingen der har kunnet informere mig om, hvornår det bliver muligt at dele videoer nemt og 
simpelt. 
Det kan derved blive demotiverende, både for undervisere og studerende, at øge brugen af 
digitale medier, når de rent tekniske formaliteter, som UCC skal levere, ikke er anvendelige og 
at der ikke er en tidhorisont for, hvornår de bliver anvendelige. 
 
Evaluering  
For at evaluere de studerendes læringsudbytte, blev der anvendt et fokusgruppeinterview på 
modul 1 i relation til deres opvamningsprogram. Grunden til at de blev valgt, skal findes i at de 
var det hold der både var involveret i videofilm i undervisningen samt var ude i den 
fysioterapeutiske virkelighed og filme. 
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I fokusgruppeinterviewet var det vigtig, at de studerende fik fornemmelsen af at der var lagt op 
til fri debat og diskussion. Derfor var der ikke lagt op til en stram interviewguide, men flere åbne 
spørgsmål, der kunne åbne op for de studerendes refleksioner. Det var også essentielt at 
facilitere til at alle kom til orde. Dette viste sig dog lidt vanskeligt, da det er en meget 
snakkende klasse, med mange meninger. Min rolle i fokusgruppeinterviewet blev meget at 
være ordstyrer, samt at samle op og konkretisere de refleksioner de studerende præsenterede. 
Mange kom til orde og der var en overvejende positive tilbagemelding på opvarmningsprojektet. 
Dog var der nogen studerende, der havde følt sig ”klemt” undervejs, specielt i relation til 
samarbejdet internt i gruppen. De havde lidt vanskeligt ved at være præcise i deres kritik. Det 
gav sig udslag i at de kom og fortalte mig det efter fokusgruppeinterviewet, således at de ikke 
blev konfronteret med de andre gruppe medlemmer. 
Fremadrettet kunne det være en mulighed at udarbejde et semistruktureret interview, både 
med studerende der oplevede meget læring gennemprojektet, men også med de studerende 
der ikke følte de havde fået plads nok. Det ville give mig en yderligere indsigt i gruppedannelse, 
valg af målpopulation, praktisk udførsel sammen med målpopulationen og fremlæggelse på 
skolen. 
 
I relation til evaluering, blev de studerendes fremmøde registreret. Validiteten i denne 
registrering er ikke høj, da det er forskellige klassers fremmøde der bliver sammenlignet. For at 
højne validiteten af en sådan registrering, ville det være nødvendigt at registrer fremmøde hos 
flere klasser, både klasser der lavede traditionelle opvarmningsprogrammer på skolen, samt 
hos de klasser der var ude i ”virkeligheden”. Da Fysioterapeutuddannelsen Hillerød kun starter 
en klasse pr. halvår, ville det tage meget lang tid at indsamle en sufficient datamængde, 
således at det ville være muligt at opnå datamætning. 
 
 
 
Resultatdiskussion 
 
I den følgende diskussion vil jeg tage afsæt i de 4 fokusområder der ligger til grund for 
projektets formål 
 
Udvikle videoer der afspejler undervisningen i faget træning og bevægelse, i relation til de 
givne læringsmål for modulet samt evaluering af læringsudbyttet for modul 1. 
 
Inden for det projektets tidsrum, er der udviklet 34 videoer der afspejler dele af den praksis der 
finder sted i TB undervisningen. Formålet med disse videoer var, at understøtte de 
studerendes læringsproces relateret til faget. Videoerne skal ikke ses som noget enkelt 
stående, i relation til den konstruktionsproces der finder sted under læring. Det er en del af en 
samlet praksis. Videoerne der er filmet i undervisningen, ligger på facebook. Her kan jeg se at 
de er set af samtlige 88 studerende der har været en del af projektet (se bilag 3). På den 
baggrund antager jeg at de studerende bruger videoerne som en aktiv proces, rette mod at 
styrke deres samlende læring indenfor faget. Som beskrevet af Lave og Wenger, handler 
undervisning rettet mod en profession om at vide noget, gøre noget, tilhøre noget og blive til 
noget.  
Videoerne der blev produceret i løbet af undervisningen, fik primært fokus på det ”at vide noget” 
og ”at gøre noget”. 
Disse elementer blev stimuleret gennem situeret læring, læring i praksisfællesskaber. 
Praksisfællesskabet i TB er nu ikke blot det der sker når det er skemalagt, men også når de 
studerende checker ind på facebook. De studerende kan vende tilbage til et billede af den 
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virkelighed de var med til at skabe. Samtidig med de ser filmen, stimuleres deres kropslige og 
kognitive erindringer fra undervisning – om var det hårdt, sjovt, kedeligt, svært eller andet. Den 
samlede erindring om undervisningen kan nu understøttes gennem gensynet af videoen. 
Udover erindringen om hvad det gjorde ved dem selv individuelt, kan videoen også bruges 
som ”virtuelle-noter”. Når undervisningen i TB er i gang og musikken spiller, er det ikke muligt 
at tage noter og reflektere skriftligt over tanker om undervisningen. Det handler om at gøre 
noget – at være i gang. Efter endt undervisning kan det være vanskeligt at huske alt hvad man 
lavede – her kommer videoerne ind som ”virtuelle-noter”. Da en stor del af de fysioterapeutiske 
træningselementer, der er beskrevet i de forskellige modulers læringsmål, er filmet, bliver det 
nu en hjælp for de studerende i relation til deres læring. 
Udover videoerne har de studerende stadig deres undervisningsmateriale – herunder 
lektionsplan med litteraturhenvisning, samt handouts der relatere sig til den teoretiske 
baggrund for den emne der er i spil i den pågældende undervisning. 
Udfordringen med videoerne kan være at nogen studerende føler sig udstillet, og derved 
vælger ikke at være aktivt deltagende i undervisningen. Jeg oplevede ikke, at det altid var de 
samme studerende der sad udenfor, men når man underviser 30-40 studerende i en stor 
gymnastiksal, er det ikke altid muligt at have blikket rettet mod den enkelte. 
Tværtimod oplevede jeg at der kommer mere smil frem hos de studerende når ipad’en blev 
tændt. 
 
Udvikle videoer der afspejler den fysioterapeutiske praksis, i relation til de givne læringsmål for 
modulet 
 
De videoer der skulle afspejle den fysioterapeutiske praksis, rettede sig mod 
opvarmningsprogrammer på modul 1 og modul 7’s besøg på forebyggelsescentrene i 
København. 
I relation til modul 1’s opvarmningsprogrammer, er der ingen tvivl om at det højnede de 
studerendes deltagelse i faget. Dette blev afspejlet i fremmøderegistreringen samt min egen 
oplevelse af den energi de studerende lagde i undervisningen. I fokusgruppe interviewet kom 
det meget tydeligt frem, at de studerendes spirende professionsidentitet blev stimuleret. De 
havde følt en stærk fagidentitet når de kom ud, fremfor at det var noget de havde lavet på 
gymnasiet. De så hvorledes de fremtonede, både fysisk og verbalt og de så hvorledes deres 
undervisning havde betydning for deltagernes motivation. 
At arbejde med ”at blive” og ”at tilhøre”  vil ifølge Lave og Wenger, være en af grundstenene 
inden for udvikling af professionsidentitet. Dette blev opfyldt gennem de studerendes møde 
med virkeligheden. 
Udfordringen viste sig i relation til gruppedannelsen. De grupper der skulle arbejde sammen 
blev dannet den første undervisningsgang på modul 1. Her kender de studerende ikke noget til 
hinanden og har ingen præferencer. Grupperne blev dannet ud fra geografisk placering – hvor 
boede de studerende – og ud fra hvem der kunne finde nogle målgrupper de kunne tage ud og 
undervise. 
Specielt én gruppe havde vanskeligt ved at give hinanden rum og plads. Den kom til at bestå af 
nogle danse- og gymnastikpiger samt nogen piger der ikke havde været fysisk aktive i de 
sidste mange år. Gymnastik- og dansepigerne overtog hurtigt føringen i denne gruppe og de 
fysisk inaktive piger måtte se til fra sidelinjen.  
På denne baggrund, kunne det have været mere hensigtsmæssigt at vente til 3. eller 4. 
undervisningsgang med at etablere grupperne. Udfordringen kunne dog være at de kom for 
sent i gang med at planlægge deres program og tage kontakt til målgruppen. 
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På modul 7 var der fokus på at videoerne skulle dokumentere den praksis de studerende 
havde oplevet ude på forebyggelsescentrene.  
Det viste sig at de fleste hjembragte billeder fremfor videoer. Både videoerne og billederne var 
en del af den samlede fremlæggelse på skolen efter deres besøg på forebyggelsescentrene. 
Udfordringerne med at billeddokumentere den fysioterapeutisk praksis på 
forebyggelsescentrene, viste sig at have udspring i at flere kvinder med anden etnisk baggrund 
deltog på holdene. Disse kvinder træner uden tildækning og vil derfor ikke filmes. Den tanke 
der lå bag videoerne, i relation til at de studerende skulle dokumentere til hvilket niveau 
borgerne trænede, hvilke barrierer der lå for træning, hvorledes fysioterapeuten arbejdede med 
motivation mm., viste sig ikke at være mulig. Til gengæld præsenterede de studerende 
mundtligt de oplevelser de havde haft på centrene, understøttet af enkelte billeder fra centret. 
I denne fremlæggelse kom de ind på niveau, barriere, motivation mm.  
Videodelen blev derved ikke så essentiel i relation til deres oplevelse og fremlæggelse. 
Derimod blev det tydeligt at selve besøget, havde påvirket deres forståelse for borgere med 
livsstilsrelaterede problematikker samt at se hvorledes fysioterapeuten arbejde med motivation. 
 
 
Gøre videoerne tilgængelige for studerende og undervisere på en digital platform. 
 
Som beskrevet i metodediskussion, var det en stor udfordring at finde en digitalplatform, hvor 
de studerende nemt kunne lægge deres videoer op og hvor de var simpelt at finde dem. 
Facebook viste sig at være en god løsning, specielt fordi de studerende ofte logger på 
facebook flere gange om dagen. Når der er opdateringer i TB-gruppen, viser det sig med det 
samme på deres profil. Facebook giver også mulighed for umiddelbart at kommenter videoerne. 
Dette kan være en fordel i relation til forståelsen af det sete eller andre spørgsmål. Det viste sig 
at denne facebook-gruppe, udover at rumme videoerne, kom til at rumme forskellige små 
diskussioner relateret til faget.  
Derudover begyndte de studerende at kontakte mig via facebook, fremfor via Portalen. Nogle 
sendte venneanmodninger, andre valgte bare at bruge chat-funktionen. På den ene side er det 
en rigtig god måde at være i dialog med de studerende på. På den anden side, udviskes 
grænsen mellem mig som privatperson og mig som underviser. Set i relation til det at være en 
autentisk underviser, kan det have sine fordele. De studerende valgte ikke blot at sende mig 
beskeder i relation til TB faget, men også i rettet mod andre udfordringer de havde på studiet. 
Ved at åbne op for facebook som kommunikationskanal, kan de studerende se min private 
profil, billeder af min familie, mine statusopdateringer mm.. Forholdet mellem studerende og 
underviser bliver et andet. Udfordringerne lå blandt andet i, om jeg skulle accepterer de 
studerendes venneanmodninger, eller om jeg skulle ignorere dem. Hvis jeg ignorerede dem, 
kunne det opfattes som en afvisning, på den anden side, hvis jeg accepterede dem, havde de 
adgang til en stor del af mit privatliv. 
Det er et dilemma jeg endnu ikke har fundet en løsning på. 
Det ville være en fordel, hvis UCC kunne oprette et forum som facebook, hvor de studerende 
blot melder sig ind i en gruppe og her har mulighed for at dele film, billeder, kommentarer og 
chatte med hinanden. Et sted der er nemt at komme til – og nemt at betjene. 
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Konklusion 
 
 
Der hersker ingen tvivl om at anvendelsen af digitale medier i undervisningen, stimulerer de 
studerendes læring. Der anvendes et medie og en platform de er bekendt med og det er muligt 
for dem, at anvende de tilgængelige videoer fremadrettet i deres uddannelse. Mulighederne er 
mange inden for det digitale univers, og den fart det digitale univers udvikles i, vil give 
yderligere muligheder for at anvende digitale medier i undervisningen. Specielt læringsudbyttet 
på modul 1 så jeg yderligere cementeret, gennem brug både af konfrontationsundervisning, 
gruppearbejde, udførsel af praksis i ”virkeligheden”, videooptagelse og efterfølgende 
evaluering.  
 
Barrierene ligger i at UCC ikke har en fælles platform, der kan rumme videoer af den størrelse. 
Det kræver at der anvendes en anden platform, i dette tilfælde en lukket Facebook gruppe. 
Udfordringerne med at anvende Facebook er blandt andet, at det påvirker grænsen mellem 
privatliv og arbejdsliv – både for de studerende og for underviseren. De studerende begyndte 
at bruge Facebook som faglig kanal mellem dem selv og mig. Spørgsmål vdr. studiet eller 
andre personlige udfordringer, blev stillet via Facebook. Fremadrettet skal der være en 
tydeligere grænse for hvilke kanaler der anvendes fagligt/arbejdsmæssigt og privat. Dog ser 
jeg det som en del af de samlede udfordringer der ligger i den digitale udvikling – grænsen 
mellem arbejdsliv og privatliv udviskes og utydeliggøres. Det bliver derfor nødvendigt at finde 
klare platforme, der kan rumme digitale læringsmedier samt er let tilgængelig for både 
studerende og underviser. Forsøgsvis anvendes platformen Yammer – men denne har ikke 
den store gennemslagskraft hos de studerende – endnu. Der er brug for at der på ledelsesplan 
tages stilling til, hvorledes en sådan platform skal udformes og gøres tilgængelig for 
undervisere og studerende.  
 
 
Perspektivering 
Vi lever og underviser i en tidsalder, der er præget af en eksplosion af muligheder i det digitale 
univers. Dagligt introduceres nye apps, sociale medier og virtuelle rum, der kalder på vores 
opmærksomhed og nysgerrighed i relation til at være opdateret inden for digitaliseringens 
muligheder. Som studerende og underviser er det en interessant – men til tider også 
uoverskuelig – virkelighed at kigge ind i. Ønsket om at være opdateret indenfor tidens trends, 
kan kollidere med tiden til fordybelse. Da der er så mange muligheder inden for anvendelse af 
digitale medier, bliver det hurtigt til et overfladisk bekendtskab, en søgen efter forståelse af ”det 
nye” og måske samtidig en ”løben væk” fra det eksisterende. Efter 11 år som underviser på 
fysioterapeutuddannelse, hvor det mest trendy i starten var anvendelse af en 
overheadprojektor til fordel for tavle og kridt, befinder jeg mig nu i et stormvejr af teknologiske 
muligheder, der kan understøtte min undervisning og de studerendes læring. Udfordringen 
bliver derved ikke at anvende digitale medier, men anvende dem klogt, relevant og præcist. 
UCC har en digitaliseringspolitik der søger, at alle undervisere skal anvende digitale medier – 
men skal disse medier anvendes fordi de er bedre end overheads og tavlekridt, eller skal de 
anvendes fordi de reelt set bedre undervisningen?. Jeg mener det er essentielt at forholde sig 
yderst kritisk til al den information der ligger online tilgængelig. Ikke alle videoer på Youtube er 
lige korrekte, ikke alle apps er lige præcise. Det kræver et grundigt overblik og dyb viden, at 
hjælpe de studerende til at sortere i al den viden de kan skaffe sig på et nano-sekund. Det 
kræver også et lige så grundigt overblik og dyb faglig forankring, at vælge de rigtige digitale 
medier til den rigtige undervisning. Ikke lade sig for blænde og forføre af smarte apps og 
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overbevisende hjemmesider. Gennemsnitsalderen på underviserne på fysioterapeut 
uddannelsen nærmer sig 50, og vi er måske ikke så opdaterede inden for de digitale medier 
som de studerende er. Derfor vil vi nødvendigvis ofte føle os bagud, i forhold til de studerendes 
evner ud i at anvende de digitale medier. Hvorledes denne afstand mellem de studerendes og 
undervisernes evne ud i det digitale skal udjævnes, bliver en fremadrettet udfordring. Det 
kræver også en afgrænsning både fra undervisernes side – men også fra ledelsens side – i 
relation til hvilket niveau de digitale medier kræves anvendt. Det kan for nogle undervisere 
være angstprovokerende og frustrerende at skulle leve op til kravet om anvendelse af 
digitalisering. Jeg tror det er vigtigt at anerkende ”gamle” undervisningsmetoder, der har 
fungeret udmærket – og stadig fungerer udmærket. Dertil kan lægges spørgsmålet om til 
hvilket niveau UCC ønsker digitalisering. Er det blot at anvende et videoklip fra Youtube eller 
skal det være et ”over-all” digitalt produceret undervisningsmateriale. Jeg er ikke bekendt med 
at dette ønske om digitalisering er blevet uddybet fra ledelsens side. Det ville måske være 
fordelagtigt for underviserne, at kende til omfanget af dette ønske.  

Der ligger også et mere eller mindre bevidst tryk på underviserne fra de studerende, i at være 
opdateret inden for de digitale medier og en forventning og at være online tilgængelig 24/7. De 
studerende er selv online 24/7 og skal opdrages til, at opretholde skelnet mellem underviserens 
privattid og arbejdstid. Underviserne skal måske også opdrages til at skelne mellem privattid og 
arbejdstid. Denne skelnen mellem privattid og arbejdstid, udfordres gennem anvendelsen af 
Facebook. Som underviser kunne det være en mulighed at have en offentlig profil og en privat 
profil – hvis man ønsker en privat profil. Jeg mener dog, at det ville være fordelagtigt, at UCC 
havde en platform der kunne anvendes med samme smidighed og tilgængelighed som 
Facebook.  Yammer, der foreslås som en mulighed, fungerer ikke umiddelbart efter hensigten. 
Dette kunne begrundes i at underviserne ikke er rutinerede ud i anvendelsen af Yammer og at 
de studerende har mange sociale medier de orienterer sig på, og blot synes at Yammer er en 
tidskrævende løsning. De har et stort ønske om at anvende Facebook, da det er et naturligt 
kommunikationsredskab for dem. 

Det er helt evident at vi som uddannelsesinstitution skal have blikket skarpt rettet mod de 
muligheder der ligger inden for digitalisering, vi skal blot til stadighed forholde os kritisk til både 
et hvorfor, et hvad og et hvordan i relation til hvilke digitale muligheder vi ønsker implementeret. 
Dette kritiske blik, ligger måske mere naturligt til nogle undervisere end til andre. Det er yderst 
essentielt, at de undervisere der føler et pres i relation til anvendelsen af digitale medier, 
hjælpes i gang og understøttes i processen. 
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Bilag 1; Undervisningen før og efter projektet 
 

 Modul 1 Modul 3 og 4 Modul 7 Modul 8 
Formål 
– 
lærings
-mål 
for TB 

2 ECTS   
Hoved 
emne:  
Bevægelse 
som begreb 
og  
fænomen  
 
Delemner:  
-  Udvikling 
af praktiske 
færdighede
r og 
kendskab til 
egne 
bevægelse
s-mæssige 
muligheder 
og 
bevæge-
kvalitet  
-  Intro til 
begrebet 
bevæge-
kvalitet  
- Sammen-
hæng 
mellem 
musik og 
bevægelse 
- musik 
(grund-
elementer: 
rytme, 
melodi, 
harmoni) - 
bevæg-
elsens 
grund-
kvaliteter 
(førende-, 
svingende- 
og 
markerede 

Modul 3 – 2 ECTS 
Hovedemne:  
Bevægelse og 
aktivitet - analyse 
og organisering  
 
Delemne:  
-  Kende til og 
udvikle egne 
praktiske 
færdigheder og 
bevægelsesmæssig
e muligheder  
-  Kvalitativ 
vurdering af 
bevægelse 
(kvalitativ 
bevægelseslære)  
-  Postural kontrol 
(mobilitet, stabilitet, 
koordination og 
balance)  
-  Improvisation og 
ekspressivitet 
(introduktion til 
Rudolph Labans 
bevægelseslære og 
RL ́s BESS-
koncept)  
-
  Spændingsbalanc
e; herunder 
metoder til 
afspænding   
 
Hovedemne:  
Træningsdidaktik  
Delemner:  
-  Træningsdidaktik/ 
pædagogiske 
overvejelser 
herunder deltager-
forudsætninger, 
organiseringsformer

2 ECTS 
Hovedemne:  
Aktivitet og træning i 
forebyggende, 
sundhedsfremmende og 
behandlende perspektiv  
 
Delemner: 
-Motion på recept – i teori og 
praksis; herunder introduktion 
til begreberne 
handlekompetence, sense of 
coherence  og Gate Keeper 
teori  
-Aktivitet og træning som 
forebyggende indsats og disses 
indflydelse relateret til 
livsstilslidelser  
-Tilpasset træning og 
rehabilitering til individ og 
grupper med livsstilslidelser, 
herunder metabolisk fitness, 
 kredsløbstræning og 
styrke/styrkeudholdenhedstræn
ing  
-Didaktiske overvejelser i 
relation til livsstilslidelser; 
herunder holdtræning  
-Træning til udvalgte 
målpopulationer med 
livsstilslidelser (vaskulære, 
metaboliske, lungemedicinske 
samt  stressrelaterede lidelser)  
- Evaluering af intervention  
 

3 ECTS   
Hoved 
emne: 
Muskulo-
skeletale 
dysfunktione
r - test og 
træning  
 
Delemner:  
-  Vurdering 
af lokal og 
global 
muskulatur, 
herunder 
muskel-
slynger  
-  Funktionel 
mobilitets og 
stabilitets-
træning; low 
og high load 
træning  
- Trænings-
didaktik  
- Trænings-
principper 
ift. Smerte-
dæmpning 
og 
påvirkning 
af bevæge-
lighed  
- Trænings-
forløb rettet 
mod 
forebyggels
e og 
opheling af 
skader  
- 
Rehabiliterin
g af 
sportsskade
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be-
vægelser) 
 

,  underviserroller, 
kontekstens 
betydning, 
retningslinjer for 
pro- og regression 
af træning  
-  Tilrettelæggelse 
og tilpasning af 
bevægeaktivitet 
(evt. udarbejdelse 
af 
opvarmningsprogra
m)  
-  Træning i relation 
til graviditet, før og 
efter fødsel  
 
Modul 4 - 3 ECTS   
Hovedemne: 
Grundtrænings-
elementer  
 
Delemner:  
Bevægelighed 
Styrke  
Kredsløb   
 
Hovedemne:  
Træningsdidaktik  
Delemner:  
Træningsdosering   
 
Hovedemne:  
Træning med 
relation til ældre 
Delemne:  
Forebyggelse og 
rehabilitering af 
ældre  
Tests til vurdering af 
den ældre  
 
Hovedemne 
Træning med 
relation til Børn 
Delemner  
Barnets motoriske 
og psykosociale 
udvikling 
Perceptuel træning 

r  
-  Rygskole 
og patient-
uddannelse 
samt tvær-
profes-
sionelt 
samarbejde  
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og stimulering af 
sansemotorik 
Test til vurdering af 
barnet 
 
 

 
	  

Før 
digitaliseri
ng 

På modul 1 
arbejdes der med 
udarbejdelse af et 
opvarmingsprogra
m til en selvvalgt 
målgruppe. 
Målgrupperne kan 
være børn, gamle, 
fodboldspillere, 
badmintonspillere, 
gymnaster etc. De 
studerende 
arbejder i grupper 
med at udarbejde 
opvamnings-
programmet. 
Undervisningen 
indeholder teori og 
praksis om 
kredsløbstræning, 
styrketræning, 
bevægelighedstræ
ning, 
musikforståelse og 
didaktik. På 
baggrund af 
ovenstående 
emner udarbejder 
de studerende 
deres 
opvarmningsprogra
m og fremviser det 
for hinanden, men 
deres 
medstuderende 
som ”prøvekaniner” 
 

Disse 
moduler 
indeholder 
emner som 
træning af; 
postural 
kontrol, 
gravide, 
børn, gamle 
samt 
dybdegående 
teori og 
praktik 
vedrørende 
kredsløbs-
træning, 
styrketræning
, biomekanik, 
bevægelighe
ds-træning, 
afspænding 
og 
ekspressive 
øvelser. 
Undervisning
en indledes 
med et 
teoretisk 
oplæg, 
hvorefter 
træningsmet
ode afprøves 
i praksis. 
 

På dette 
modul 
arbejdes der 
med test og 
træning rettet 
mod patienter 
med livsstils-
relaterede 
sygdomme, 
herunder 
diabetes, 
KOL, 
overvægt, 
hjertekar 
problematikke
r og stress. 
Der 
undervises ud 
fra teoretiske 
oplæg og de 
studerende 
arbejder i 
praksis med 
pulsbaseret 
træning, Borg 
skala i teori og 
praksis, 
subjektive 
test, 
restriktioner af 
åndedrættet 
ved at træne 
med sugerør i 
munden osv. 
Alt sammen 
for at ”lege” at 
de er patienter 
med 
livsstilsrelater
ede 
problematik-

På modul 8 er der 
overvejende fokus på 
test og træning til 
patienter med ryg/nakke 
smerter. 
Undervisningen består 
som udgangspunkt af en 
del teori vedrørende 
neuromuskulærkontroltr
æning samt i praksis at 
arbejde med ryg og 
nakke træning ud fra 
denne teoretiske ramme.  
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ker. 
 

Efter 
digitaliseri
ng 

målet er stadig at 
de studerende i 
grupper skal 
udarbejde et 
opvarmnings-
program og 
modtage den 
indledende 
undervisning i 
kredsløbstræning, 
styrketræning, 
bevægeligheds-
træning, 
musikforståelse og 
didaktik. Al denne 
undervisning filmes 
og lægges i et rum 
hvor de studerende 
kan tilgå det. De 
vælger nu 
en ”rigtig” 
målgruppe. Dvs at 
de går ud i 
virkeligheden og 
finder en gruppe 
mennesker. De 
valgte bl.a. 
badmintonspillere, 
volleyspillere, 
fægtere, gymnaster 
mm.. de skulle så 
filme når de lavede 
opvarmningen 
sammen med 
målgruppen. Alle 
disse film – 8 i alt – 
så vi sammen til 
den sidste 
undervisningsgang. 
Her fik hver gruppe 
tildelt en 
opponentgruppe 
der skulle forholde 
sig til; anvendelse 
af musik, niveau, 
motivation mm. 
 

Der blev 
stadig 
undervist i 
ovenstående 
emner, alt 
blev dog 
filmet og 
klippet 
sammen til 
små film. Der 
blev arbejdet 
mere med 
gruppe 
opgaver, 
hvor de 
studerende 
skulle vise 
forskellige 
trænings-
tiltag i praksis 
– det kunne 
være 
vestibulær 
træning, 
styrke-
træning af 
ryggens 
ekstensorer, 
bækken-
bunds 
træning mm. 
Disse små 
film blev lagt 
på en fælles 
platform, 
hvor de 
studerende 
kunne tilgå 
det.  
 

Da det kan 
være 
vanskeligt 
at ”lege” at 
man har en 
livsstilsrelater
et sygdom, 
valgte jeg at 
have de 2 
første 
undervisning 
seancer på 
skolen, hvor vi 
gennemgik de 
ovenstående 
emner for 
modulet. Men 
i stedet for at 
de 
skulle ”lege” 
at de havde 
en 
livsstilsrelater
et sygdom, 
havde jeg 
været ude og 
filme en 
fysioterapeut i 
arbejde på et 
forebyggelses
-center i 
København. 
En film der 
viste hvordan 
hun testede 
en ny borger 
der skulle i 
gang med et 
træningsforløb
. Derved 
kunne de se til 
hvilket niveau 
man kunne 
træne disse 
borgere. 
Herefter blev 
de alle sendt 
på besøg – i 

Undervisningen ændrede 
sig ikke så meget før og 
efter digitaliseringen. 
Den eneste forskel var 
blot at de studerende 
blev opfordret til at filme 
alle de mange test og 
øvelser vi lavede i 
gymnastiksalen. En 
havde ansvaret for at 
lægge det ud på en 
fælles platform, således 
at alle kunne tilgå 
øvelserne og blive 
inspireret i relation til at 
lave ryg/nakke træning.  
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grupper af 2-3 
– på 
forebyggelses
-centrene i 
København. 
Her skulle de 
opleve 
hvorledes 
man træner 
disse borgere, 
samt 
filme/tage 
billeder, så de 
kunne dele 
det med deres 
medstuderend
e den sidste 
undervisnings
-gang. 
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Bilag 2; Opponancegruppernes tematikker 
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Bilag 3 

Oversigt over videoer 

 
 

Titel Hold/modul Set antal 
gange 

kommentarer 

1. Styrkeøvelser for overvægtige F11/7 88 Pernille Thomsen 
underviser 

2. Knæøvelser  F11/7 88 Pernille Thomsen 
underviser 

3. Postural kontrol. Fokus på 
taktil, proprioceptiv og 
vestibulær stimulation 

F12/7 88 Pernille Thomsen 
underviser 

4. Postural kontrol. Fokus på 
proprioception, 
understøt.flade, tyngdepunkt, 
stabile/mobile opgaver 

F12/3 88 Pernille Thomsen 
underviser 

5. Postural kontrol 
Understøt.flader, manipulation, 
variation i opgaven, ændringer 
i miljøet 

F12/3 88 Pernille Thomsen 
underviser 

6. Vestibulære/Proprioceptive 
øvelser 

F12/3 88 Pernille Thomsen 
underviser 

7. 6-8 årige drenge. 
Balanceproblemer 
ShumwayCook og Wollacot 

F12/3 88 De studerende 
underviser 
hinanden 

8. Ældre mænd med 
gangbesvær. Gentiles 
taxonomi 

F12/3 88 De studerende 
underviser 
hinanden 

9. Ældre mænd med balance 
problemer ShumwayCook og 
Wollacot 

F12/3 88 De studerende 
underviser 
hinanden 

10. Ældre damer med 
gangbesvær Gentiles 
taxonomi 

F12/3 88 De studerende 
underviser 
hinanden 

11. Ældre damer med balcence 
besvær ShumwayCook og 
Wollacot 

F12/3 88 De studerende 
underviser 
hinanden 

12. Koordination – del 1 F12/3 88 Pernille Thomsen 
underviser 

13. Koordination – del 2 F12/3 88 Pernille Thomsen 
underviser 

14. Koordination – del 3 F12/3 88 Pernille Thomsen 
underviser 
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15. Koordination – del 4, slap tap F12/3 88 Pernille Thomsen 
underviser 

16. Den flirtende patient E12/1 og F12/3 88 Improteater ved 
Sofie Stougaard 

17. Den uhygiejniske fys E12/1 og F12/3 88 Improteater ved 
Sofie Stougaard 

18. Den kompetente og meget 
grædende patient 

E12/1 og F12/3 88 Improteater ved 
Sofie Stougaard 

19. Den grænseoverskridende Fys E12/1 og F12/3 88 Improteater ved 
Sofie Stougaard 

20. Den racistiske bornholmer E12/1 og F12/3 88 Improteater ved 
Sofie Stougaard 

21. Den uopmærksomme fys E12/1 og F12/3 88 Improteater ved 
Sofie Stougaard 

22. Det kender jeg godt – men 
meget værre - fys 

E12/1 og F12/3 88 Improteater ved 
Sofie Stougaard 

23. Nicklas Bendter E12/1 og F12/3 88 Improteater ved 
Sofie Stougaard 

24. Fyssen der ikke tror på 
patienter 

E12/1 og F12/3 88 Improteater ved 
Sofie Stougaard 

25. Biomekanik Knæets 
ekstensorer 

F12/3 88 De studerende 
underviser 
hinanden 

26. Biomekanik Skulderens 
abduktorer 

F12/3 88 De studerende 
underviser 
hinanden 

27. Biomekanik Hoftens 
ekstensorer 

F12/3 88 De studerende 
underviser 
hinanden 

28. Biomekanik Albuens 
ekstensorer        

 

F12/3 88 De studerende 
underviser 
hinanden 

29. Biomekanik Skulderens 
laterale rotatorer 

F12/3 88 De studerende 
underviser 
hinanden 

30. Biomekanik Hoftens laterale 
rotatorer 

F12/3 88 De studerende 
underviser 
hinanden 

31. Nedsat neuro motorisk kontrol  
lumbal collumna 

F11/8 86 Pernille Thomsen 
underviser 

32. Test af semispinalis F11/8 86 Pernille Thomsen 
underviser 

33. Test af obliquuerne F11/8 86 Pernille Thomsen 
underviser 

34. Behandling af quadratus 
lumboeum 

F11/8 86 Pernille Thomsen 
underviser 

35. Billeder af pulsbaseret 
cykeltræning 

E11/7 81 Pernille Thomsen 
underviser 
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Bilag	  4;	  Fokusgruppeinterview	  spørgeguide	  
	  
	  
Spørgeguide	  fokusgruppe	  interview	  

Hvad	  var	  den	  største	  udfordring	  ved	  at	  undervise	  ude	  i	  virkeligheden?	  

Hvilke	  barriere	  oplevede	  i	  undervejs	  –	  medstuderende,	  lave	  aftaler,	  kamera,	  lyd,	  
billede	  etc.?	  

Hvordan	  fungerede	  samarbejdet	  i	  grupperne?	  

Har	  det	  på	  nogen	  måde	  påvirket	  jeres	  lyst	  til	  at	  blive	  fysioterapeut?	  

Hvad	  var	  det	  bedste	  ved	  at	  være	  ude	  i	  virkeligheden?	  

Hvordan	  var	  det	  at	  se	  sig	  selv	  som	  underviser?	  
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Bilag	  5	  

Anbefalinger	  til	  anvendelse	  af	  digitale	  medier	  i	  undervisningen;	  

	  

Det	  tekniske;	  

	   Udstyr	  der	  kan	  filme	  i	  optimal	  lyd	  og	  billede	  kvalitet	  

	   Brug	  kompatible	  redigeringsprogrammer.	  Programmer	  
	   der	  ”taler	  sammen”	  med	  udstyret	  der	  filmer.	  

	   Redigeringsprogrammerne	  skal	  være	  simple	  fremfor	  
	   avancerede.	  

	   I	  dette	  projekt	  er	  Apple	  produkter	  anvendt	  –	  her	  under	  Ipad,	  
	   MacBook	  pro	  og	  redigeringsprogrammet	  Imovie.	  Dette	  har	  
	   fungeret	  optimalt.	  

	   Sørg	  for	  at	  have	  GB	  nok	  på	  optageudstyret.	  I	  dette	  projekt	  
	   anvendtes	  en	  Ipad	  med	  32GB.	  Dette	  var	  ikke	  helt	  nok.	  

	   Den	  redigerede	  film	  skal	  være	  under	  8	  minutter.	  Upload	  tiden	  
	   bliver	  meget	  lang,	  hvis	  filmen	  overstiger	  8	  minutter.	  

Deling	  af	  film	  

	   Vælg	  en	  fælles	  platform,	  hvor	  både	  undervisere	  og	  studerende	  
	   har	  nem	  adgang	  til.	  En	  lukket	  facebook	  gruppe	  kan	  være	  en	  
	   mulighed,	  dog	  ikke	  umiddelbart	  anbefalelsesværdig.	  

	   Opret	  eventuel	  en	  lukket	  YouTube	  kanal.	  

	   Den	  fælles	  platform	  skal	  have	  plads	  nok,	  hurtig	  uploads	  tid	  og	  
	   være	  let	  tilgængelig.	  

	  

At	  filme	  praksis	  

	   Skriftlige	  forudgående	  aftale	  med	  fysioterapeuter,	  patienter,	  
	   borgerne	  der	  skal	  deltage	  på	  filmen.	  

	   Samtykkeerklæringer	  på	  alle	  der	  filmes	  –	  studerende	  og	  
	   borgere.	  

	   Film	  og	  rediger	  en	  ”dummy”	  inden	  den	  rigtige	  film,	  således	  at	  
	   udstyr	  og	  redigeringsprogrammer	  afprøves.	  
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