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BAGGRUND FOR SKOLENS SATSNING PÅ MERE PRAKSISNÆR 
UNDERVISNING 
Skolens overordnede formål med at igangsætte et så omfattende projekt og et længerevarende 

fokus på ”praksisnær undervisning” var at forfølge antagelsen om, at mere praksisnær 

undervisning gør uddannelsen meningsfuld for eleverne og øger deres læring. Derved både 

fastholdes de og bliver endnu mere kompetente og reflekterende praktikere efter endt 

uddannelse.  

Projektforløbet havde også det fokus at udvikle undervisernes kompetencer til at understøtte den 

praksisnære læring og udvikle flere pædagogiske metoder, undervisningsformer og erfaringer. 

Endelig var det hensigten, at undervisere fik mulighed for at udvikle og afprøve deres ideer til 

mere praksisnær undervisning med støtte undervejs.  De skulle have støtte og rum til at 

eksperimentere og afprøve om deres idé kunne give den ønskede effekt.  

 

Der blev nedsat en styregruppe bestående af både interne og eksterne beslutningstagere og der 

blev ansat en central projektleder. SosuFyn afsatte 2.5 mio kr. pr. år i årene 2014 og 2015 i en 

central pulje. Derudover blev det vedtaget, at skolens 4 afdelinger skulle bidrage med minimum 

1/3 egenfinansiering vedrørende undervisernes timeforbrug.  

For at få adgang til de centrale projektmidler til gennemførelse af et delprojekt blev følgende 

tildelingskriterier vedtaget: 

 

1. Delprojektet skal understøtte formålet med det overordnede projekt 

2. Delprojektet skal indeholde noget nyt eller væsentligt anderledes i forhold til skolens aktuelle 

pædagogiske praksis 

3. Delprojektet skal bidrage til kompetenceøgning hos underviserne på SosuFyn 

4. Andel af egenfinansiering skal udgøre mindste 1/3 af delprojektets samlede budget. 

 

Læsevejledning 
I dette hæfte er samlet en del materiale som uddyber de mange forskellige aktiviteter der har 

været rundt om på skolens afdelinger som følge af den overordnede satsning og som er udviklet 

undervejs. Aktiviteter under hovedprojektet omfatter 9 delprojekter på forskellige afdelinger, 2 

delprojekter som har været fælles på alle skolens afdelinger samtidig og endelig har der været 4 

aktioner, som har været et led i et aktionsforskningsprojekt, hvor lærere og forskere har arbejdet 

sammen om at analysere skolekultur, elevpositioner ud fra både interviews og konkrete 

praksisnære delprojekter/aktioner. Endelig så afholdt skolen en landsdækkende konferencen med 

fokus på ”mere praksisnær undervisning” i november 2015. Aktiviteterne har fundet sted fra 

december 2013 til december 2015. 

Hvert delprojekt er beskrevet ved hjælp af en projektbeskrivelse samt et evalueringsnotat der blev 

udarbejdet efter afslutningen. Projektbeskrivelserne har fulgt en fast projektskabelon og 
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evalueringsnotatet har primært haft til formål at være et værktøj for skolens ledelse til at træffe 

beslutning om et projekts aktiviteter og erfaringer skulle fortsætte efter endt eksperiment, skulle 

udvikles yderligere, bredes ud til andre afdelinger eller ophører – i daglig jargon kaldt ”død eller 

drift”. Evalueringsnotatet har også fulgt en fast skabelon.  

 

Overordnet projektbeskrivelse for hovedprojektet -  16. december 2013 
Projektbeskrivelse, ”Hovedprojekt Praksisnær 

undervisning” 

Projektejer/opdragsgiver: Chefgruppen v/ Mogens Kragh Andersen Projektleder: Dorrit West 

1 Projektets titel Praksisnær undervisning 

2 Projektidé/ 

”det nye” – kort 

SosuFyn vil afprøve, udvikle og anvende et væld af kreative og spændende 
metoder og undervisningsformer med det formål at gøre undervisningen 
mere praksisnær og derved uddanne professionelle og reflekterende 
praktikere. 

 
Eksterne samarbejdspartnere inddrages, bl.a. fra forskning og 
praktikområde, så det sikres at skolens initiativer er på forkant med 
udviklingen vedrørende øget sammenhæng mellem skole og praktik. 

3 Baggrund for 
projektet 

Alle parter involveret i skolens uddannelser, både i skolen og i praktikken 
bestræber sig på at udvikle elevernes kompetencer og give dem den 
nødvendige viden, som skal være med til at gøre dem til professionelle 
SOSU- medarbejdere. 
I skoleperioderne kan det dog være en svær og udfordrende opgave for 
underviserne at skabe læringssituationer og formidle viden på en måde, som 
giver eleverne en realistisk oplevelse af de forhold, som de skal udføre deres 
fremtidige opgaver i. 

 
I forbindelse med skolens igangværende udviklingsarbejde som følge af 
ændret bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige 
fællesindgang - sundhed, omsorg og pædagogik, jf. bekendtgørelse nr. 816 
af 20/07/2012 og ny uddannelsesordning SOSU 2012 er det blevet et endnu 
mere aktuelt tema for den pædagogiske udvikling at styrke en praksisnær 
undervisning. I den lokale undervisningsplan er der bl.a. sat fokus på at 
styrke transfer mellem skole og praktik. 

 
Det er ledelsens vurdering, at dette særlige fokus både kan være en meget 
motiverende drivkraft for skolens personale, og at vi som skole har gode 
muligheder for at udvikle os til et videnscenter på dette specielle pædagogiske 
område med en tilstrækkelig målbevidst og ressourcestærk indsats. 
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4 Referenceramme Nye tiltag skal basere sig på et anerkendt teoretisk grundlag og/eller 
dokumenteret erfaring. 

 
I projektet arbejdes ud fra følgende forståelse af begrebet praksisnær 
undervisning: De handlinger, aktiviteter, oplevelser, dilemmaer og 
udfordringer, som eleven kan/vil opleve under udøvelsen af sit erhverv, 
inddrages og behandles i læringsaktiviteterne under uddannelsen. 

5 Målgruppe Den primære målgruppe er alle undervisere og ledere på SosuFyn. 

Sekundære målgruppe er skolens elever. 
Senere kan udvides med praktikvejledere og praktiksteder/praksis 

  Forskningsinstitutionen SDU m.fl. 

6 Formål/vision At styrke det praksisnære i undervisningen ved at udvikle metoder, 
undervisningsformer og undervisernes kompetencer. Dette antages at ville 
forøge elevernes læring, motivation og erhvervsfaglige kompetencer. 

 

SosuFyn vil være et anerkendt, innovativt og landsdækkende videnscenter 
kendt for at inddrage en række praksisnære undervisningsmetoder, f.eks. 
simulationsundervisning, cases, tæt relation til praksis, involverende og 
interaktiv pædagogik og andre læringsaktiviteter. 
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7 Mål/delmål Dimitterende elever vurderes i 2016 som kompetente til alle de opgaver 

- praktiske, kommunikative og relationsmæssige, som deres job i 
arbejdslivet kræver 

 Det vurderes på baggrund af en kvalitativ dataindsamling blandt ledere 
og kolleger hos ansættende myndigheder samt elevernes egen 
opfattelse af at være parate til arbejdslivet som professionelle og 
reflekterende praktikere. 

 Den kvalitative dataindsamling gennemføres også i starten af 
projektperioden for at belyse elevernes nuværende opfattelse af egen 
jobparathed. 

 

Generel viden om aktuelle læringsaktiviteter i relation til praksis skal gøres 
tilgængelig ved projektets begyndelse og er basis for nye 
delprojektbeskrivelser. 

 

Læringsaktiviteter er revurderet og eventuelt ændret i forhold til 
projektets resultater 

 Dette kan dokumenteres via fokusgruppeinterviews blandt skolens 
undervisere og ledere samt gennemgang af nyudviklet 
undervisningsmaterialer på ItsLearning/skolens intranet. 

 

SOSU Fyns erfaringer og konkrete resultater behandles og præsenteres i 
form af minimum 1 offentliggjort artikel, bogkapitel eller lign. pr. afdeling. 
Senest ved udløbet af projektperioden gennemfører SOSU Fyn en lands- 
dækkende konference, hvor hovedtemaet er ”praksis i undervisning - 
under- visning i praksis”. 

 

Ovenstående mål nås ved hjælp af en række delprojekter med hvert sit 
specifikke fokus. Hvert delprojekt etableres med egen projektbeskrivelse og 
klare mål om ønsket effekt. 

 

Den samlede indsats forventes at bestå af et antal initiativer/delprojekter i 
perioden 1. august 2013 til 31. december 2015. 
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Figur 1 Projektmodel med eksempler på delprojekter. 

8 Succeskriterier Vidensdeling undervejs – internt på SosuFyn. 

 Som minimum skal hver afdeling kende til egne delprojekter og de øvrige 

afdelingers delprojektet. 

 
Vidensdeling - blandt eksterne samarbejdspartnere. 

 Alle fynske kommuner, social- og sundhedsskoler og andre 

samarbejdspartnere fra praksis kender til skolens projekt ”Praksis i 

undervisning”. 
 

Skolens undervisere anvender en bredere vifte af undervisningsmetoder og 

er trygge ved at inddrage ny viden/metoder i daglig undervisning 

 Er blevet inspireret af delprojekternes positive erfaringer. 

9 Vurdering af 
risici/barrierer 

”For mange skibe i søen”, dvs. projektdeltagernes tid og engagement er 
også rettet mod andre udviklingsområder. 

 
Bevare vedholdenhed og målrettethed frem for fokus på nye projektideer. 

Projektorganiseringen bliver en flaskehals med unødigt bureaukrati frem for 
en smidig og agil organisering, som giver overblik for alle og rum til løbende 
justering. 

10 Organisering af 

projektet 

Der nedsættes en overordnet styregruppe med repræsentanter fra 
skolen og dens nærmeste samarbejdspartnere på områderne: 

- Det kommunale ældreområde 

- Det kommunale børn- og unge område 

- Region Syddanmark 

- FOA 
 

Sosu Fyns afdelingschefer 
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  Sosu Fyns direktør, som også er formand for styregruppen. 

-  Projektleder vil deltage som sekretær/tilforordnet medlem. 
 

Til projektet ansættes der pr. 1. november 2013 og frem til ultimo 2015 en 
projektleder, hvis opgaver vil være: 

 

 Samlende og koordinerende funktion for hele hovedprojektet 

 Formidle overblik over hovedprojektet med dets delprojekter samt 
ledelsesinformation 

 Tilpasning/brobygning i forhold til skolens øvrige udviklingstiltag 

 Deltage i styring af alle delprojekter 

 Ansvarlig for PR og formidling (i samarbejde med skolens PR - og 
informationsmedarbejder) 

 Forberede statusaflæggelse, udarbejde evalueringer og indsamle 
relevante data (i samarbejde med skolens AC- medarbejder) 

 

Nærmeste leder er direktøren/styregruppens formand 

Der udarbejdes og godkendes kommissorium for styregruppens virke. Der 

afsættes et rammebudget for hvert af årene 2014 og 15. 

Herudover bidrager skolens afdelinger med en andel fra eget 
driftsbudget. 

 

Delprojekterne er tidsbegrænsede i perioden 1. august 2013 til 31.december 
2015. Styregruppen godkender delprojekter og præsenteres for dem ved et 
resumé af hvert delprojekt med tilhørende budget samt projektets ønskede 
effekt. Radikale justeringer i forbindelse med et delprojekt skal ligeledes 
godkendes af styregruppen. 

 

Skolens projektskabelon skal anvendes til beskrivelse af delprojekterne. 

11 Projektdeltagere I forbindelse med et delprojekt nedsættes projektgruppe samt en lokal 
projektholder. Deltagerne i en projektgruppe er skolens personale og evt. 
samarbejdspartnere fra praksis. 
Den pædagogiske ekspertise skolen har ønskes aktiveret mest muligt. E n 
projektholder kan enten være en særligt dedikeret underviser eller en leder. 

 

Projektholdere, ledergruppe m.fl. vil være nærmeste samarbejdspartnere for 

hovedprojektets projektleder. 
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12 Tids- og handleplan 16. december 13: Styregruppen godkender endeligt kommissorium, 
overordnet projektbeskrivelse og budget samt en mødekalender for 
kommende møder. 

 

Ultimo januar 14: valg af projektstyringsværktøj/softwareprogram mhp 
overblik, vidensdeling, prioritering og kommunikation mellem alle 
involverede. 

 

23. januar 14: Information om projektet til alle medarbejdere i forbindelse med 
pædagogisk dag med præsentation af det 
overordnede projekt og første bølge af delprojekter, samt den fremtidige 
organisering/styring. 

 

28. februar 14: Styregruppen præsenteres for første 
ansøgningsrunde vedr. delprojekter med henblik på godkendelse 

 

Følgende delprojekt er igangsat: 

1. ”Uddannelse mellem skole og praktik” i samarbejde med Center for 
forskning i skoleudvikling på SDU 

 

Hvert delprojekt følger den specifikke tids- og handleplan, som skal fremgå 
af deres beskrivelse. Der kan ske mindre justeringer undervejs i samråd 
med projektleder. 

 

7. april 14: Styregruppen præsenteres for 2. ansøgningsrunde 
vedrørende delprojekter med henblik på godkendelse 

 

19. juni 14: Styregruppen præsenteres for statusopgørelse på 
igangværende projekter samt 3. ansøgningsrunde vedrørende 
delprojekter med henblik på godkendelse. 

 

5. september 14: Styregruppen præsenteres for 4. ansøgningsrunde 
vedrørende delprojekter med henblik på godkendelse. 

 

Januar 15: Styregruppen præsenteres for ny statusopgørelse samt 
regnskab for 2014. Dertil 5. ansøgningsrunde vedr. nye delprojekter, som 
skal have en relativt kort  projektperiode. 

 

Januar 15: Personalearrangement med status over første halvdel af 
projektets periode og erfaringsudveksling. 

 

Juni 15: Styregruppen præsenteres for status over samtlige delprojekter 
med særligt fokus på den ønskede effekt af indsatser, kommende 
evaluering og udkast til kommende artikler mv. 

 

August 15: Offentliggørelse af artikler om delprojektet (senest) 
 

September 15: Styregruppemøde, hvor igangværende projekter 
afrundes og evaluering af indsatser påbegyndes. 

 

November 15: Konference om ”Praksisnær undervisning” – baseret på de 
erfaringer SosuFyn har gjort. 

 

December 15: Afrunding og opløsning af styregruppe og overvejelser om 
skolens næste skridt. 
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13 Implementering af 

succes 

Der skal foreligge en strategi for succesfulde projekter og hvordan de 

overgår til ny praksis i den daglige drift. 
De skal være indregnet i driftsbudgettet dér. 

14 Evalueringsplan Delprojekterne evalueres efter afslutning i henhold til deres projektbeskrivelser. 
 

Det overordnede projekt evalueres i henhold til mål i nærværende 
beskrivelse. Præcise metoder besluttes senere i forløbet. 

 

Evaluering af processen i selve projektperioden foregår i sidste kvartal af 2015 
og vil foregå som spørgeskemaundersøgelse med fokus på styring, 
inddragelse, synlighed, læring, tidsforbrug o. lign. 

15 Formidling af 
resultater 

Der udarbejdes en kommunikationsplan om hjemmeside, pædagogiske 
artikler og information til andre relevante medier. 

 

Der afholdes national konference. 

16 Ressourcer Der afsættes er et rammebudget på 0,3 mio. kroner 
for 2013 

2,5 mio. kroner i hvert af årene 2014 og 2015 

Dertil afdelingers bidrag i form af timer/kroner fra eget driftsbudget. 
 

Beløbet anvendes til aflønning af projektleder, frikøb af undervisere, 
eksterne konsulenter, test/simuleringsudstyr, udgifter til ekskursioner mv. 

Gældende projektbeskrivelsen: Behandlet af chefgruppen, d. 6. december 2013 og godkendt af styregruppen: den 16. 

december 13 

 

Kommissorium for styregruppen 
Kommissorium for styregruppen for projekt ”Praksisnær undervisning”. 

1. Styregruppens navn. 

Styregruppen for projekt ”Praksisnær undervisning”. 

2. Styregruppens opgave. 

Styregruppen skal fastholde fokus på projektets formål og mål, som det er beskrevet i projektbeskrivelsen for det 

overordnede projekt ”Praksis i undervisning”, herunder sikre delprojekternes relevans i forhold til formålet. 

Styregruppen skal godkende alle delprojekter inden for rammerne af den overordnede projektbeskrivelse inklusiv 

ressourcer. Gruppen får præsenteret projektansøgningerne i koncentreret form med fremhævelse af projektidé, 

målgruppe, forventet effekt/succes samt budget.   

Den komplette projektbeskrivelse for et delprojekt kan fremsendes efter forudgående anmodning.   

Skolens skabelon for projektbeskrivelser skal benyttes og projektleder Dorrit West sikrer på vegne af 

styregruppen, at alle delprojekter er beskrevet i ønsket form og detaljeringsgrad samt sørger for at udarbejde den 

koncentrerede projektansøgning.   

Såfremt der ønskes større ændringer ved et godkendt delprojekt, skal styregruppen godkende dette. 
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Styregruppen skal arbejde på, at hovedprojektet og dets delprojekter får opbakning både på skolen, i 

kommunerne og regionen ved at informere om disse i relevante fora. 

Styregruppen skal sikre udbredelse af relevant kommunikation og viden om projektet og delprojekterne på 

skolen, i kommunerne og i regionen. 

Styregruppens eksterne medlemmer skal give inspiration og konstruktiv kritik til skolens ledelse i forbindelse 

med projektets styring og udvikling. 

Styregruppen skal sikre, at både hovedprojektet og dets delprojekter evalueres og effektmåles ud fra de enkelte 

projektbeskrivelser. 

3. Styregruppens medlemmer  

Interne medlemmer: 

Formand: Direktør Mogens Kragh Andersen, Social- og Sundhedsskolen Fyn  

Afdelingschef Lisbeth Lykkegaard, Social- og Sundhedsskolen Fyn, afd. Odense Syd  

Afdelingschef Palle Pors, Social- og Sundhedsskolen Fyn, afd. Odense City  

Afdelingschef Helga Bojesen, Social- og Sundhedsskolen Fyn, afd. Svendborg  

Afdelingschef Peter Wright Jørgensen, Social- og Sundhedsskolen Fyn, afd. Middelfart 

Eksterne medlemmer: 

Direktør for ældre- og handicapforvaltningen Helene Bækmark, Odense Kommune  

Direktør for børne- og ungeforvaltningen Jan Præstholm, Svendborg Kommune  

Direktør på OUH Judith Mølgaard, Region Syddanmark 

Sektornæstformand fra FOA og bestyrelsesmedlem på Social- og Sundhedsskolen Fyn Hanne Knudsen 

Tilforordnet og sekretær: Dorrit West, projektleder på Social- og Sundhedsskolen Fyn 

4. Gruppens mødeaktivitet. 

Styregruppen holder møder 3-4 gange om året og der planlægges mødedatoer for 1 år ad gangen.  

Ved helt særlige behov er det muligt at indkalde til et ekstraordinært Styregruppemøde. 

Dagsorden til møde skal være gruppen i hænde 14 dage før et styregruppemøde. 

5. Tids- og handleplan for arbejdet. 

Styregruppens arbejde finder sted i perioden september 2013 til og med januar 2016.  

Referater fra styregruppens møder offentliggøres på skolens intranet. 
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Resultaterne fra hovedprojekt og dets delprojekter formidles løbende på skolens intranet og i skolens eksterne 

nyhedsbrev, samt i forskellige medier og på møder. 

6. Gruppens ressourcer. 

Styregruppen arbejder inden for hovedprojektets afsatte budgetramme: 

0,3 millioner kr. i 2013. 

2,5 millioner kr. i hvert af årene 2014 og 2015. 

 

Diagram over samtlige delprojekter 
Kommentarer til oversigten over samtlige delprojekter under hovedprojektet ”Praksisnær 

Undervisning” 

 Projektet Erhvervskundskab slutter sommeren 2016 og Statens Kompetencecenter har 

været medfinansierende. Øvrige delprojekter er afsluttet. 

 Projektet Digital dokumentation, ”Avaleo Light” er igangsat efter beslutning i ledergruppen 

som følge af at undervisere har efterspurgt det. Der foreligger derfor ingen egentlig 

projektbeskrivelse og projektorganisering. 

 Vedrørende de 4 aktioner under aktionsforskningsprojektet med SDU er de nøje beskrevet 

i bogen ”Teori og praksis på SOSU-uddannelserne” udgivet efteråret 15 af forlaget UP - 

Unge Pædagoger 
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Projektbeskrivelsen -  7. januar 2014 
Projektbeskrivelse for Projekt Forumteater som undervisningsmetode. 

Projektejer/opdragsgiver: Afdelingschef Peter Wright Jørgensen 

Projektleder: Underviser Søren Skousen Jørgensen 

1 
Projektets titel Forumteater som undervisningsmetode 

2 Projektidé – kort Ved at indføre en ny undervisningsform (pædagogisk virkemiddel) i 
uddannelserne, vil vi søge at skabe så praksisnære og virkelighedsrelevante 
undervisningssituationer som muligt. 
Især i forhold til de dele af den faglige praksis, som omfatter kommunikation, 
krisehåndtering, håndtering af etiske og moralske dilemmaer, samt andre svære 
ikke-instrumentelle arbejdssituationer. 
 
Undervisningsmetoden er involverende for hele klassen/gruppen på en gang og 
vil ramme vigtige læringselementer for alle elever, uanset individuel læringsstil 
og fagligt niveau. 

3 Baggrund for 

projektet 

Med skolens aktuelle udviklingsprojekt ”Praksisnær undervisning”, gøres en 
øget indsats for at skabe realistiske læringsaktiviteter om forholdene i praksis, 
samt at præsentere både det teoretiske stof og den praktiske anvendelse af 
dette i en kombineret form – på skolen.  
Det er vores opfattelse, at en høj grad af symbiose mellem teori og praktik vil 
fremme motivationen hos eleverne, vil fremme tilgængeligheden for flere elever 
(mulighed for øget differentiering) og vil skabe øget læring og refleksion. 
Dette gælder på stort set alle de faglige områder, som indgår i elevens 
uddannelse, men der er dog en række konkrete situationer (dilemmaer), som 
kan være meget svære at arbejde med på skolen. Her tænkes på forskellige 
praktiske og kommunikative situationer imellem enkelte personalemedlemmer 
(ex. konflikter, etiske vurderinger), imellem faggrupper (ex. kommunikations- 
eller status/magt-problemer), og ikke mindst mellem personale og 
borgere/pårørende/patienter (ex. konflikter, etiske dilemmaer, svære 
prioriteringer o.m.a.)  
Dette er områder, som er svære at genskabe i skolen og svære at få drøftet, 
nuanceret og reflekteret på en måde, som både tager hensyn til de direkte 
involverede elever følelser og oplevelse og sikrer hele klassens læring. 
- og man kan selv sagt ikke hente hverken personale eller patienter ind på 
skolen for at genskabe og analysere situationen. 
 
Et af de mulige svar på dette dilemma er at anvende en helt anden 
pædagogisk metode, som i dette tilfælde Forumteater metoden. 
Netop på baggrund af metodens muligheder for at bringe emner frem til 
beskuelse og ”drøftelse” i teaterform, som ellers kan være meget svære at få 
synliggjort, behandlet og få omsat til forandring og dermed læring, tænker vi at 
kunne udvide det ”pædagogiske instrumentarium” for skolens lærere.  
Det skal bemærkes, at SOSU Nord, Social- og sundhedsskolen STV og Social- 
og sundhedsskolen Herning har gennemført et nu afsluttet udviklingsprojekt i 
samarbejde med Ministeriet for Børn og Unge (for Fou-puljemidler). Dette 
projekt havde fokus på ”Forumteatermetoden til innovationsarbejdet”, og der er 
produceret en del grundlæggende materiale og startet en lokal anvendelse af 
metoden på de enkelte skoler. Materiale fra dette projekt kan ses på 
hjemmesiden www.sosuforum.dk . 
 

http://www.sosuforum.dk/
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Idéen med vores projekt er at bygge videre på deres resultater og visse af 
materialerne, men med et øget fokus på den pædagogiske anvendelse og 
styrke i forhold til at ”trække de svære situationer” ind fra praksisområdet og 
belyse, reflektere og lære af dem i skolens undervisning, og efterfølgende 
skabe en indgang til og udbredelse af metoden på hele SOSU Fyn. 

4 Referenceramme Metoden tager sit udgangspunkt et mangeårigt arbejde og erfaringsgrundlag 
med denne kendte teaterform, som også i en del år er anvendt som en 
supplerende læringsmetode i forskellige sammenhænge.  
 
Metode skaber et udfordrende, involverende og afslørende dialogrum, hvor alle 
kan involveres med både intellekt og følelser - og helt uanset individets 
sproglige og især skriftlige kompetencer. Dette repræsenterer derfor en helt 
anden læringsform end den traditionelle undervisning. 
Det teoretiske grundlag for denne metode er udviklet af den brasilianske 
forfatter, instruktør, teaterpædagog og politiker Augusto Boal (1931 - 2009). 
Bl.a. beskrevet i bøgerne ”De undertryktes teater”, ”Stop - Det er magisk” m. fl. 

5 Målgruppe Målgruppen er alle undervisere i SOSU Fyns Middelfart afdeling  
(men de skal jo anvende den i forhold til eleverne). 
 
Perspektivet i projektet er, trods den relativt beskedne målgruppe på ca. 12 
undervisere (og 2 ledere), at udover den lokale anvendelse, så skal projektet 
også kunne formidle inspiration, viden, erfaringer om metoden, samt 
konkrete ”materialer/programmer/cases”, som kan anvendes af undervisere på 
resten af skolen, samt evt. formidles til andre SOSU- eller EUD-skoler. 

6 Formål/vision Projektets formål er: 
Igennem uddannelse og træning at indføre forumteater metoden, som et nyt 
pædagogisk arbejdsredskab til brug ved analyse, refleksion og læring på 
skolens uddannelser med særligt fokus på komplekse mellemmenneskelige 
problemsituationer fra elevernes praksis. 
 
At skabe lokal forankring af metoden, samt sikre formidling af viden, erfaringer 
og konkrete materialer til resten af SOSU Fyn, m.h.p. en yderligere udbredelse 
af metoden udenfor Middelfart. 
 

7 Mål/delmål Projektets mål er: 
At uddanne og træne alle lærere i Middelfart afdelingen i brugen af denne 
pædagogiske metode, til et niveau hvor de selvstændigt kan anvende den i 
praksis. 
 
At sikre anvendelsen i et sådant omfang, at hver underviser i projektperioden 
selvstændigt har gennemført mindst 3 forumteater spil/situationer (d.v.s. været 
i rollen som joker = spil leder). 
At producere materiale til brug med denne metode, som kan danne baggrund 
for fortsat udvikling af metoden, samt spredning til øvrige afdelinger. 
 
At sikre evalueringsdata m.h.p. på afdelingens egen evaluering, samt 
formidling af erfaringer og resultater til øvrige afdelinger. 
Registrering af aktiviteter (temaer og aktører). 
Fokusgruppe interview med elever der har deltaget. 
Fokusgruppe interview med en gruppe undervisere. 
 

8 Succes-kriterier Når den forventede succes opnås, så vil forumteater-metoden være en 
integreret del af skolens pædagogiske metodeudvalg, som anvendes løbende i 
de relevante situationer i uddannelserne. Startende i Middelfart og efterfølgende 
udbredt til resten af skolen. 



16 
 

 
På skolens intranet findes et fælles arkiv over vejledninger, redskaber m.v. 
knyttet til metoden.  

9 Vurdering af 

risici/barrierer 

Dårlig planlægning og manglende tid. 
Manglende/lavt engagement fra undervisernes side. 
For få initiativer og for lidt mod til afprøvning med supervision (træning). 
For dårlige muligheder, eller for lidt initiativ i forbindelse med 
erfaringsudveksling og udbredelse af metoden til resten af skolen. 
 

10 Organisering af 

projektet 
Projektgruppe: 
afdelingschef Peter Wright Jørgensen (projektejer) 
underviser og sygeplejerske Else Rasmussen 
underviser, specialvejleder Søren Skousen Jørgensen (projektleder) 
skuespiller og konsulent Jan Foss (tilforordnet ad hoc) 
 
Projektperioden vil være afgrænset til året 2014 med den væsentligste 
uddannelsesmæssige indsats placeret før sommerferien 2014 og evalueringen 
i 2. halvår af 2014. 
 

11 Projekt-deltagere Alle afdelingens undervisere udgør projektdeltagere, samt eleverne i 
forbindelse med den konkrete undervisning og anvendelse af metoden. 
 
Jan Foss fungerer som instruktør og supervisor i forhold til undervisernes uddannelse 

og træning i metoden. 

12 Tids- og 

handleplan 

Der indgås et tæt samarbejde med en ekstern konsulent, som er skuespiller 
Jan Foss fra firmaet Teater.nu.  
Jan Foss har en mangeårig erfaring med forumteater metoden og en flerårig 
erfaring med deltagelse i DK SKILLS (netop i forbindelse med SOSU-elevernes 
konkurrence, hvor han har spillet en af borgerne på scenen til prøverne 
(rollespil). Jan Foss har også været den drivende kraft i det omtalte projekt på 
de 3 nordjyske SOSU Skoler. 
 
De planlagte aktiviteter er 4 workshops á 3 timer (hverdage kl. 13.00 - 16.00) 
fulgt op med individuel supervision af Jan Foss i perioderne mellem 2. og 3, 3. 
og 4., samt evt. efter 4. workshop. 
 
Workshop 1  
Intro til metoderne, Forumteater/forumspil som didaktisk metode. 
Historisk rids   
Den æstetisk læreproces 
Erfaringer og inspiration 
Opvarmning – Icebreakers 
Øvelser og lege 

Refleksionsøvelse. 
Øvelser til at sætter ord og tanker på temaer. 

Forumspil. 
Hvad er forumspil.  
Hvordan opbygges et spil og hvordan man gennem spillet 
undersøger dilemmaer og problematikker. 

 
Workshop 2: 
Træning og videre læring 
Der arbejdes videre med udgangspunkt workshop 1.  
Fyldes på værktøjskassen med flere igangsættende øvelser og lege. 
Refleksionsøvelser og forumspil.  
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Hvordan vi bygger et undervisningsforløb op med fokus på underviserens rolle 
som joker: facilitator og processtyrer. 
Erfaringer og inspiration til design af undervisningsforløb. 
Supervision: 
Imellem workshops 2 og 3 vil underviserne blive opfordret og motiveret til at 
planlægge og gennemføre små forløb i klassen med elever. For at gøre sig 
egne erfaringer under supervision af Jan Foss. 
Workshop 3: 
Der arbejdes videre med udgangspunkt i de forrige workshops og fylder på 
værktøjskassen. 
Egne erfaringer fra egen praksis med elever og udfordringer, deles med de 
andre undervisere.  
Flere øvelser og fokus på jokerens rolle ud fra ovenstående. 
Supervision: 
I mellem workshops 3 og 4 afvikles flere forløb i klasserne med supervision af 
Jan Foss. 
Workshops 4: 
På workshop 4 samles erfaringer fra brug af metoderne. Undervisningsdesign 
nedskrives. 
Flere øvelser til værktøjskassen. 
Evaluering, opsamling og vi ser frem ad. 
  
Om supervisionen: 
Det er en meget vigtig del af projektet, at underviseren selv prøver kræfter med 
metoden og jokerrollen, over for sine elever - og med udgangspunkt i sine 
egne kerneydelser og fag – under supervision af Jan Foss.   
Undervisningen og supervisionen kan følges af de andre undervisere, hvor det 
er muligt. Ligeledes er erfaringsopsamling og deling med ens kollegaer, en 
vigtig del. 
Projektet igangsættes efter et indledende projektgruppemøde med 1. workshop 
i januar 2014. 

13 Implemente-ring 

af succes 

Dette er beskrevet nedenstående under Formidling af resultater. 
 

14 Evaluerings-plan Som det fremgår af målbeskrivelsen, så vil følgende områder blive inddraget i 
evalueringen: 
Hvilke aktiviteter er gennemført? 
- data fra workshops (programmer) og registreringsark vedr. de enkelte 
gennemførte læringsspil. 
Hvilke materialer er produceret? 
- indsamling og oversigt over produceret materiale, yderligere værktøjer m.v. 
Hvad har eleverne fået ud af det? 
- fokusgruppeinterview med deltagende elever. 
Hvad har underviserne fået ud af det? 
- fokusgruppeinterview med et udsnit af lærerne. 
Hvad er anbefalinger og tilbud til resten af SOSU Fyn? 
- opsummering og praktisk vejledning på baggrund af ovenstående. 
Dataindsamlingsmetoder: 
For at sikre en løbende indsamling af relevant datamateriale udarbejdes der et 
registreringsskema, som er obligatorisk og som skal opsamle udvalgte 
konkrete oplysninger om de gennemførte undervisningsspil. 
 
Gennemførelse af fokusgruppeinterviews ønskes foretaget af en relevant 
person udenfor afdelingen. Her kunne vi pege på den nyansatte projektleder, 
eller evt. en delvist frikøbt underviser fra en af de andre afdelinger.  
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15 Formidling af 

resultater 

Projektets resultater forventes præsenteret 
skriftligt (artikel og en evalueringsrapport),  
mundtligt (præsentation på ex. pædagogisk dag på skolen, eller ved anden 
relevant aktivitet). 
Det vil undervejs i forløbet blive overvejet, om en evt. videodokumentation vil 
være mulig og etisk forsvarlig at gennemføre. 

16 Ressourcer Som det fremgår af handlingsplanen investerer afdelingen selv en væsentlig 
del arbejdstimer for afdelingens undervisere. (forberedelse af workshops, 
udvidet forberedelse af egne undervisningsforløb med forumteater, deltagelse 
som ekstra i andre underviseres supervisions støttede afprøvninger = 
observatører) 
Hertil kommer yderligere omkostninger i form af ressourcer til forplejning, 
kopiering af materialer, udgifter til gennemførelse af evaluering og distribution 
af resultater, materialer m.v. Disse udgifter er anslået så godt som muligt og 
indarbejdet i nedenstående budget. 
 
Udgifter til aflønning af ekstern underviser og supervisor, samt transport for 
denne retur fra Odense til Middelfart, er også indarbejdet i nedenstående 
budget. Desuden er der i budgettet indregnet det konkrete timeforbrug til 
workshops, d.v.s. 3 x 4 timer = 12 timer pr. underviser (ledelsen deltager uden 
timerefusion). 
 
Den samlede budgetsum er på 130.375 kr. (se specifikation på næste side) 
Herfra skal fratrækkes afdelingens obligatoriske egenfinansiering på 33,3%. 
Der ansøges således om finansiering af 86.960 kr. fra skolens samlede pulje til 
projekt Praksisnær undervisning. 

Projektbeskrivelsen udarbejdet af/dato:      PEWJ og SOJO / 7. januar 2014 

 
 

Evalueringsnotat 

Forumteater som undervisningsmetode – marts 2014 

Projektets idé og baggrund 
Det er vores opfattelse, at en høj grad af symbiose mellem teori og praktik vil fremme motivationen hos 

eleverne, vil fremme tilgængeligheden for flere elever (mulighed for øget differentiering) og vil skabe øget læring 

og refleksion. 

Dette gælder på stort set alle de faglige områder, som indgår i elevens uddannelse, men der er dog en række 

konkrete situationer (dilemmaer), som kan være meget svære at arbejde med på skolen. Her tænkes på 

forskellige praktiske og kommunikative situationer imellem enkelte personalemedlemmer (ex. konflikter, etiske 

vurderinger), imellem faggrupper (ex. kommunikations- eller status/magt-problemer), og ikke mindst mellem 

personale og borgere/pårørende/patienter (ex. konflikter, etiske dilemmaer, svære prioriteringer mv.). 

Dette er områder, som er svære at genskabe i skolen og svære at få drøftet, nuanceret og reflekteret på en måde, 

som både tager hensyn til de direkte involverede elevers følelser og oplevelse, og samtidig sikrer hele klassens 

læring - og man kan selv sagt ikke hente hverken personale eller patienter ind på skolen for at genskabe og 

analysere situationen. 
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Et af de mulige svar på dette dilemma er at anvende en helt anden pædagogisk metode, som i dette tilfælde 

Forumteater metoden. 

Idéen med vores projekt er at forsøge at ”trække de svære situationer” ind fra praksisområdet og belyse, 

reflektere og lære af dem i skolens undervisning, og efterfølgende skabe en indgang til og udbredelse af metoden 

på hele SOSU Fyn. 

Formål og mål 

Projektets formål 
Igennem uddannelse og træning, at indføre forumteater metoden, som et nyt pædagogisk arbejdsredskab til brug 

ved analyse, refleksion og læring på skolens uddannelser med særligt fokus på komplekse mellemmenneskelige 

problemsituationer fra elevernes praksis. 

At skabe lokal forankring af metoden, samt sikre formidling af viden, erfaringer og konkrete materialer til resten 

af SOSU Fyn, m.h.p. en yderligere udbredelse af metoden udenfor Middelfart. 

Projektets mål 
At uddanne og træne alle lærere i Middelfart afdelingen i brugen af denne pædagogiske metode, til et niveau 

hvor de selvstændigt kan anvende den i praksis. 

At sikre anvendelsen i et sådant omfang, at hver underviser i projektperioden selvstændigt har gennemført 

mindst 3 forumteater spil/situationer (dvs. været i rollen som joker = spille- der). 

At producere materiale til brug med denne metode, som kan danne baggrund for fortsat ud- vikling af metoden, 

samt spredning til øvrige afdelinger. 

At sikre evalueringsdata med henblik på afdelingens egen evaluering, samt formidling af er- faringer og resultater 

til øvrige afdelinger. 

Registrering af aktiviteter (temaer og aktører). 

Fokusgruppe interview med elever der har deltaget. 

Fokusgruppe interview med en gruppe undervisere. 

Forum-metoden - kort fortalt 
Metoden har sit afsæt i en særlig form for debatteater, der viser nogle problematiske, uhensigtsmæssige eller 

komplekse situationer mellem mennesker (fokus på kommunikation, interaktion og holdninger/viden), som så 

sættes til ”drøftelse” og måske afklaring – men i hvert fald til refleksion - i et fysisk og kommunikativt samspil 

mellem de medvirkende (agere frem for ar snakke). 

Underviseren laver sin pædagogisk-didaktiske forberedelse i forhold til undervisningens mål og udvælger evt. 

nogle temaer. (alternativt tages afsæt i elevernes erfaringer eller forslag til vigtige temaer indenfor det 

fagområde, som skal belyses). 
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Der gennemføres via forskellige øvelser en mental ”opvarmning” i klassen, som åbner for elevernes fokusering og 

”åndelige tilstedeværelse”, samt skaber et trygt klassemiljø, hvor det er nemt (nemmere) at prøve/fejle og tale 

åbent om indholdet i dagens læringsaktivitet – og egne holdninger og evt. besværligheder i forhold til temaet. 

Der gennemføres et 1. spil, hvor dilemmaer og problemstillinger fremstår tydeligt. 

Der gennemføres et 2. (og evt. 3. og 4.) spil, hvor deltagernes aktive medvirken og ændring i spillets gang 

(situationen), er med til at styrke hele klassens refleksioner og kreativitet i for- hold til at finde frem til stadig 

bedre løsninger på dilemmaet. 

Under hele forløbet optræder underviseren i en ”Joker”-rolle, som står for opvarmningsøvelserne og som sikrer at 

spillene gennemføres indenfor de fastlagte ”spilleregler”. Det er og- så Jokeren, som sikrer relevant refleksion og 

ideudvikling, samt inddragelse af alle elever i klassen (så vidt muligt). 

Der afrundes og sikres, at alle i klassen har det OK med situationen og spille (specielt hvis man har været tæt på 

enkelte personer). Dette er også Jokerens ansvar. 

Gennemførte aktiviteter og involverede deltagere i projektet 

Workshops og superviseret træning. 

 Der har været gennemført 4 workshops á 3 timers varighed over en periode på ca. ½ år. På 

de enkelte workshops er der sket en fremadskridende undervisning og træning, ligesom der 

er udleveret skriftligt materiale med konkrete instruktioner til en række opvarmnings- øvelser, 

spil/lege, samt instruktioner til ”Joker”-rollen (spil-lederen = underviseren) 

 Alle undervisere, samt afd. leder & teamleder deltog aktivt i workshops (om muligt). 

 Mellem de enkelte workshops og til ca. en måned efter 4. workshop, har underviserne af- 

prøvet metoden i den daglige undervisning med supervision af konsulenten Jan Foss. Af- 

prøvningerne (træning) har både været som observatør og som ansvarlig for spillet 

 Mellem workshops har underviserne haft skriftlig kontakt med Jan Foss for råd og 

vejledning, herunder hjælp til didaktiske overvejelser ved brug af metoden. 

Træningsseancer med elever 

Der var i projektbeskrivelsen opsat et mål om, at alle undervisere i projektperioden selvstændigt 

skulle gennemføre 3 forumspil, hvor de var Jokeren (spil-leder). 

Dette mål har ikke fuldstændigt kunne opfyldes, bla.a. på grund af travlhed og enkelte personale- skift 

i projektperioden.11 undervisere har afprøvet forumspil metoden med supervision (ud af 14 mulige). 

 9 undervisere har haft ansvar for opvarmning med supervision (fra 1 til 4 gange). 

 8 undervisere har fungeret i jokerrolle med supervision (fra 1 til 4 gange). 

 7 undervisere har været observatør til andres forumspil i forbindelse med supervision. 

 2 undervisere rejste før sommerferien og 3 undervisere blev nyansat i henholdsvis juni & 

august. De nye kom derfor meget sent ind i projektet, men de har deltaget så meget de 

kunne. Denne ”udskiftning” af personale skete mellem 3. og 4. workshop. 

Projektets økonomi 
Projektbevillingen lød på et samlet beløb på 86.950 kr. og hertil kommer afdelingens egenfinansiering 
på ca. 44. 000 kr.. dvs. et samlet budget på ca. 130.000 kr. 
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Budgettet er overholdt og har dækket underviserens honorar og kørsel, samt til materialer og frikøb af 
undervisere til workshops. En lille del er anvendt til forplejning i forbindelse med workshops. 
Honorar mv. til den eksterne konsulent har udgjort ca. 50% af det samlede budget. 

Kvalitativ evaluering af projektets gennemførelse og effekter 

Metode 

Eksterne evaluatorer har foretaget 5 fokusgruppe interviews i forbindelse med evalueringen af projekt 
Forumteater som undervisningsmetode: 

 en gruppe Social-og sundhedshjælper-elever, 

 en gruppe Social- og sundhedsassistent-elever, 

 underviserne i afdelingen, 

 ledelse (2 personer) 

 konsulenten (skuespiller og instruktør). 
 

Konklusion på den kvalitative evaluering 

På baggrund af alle interviewene vurdere vi som evaluatorer, at målene for projekt forumteater som 
undervisningsmetode er nået. 
De har formået at integrere en pædagogisk metode, der er praksisnær og som styrker elevernes 
læring og uddannelsens kvalitet. Metoden anvendes i mange relevante undervisningssituationer af 
stort set alle undervisere. Det er lykkedes at skabe realistiske læringsaktiviteter, som eleverne 
vurderer de kan anvende i praksis og som styrker dem både fagligt og personligt. 
Metoden inddrager elevernes erfaringer fra praksis, og den formår, at sætte både tanker og følelser i 
spil hos eleverne, der igen skaber både en individuel og fælles refleksion, som udmøntes i konkrete 
handlingsforslag. Handlingsforslagene prøves af i en ”her og nu” form, hvor eleverne lærere samtidig 
med, at de prøver tingene af i en form, der nærmer sig praksis. Eleverne vurderer at elevdeltagelsen 
er høj, og meget udfordrende for nogle elever, men at alle får noget ud at deltage. Yderligere 
vurderes det, at der er flere og andre elever end de ”sædvanlige” som er aktive i forum- teater som 
undervisningsmetode. 

Det vurderes at forumteater er med til, at styrke elevernes læring og uddannelsens kvalitet. 

Gennemførte initiativer i forhold til spredning af metode og erfaringer 

Initiativer i forhold til øvrige SOSU Fyn 

Udover den løbende omtale af projektet, så har metoden været demonstreret af undervisere fra 
Middelfart med deltager involvering fra øvrige afdelinger, på en fælles pædagogisk dag for alle 
undervisere på SOSU Fyn. 

 

Det udarbejdede og udleverede materiale om forum-metoden er desuden udlagt på skolens intranet 
til fælles brug for alle undervisere. Initiativer i forhold til praktikområdet 

Metoden har været omtalt flere gange for Middelfart afdelingens samarbejdspartnere i de 
tilgrænsende kommuner og regionen (praktikområdet). 
Der er også gennemført ”levende” demonstration på 2 lokale temamøder (et for SSH og et for SSA) 
for praktikområdets praktikvejledere og uddannelseskoordinatorer tilknyttet Middelfart afdelingen. 

Øvrige initiativer 

Middelfart afdelingen vil, på den planlagte nationale konference i efteråret 2015, som SOSU Fyn 
afholder, stå for en arbejdende stand, hvor metoden demonstreres og erfaringer med den formidles. 
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Den fortsatte proces med implementering og vedligehold af metodens anvendelse i Middelfart. 

Der er nu oparbejdet en god portion erfaringer, både om en meget bred anvendelighed og om en 
række forhold vedr. metodens anvendelse i praksis. En del af dette foreligger skriftligt. 
Der er fra flere sider i skolen vist meget stor interesse for at lære og anvende denne metode, bl.a. 
hele SSH-teamet i Svendborg. Desuden har mange undervisere fra skolens afdelinger tilkendegivet, 
at de faktisk allerede anvender dele af metoden i deres undervisning - med inspiration fra en række 
forskellige kilder. 
De 2 evaluatorer fra skolens Efter- og Videreuddannelsesafdeling har også udtrykt stor interesse i at 
anvende væsentlige forum teater elementer i deres egen undervisning, samt være med til at 
udbrede denne metode både internt på skolen og evt. også til praktikområdets kursister. 
 

Vi vil på baggrund af projektet gerne fra Middelfart afdelingen foreslå, 

 At skolens ledelse sikrer økonomi og praktisk mulighed for løbende at have et tilbud om et 
grundkursus i Forum Metoden til skolens undervisere, som en del af de praksisnære metoder 
vi ønsker fremmet. Kurset skal ikke være for alle, men primært for de som selv ønsker at 
dette skal være en del af deres personlige kompetenceudvikling. 

 At dette tilbud om kompetenceudvikling bliver forankret i skolens Efter- og 

Videreuddannelsesafdeling - og fortsætter i en årrække (indtil behovet er dækket). 

 At det tilstræbes, at helst samlede teams gennemfører undervisning og supervision, eller i 
det mindste 2-3 undervisere fra samme afdeling er af sted sammen. Dette gensidige samspil 
og mulighed for sparring/øvelse giver absolut den bedste læringseffekt og fremmer samtidig 
implementeringen i den daglige pædagogiske praksis. 

 At der sammen med den eksterne konsulent Jan Foss, designes et koncentreret 
uddannelsesforløb (afvikles indenfor max. 3 mdr.), som på baggrund af de udarbejdede 
materialer og med en realistisk ressourceanvendelse, kan give en basal introduktion og 
anvendelses- kompetence for deltagerne. Uddannelsesforløbet skal både indeholde 
undervisning/træning på kurset og mulighed for supervision under træning med lærerens 
”egne” elever. 

 At der evt. inddrages undervisere med erfaring i metoden fra Middelfart, f. eks. som under- 
viser, supervisor eller oplægsholdere, for på sigt at begrænse ressourceforbruget og for at 
understøtte forankringen i skolens egen medarbejderstab. Der er så mange gode erfaringer 
og historier i dette projekt, som slet ikke kan få plads i denne evalueringsrapport. 

 

Sammenfattende konklusion på projektet 
Projektet er gennemført med en lille overskridelse af projektperioden, men indenfor det afsatte 
budget. 
Projektet er blevet oplevet som meget meningsfyld og givende af både elever, lærere og ledelsen i 
Middelfart afdelingen, som det også fremgår af den kvalitative evaluering i afsnit 6.I Middelfart 
betragtes denne undervisningsmetode nu som en integreret del af undervisernes kompetencer og som 
særdeles anvendelig i den fortsatte praksisnære undervisning. 
I hverdagen anvendes metoden både i fuldt omfang i nogle lektioner, men også som delmetode eller 
inspiration i andre læringsmæssige sammenhænge. Alene brugen af de såkaldte opvarmningsøvelser 
kan i mange tilfælde skabe øget fokusering og engagement ind i en ellers mere traditionel 
undervisning, hvilket tydeligt påvirker læringsmiljøet i klassen og elevernes aktive medvirken og 
engagement. 
Da alle undervisere har været en del af læringsprocessen omkring denne metode, så er den også en 
del af de pædagogisk-didaktiske overvejelser i teamenes fælles planlægning og forberedelse. 

 

Det er prioriteret, at vi vil sikre den fortsatte implementering og udvikling i årene frem. Der er derfor 
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foreløbig truffet aftale med den eksterne konsulent/underviser om gennemførelse af 2 opfølgnings- 
workshops á 3 timer i 2015 (forår og efterår), som en del af den fortsatte fælles kompetenceudvikling 
for underviserne. 

 

På baggrund af denne samlede evalueringsrapport vurderer vi, at projektets mål er opfyldt, samt at vi 
har fået nogle erfaringer med en metode, som vil være meget anvendelig til udbredelse på hele 
skolen - og meget nyttig i de fortsatte bestræbelser imod mere praksisnær undervisning. 

 

Den samlede evalueringsrapport er på 16 sider og kan rekvireres som PDF-fil ved henvendelse til 

afdelingschef Peter Wright Jørgensen (pewj@sosufyn.dk ).  

mailto:(pewj@sosufyn.dk


24 
 

DELPROJEKT UNDERVISERROLLEN VED SKILLS-METODER, SYD 

Projektbeskrivelse - den 17. februar 2014 
Underviserrollen og ”Skills som metode” på temauger 

”Skills – didaktisk model for praksisnært læringsrum” 

Projektdeltagere: Anna Mette Borring, Tina Schiønning og Lene Munk Larsen, som er tovholdere fra de 3 teams, 

Lene Munk Larsen er samtidig intern projektleder  

Projektleder: Dorrit West i forhold til skolens hovedprojekt ”Praksisnær undervisning” 

1 Projektets titel Underviserrollen og ”Skills som metode” på temauger 
”Skills – didaktisk model for praksisnært læringsrum” 

 

2 Projektidé – kort Fra 1. januar 14 tilbyder SosuFyn,Syd temauger for SSH-eleverne i 3. 
skoleperiode med fokus på det praksisnære læringsrum og inspireret 
af ”Skills-metoden”. Det stiller nye krav til underviserrollen at skulle give 
oplæg, introducere til praktiske øvelser og facilitere processer i ugens løb 
i samarbejde med det øvrige lærerteam.  
 
Projektet ønsker at klæde underviserne på til denne opgave ved at udvikle 
et antal ”eksemplariske oplæg/temauger” og undervisernes færdigheder til 
at arbejde med rollespil, videodokumentation o.lign. Projektet skal give 
underviserne viden og inspiration samt stille en fælles øvelsesbane og 
refleksionsbane til rådighed.  
 
1. temauge har været afviklet og har givet et fingerpeg om de områder, 
der med fordel kan udvikles yderligere. Underviserne har efterfølgende 
vurderet: ” Underviserne i team SSH er motiveret til at aktivere eleverne mere i 

undervisningen og inddrage flere praksisnære undervisningsformer samt understøtte 
elevernes brug af videodokumentation m.v., som metoder til refleksion og læring. Flere 
oplever også behov for mere inspiration og usikkerhed ved at bruge mere ukendte 
metoder. Risikoen er at ”falde tilbage” på velkendte/ gammelkendte 
undervisningsformer”  
 

3 Baggrund for 

projektet 

En ny uddannelsesordning, nye undervisningsfag, nye faglige mål, nye 
kompetencemål og et øget krav til praksisnær tænkning, kræver at vi tør 
sætte vores faglighed på spil i teamet, samarbejde på tværs og skabe 
kobling mellem teori/fag i forhold til en konkret praksissituation. Derfor har 
team SSH besluttet at placere en temauge i 3. skoleperiode med 
inspiration fra ”skills-metoden”. Den går ud på at træne praksislignende 
opgaver med udgangspunkt i faglig viden, erfaring og refleksion. 
Da der er to elevoptag om året og 14 hold elever i alt vil temaugerne ligge 
i hhv. januar og juli måned og blive afviklet i løbet af 3 uger. Team SSH er 
opdelt i 3 underviserteams med 20 undervisere i alt.  
 
Den allerførste uge har været gennemført i alle 3 underviserteams i januar 
2014 og erfaringer herfra har bl.a. vist følgende: 
Oplæg: 
-Behov for at inddrage praksisnære øvelser i oplæggene. 
-Behov for at involvere eleverne på en praksisnær måde i oplæggene. 
Video: 
-Eleverne kan nogenlunde udpege relevante og realistiske 
handlinger/situationer i videoerne, men der er behov for at styrke 
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anvendelse og analyse, så eleven viser faglig og professionel 
handlekompetence og dokumentation. 
Vejledning: 
-Behov for at skærpe elevens opmærksomhed på vigtigheden af form og 
ramme, men også på muligheden for kreativitet. 
-Behov for at skærpe elevens opmærksomhed på, hvordan videoen 
efterfølges af faglige begrundelser og refleksioner - også til fremlæggelser 
Fremlæggelser: 
-Behov for udvikling af praksisnær evaluering 
-Behov for involvering af alle - både gruppe og tilhørere 
 

4 Referenceramme Inspiration hentes fra Skills-metoden og de eksisterende Skills-
mesterskaber på SSA, hvor brug af rollespil og videodokumentation er 
udbredt.  Skolen i Middelfart har deltaget i Skills-mesterskabet for SSA-
elever i 2013 og har udtrykt begejstring for metoden, og det er vi inspireret 
af. Skills-konceptet appellerer til nogle elevers interesse for konkurrence, 
hvilket er med til at øge deres motivation. Konkurrencedelen har vi indtil 
videre valgt fra, men er bevidst om, at det kan motivere nogle elever. 
 
Teoretiske inspirationskilder til projektet er bl.a.: 
Erfaringsteorien og ”Learning by doing metoden” inspireret af Dewey 
Transferteorien af Bjarne Wahlgren  
Læring i praksis - et sociokulturelt perspektiv 
Socialkonstruktionistisk læringsteori. 
Læringstrappen - Tom Tiller 
 
De praktiske rammer omkring afvikling af temaugerne og de faglige mål 
for eleverne med udkast til lærervejledning er beskrevet og er gældende. 
  

5 Målgruppe Primært: 
Alle undervisere på SSH/Syd – i alt 20 personer fordelt på 3 teams.  
Sekundært: 
Kommende hold SSH-elever på deres 3. skoleperiode i hhv. juli 14 og 
januar 15 
 

6 Formål/vision Mission: 
At underviserne kan udvikle social- og sundhedsfaglige kompetencer hos 
eleverne gennem motiverende og inspirerende undervisning, som er 
praksisnære.  
Vision: 
I den nye underviserrolle har vi kompetencer til at etablere et tværfagligt 
og tæt arbejdsfællesskab som på baggrund af et professionelt, 
pædagogisk didaktiske samarbejde kan tilrettelægge, gennemføre og 
evaluere god praksisnær undervisning.  
Formål: 
At underviserne kan etablere et praksisnært læringsrum i Skills ugen   
At underviseren udvikler eksemplariske oplæg til Skills ugen, som samles 
i en idébank.  
At underviserne kan motivere/udfordre/facilitere/vejlede i Skills ugen.   
At underviseren kan arbejde tværfagligt med afsæt i eget faglige ståsted. 
At underviserne udvikler praksisnær evaluering af Skills ugen. 
 

7 Mål/delmål For alle undervisere i team SSH gælder, at vi ved projektets afslutning og 
i relation til kommende temauger: 
begår os i et læringsrum, der efterligner erhvervet.  
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er fortrolige med eksperimenter, der styrker motivationen og 
fornemmelsen for det man har med at gøre. 
er i stand til at knytte fagteori til praktiske øvelser og eksempler 
har forståelse for vigtigheden af udvikling og planlægning i faglige 
fællesskaber/teams 
føler os trygge og kompetente til at inddrage os selv, tekniske løsninger 
og rollespil i undervisningen. 
 

8 Succeskriterier At vi gennemfører 2. temauge i juli 14 ved at benytte andre typer oplæg 
og andre praktiske øvelser end i januar 14 og at vi kan inspirere alle 
eleverne til at inddrage praktiske øvelser i deres fremlæggelse. 
 
At team SSH efter afvikling af 3. temauge i januar 15 udtrykker lyst til at 
planlægge, afvikle og eksperimentere på kommende temaugerne og kan 
dokumentere, at de hver især har opnået mindst 2 nye tilgange til 
praksisnær undervisning. 
 
At der er mindst 3 eksempler på ”eksemplariske oplæg” tilgængelige for 
underviserne og at alle føler sig trygge og kompetente til at bruge dem 
som inspiration til egen tilrettelæggelse af temauger. 
 
Team SSH vurderer selv at det er blevet styrket mht. mod, kompetencer, 
kreativitet samt ageren i det praksisnære læringsrum 
  

9 Vurdering af 

risici/barrierer 

At der hos underviserne er manglende accept af målet med temaugerne 
og manglende fælles forståelse af begreber, bl.a. ”hvad forstår vi ved et 
eksemplarisk oplæg”, hvad er ”en dynamisk facilitatorrolle”, hvad forstår vi 
ved praksisnære læringsrum mm. 
Manglende tid til at SSHteamet kan øve sig, udvikle ideerne og reflektere i 
fællesskab. 

10 Organisering af 

projektet 

Projektet er et delprojekt under skolens hovedprojekt ”Praksisnær 
undervisning” og hovedprojektets styregruppe ansøges om støtte til 
gennemførelsen. Hovedprojektets projektleder er sparringspartner i 
processen.  
 
Lokalt nedsættes en projektgruppe med en repræsentant fra hvert af de 3 
lærerteams og den daglige ledelse. 
 

11 Projektdeltagere Se ovenstående 
 

12 Tids- og 

handleplan 

30. januar 14: fælles erfaringsopsamling med samtlige undervisere på 
SSH vedr. 1. temauge  
28. feb. 14: Projektbeskrivelse med ansøgning i styregruppen  
Perioden 28. feb. – 16. juni: udvikling af underviserkompetencer og 3 nye 
oplæg til afprøvning på 2. temauge, startende den 16. juni 
½ fælles ”igangsætningstemadag” – introduktion til Skills-metoden og 
andre eksempler på ”best-practice”. Inspiration fra ekstern oplægsholder 
Valg af emner for 3 eksemplariske oplæg 
1 fælles temadag med udvikling af oplæg, ekstern inspiration til 
dramaturgi, eksperimentarium samt praktiske øvelser. 
Systematiske og månedlige refleksioner i teams og løbende mødeaktivitet  
Statusmøde for projektgruppe 
Timer til tovholderfunktion/sparring med projektledelse 
16. juni 14: afvikling af 2. temauge for alle hold over de kommende 3 uger 
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Perioden august 14 – januar 15: Yderligere kvalificering af de 
eksemplariske oplæg og udvikling af flere oplæg samt undervisernes 
færdigheder  
½ dag midtvejsevaluering af forløb indtil nu og plan for de områder der 
skal kvalificeres yderligere 
½ dag med ekstern inspiration/studiebesøg eller lign. 
Samarbejde med filmskole eller lignende i forbindelse med afvikling af 3. 
temauge 
Systematiske og månedlige refleksioner i teams og løbende mødeaktivitet 
Statusmøde for projektgruppe 
Timer til tovholderfunktioner/sparring med projektledelse 
Januar 15: Afvikling af 3. temauge for alle hold over de kommende 3 uger 
Foråret 2015: Fælles evalueringsmøde og status vedr. projektets mål og 
resultater 
Erfaringsopsamling i teams og projektgruppe 
Beslutning som følge af projektets erfaringer – konsekvenser for 
kommende temauger for SSH-elever i 3. skoleperiode  
Efteråret 15: Deltage i afslutningskonference  
 

13 Implementering af 

succes 

Se ovenstående 
Endelig overvejelse/beslutning vil finde sted efter afvikling af 3. temauge, 
dvs. foråret 2015 
 

14 Evalueringsplan Oplæg på hhv. 2. og 3. temauge vil blive optaget på video mhp egen 
læring/evaluering. 
Projektets fremdrift i forhold til denne beskrivelse vil blive fulgt løbende 
Opsamling af undervisernes egne erfaringer via skriftlige korte referater 
fra refleksionsmøder og temadage. 
..evt. andet senere 
 

15 Formidling af 

resultater 

På interne møder for undervisere og ledelse og erfaringer fra projektet vil 
også indgå i evaluering af hovedprojektets aktivitet medio 15.  

16 Ressourcer Timer  889 á 300 kr.= 266.600 kr. 

Øvrige        40.000 kr. 

I alt     306.600 kr.  

 

 

Evalueringsnotat 
Evaluering af 

delprojekt ”Underviserrollen ved Skillsmetoder”, SSH, SYD 

IDÈ 

Med delprojektet ”Underviserrollen ved Skills som metode” har vi ønsket at udvikle undervisernes fortrolighed 

med at bruge video, rollespil, rekvisitter og elektroniske hjælpemidler for derved at styrke deres kompetencer til 

praksisnær undervisning og udvikle nye typer af oplæg til eleverne. Hidtil har underviserne hovedsageligt 

præsenteret eleverne for skriftlige cases som optakt til en temauge. Med de nye virkemidler har det været 

hensigten at nuancere/supplere de skriftlige oplæg ved at omsætte teoretiske problemstillinger til praksisnære 

situationer, som illustreres og derved give eleverne forskellige inputs, før de skal arbejde med et tema over flere 

dage.  
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Derudover har projektet fokuseret på at udvikle undervisernes tværfaglige samarbejde og kompetencer til at 

koble faglighed og relevant teori til virkelighedsnære scenarier og en såkaldt ”sosufaglighed”. 

Projektet har rettet sig mon undervisere på SSH-forløb. 

Projektet er inspireret af de Skills-uger for SSH-elever der allerede afholdes på skolen samt af Mesterskabet i 

Skills som afholdes i hele landet for SSA-elever. Projektets omdrejningspunkt har været rollespillet og ikke 

konkurrenceelementet. Alle tiltag er et led i at gøre undervisningen mere praksisnær og derved koble teori, 

specifikke fag og praksislignende situationer tættere sammen med henblik på at øge elevernes læring. 

HYPOTESE  

Vi tror, at praksisnære undervisningsmetoder og især Skills-metoden kan kombinere faglig viden, erfaring og 

refleksion i praksislignende situationer og derved forbedrer elevernes læring, herunder koblingen mellem teori 

og praksis. 

Ved at underviserne indarbejder dilemmaer og rekvisitter fra praksis samt supplerer teksttunge oplæg med  

visuelle og auditive undervisningsmetoder i deres oplæg til skills-temauger, antages det at eleverne –som alle 

har været i praktik – bedre kan relatere teori til praksis og derved opnå højere faglige kompetencer. 

HVAD GJORDE VI 

18 undervisere fordelt på 3 mindre teams har udviklet alternative ”læreroplæg” ved at bruge nye didaktiske 

metoder. Oplæggene er brugt til at introducere SSH-elever i 3. skoleperiode til cases og dilemmaer, som de skal 

arbejde med på en temauge og som skal erstatte de cases som hidtil er brugt.  

Underviserne har i projektet hentet inspiration fra flere andre faggrupper: 

- Filminstruktør/dramaturg omkring brug af filmisk grammatik og værktøjer samt kunsten at iscenesætte 

det man har på hjerte.  

o Gruppen har haft 2 undervisningsdage ang. scenografi, klippeteknik, optageteknik og fået 

inspiration til at formidle en case med et plot og en præmis mv. ved instruktør Martin Strange 

Hansen. 

- Kurator på museum og hvordan de gør brug af nye tekniske virkemidler for at formidle historie 

o Alle have en heldagsekskursion til Den gamle By i Aarhus, med rundvisning i butikker fra 

forskellige tidsperioder og en tidstypisk lejlighed fra 1974.   

- Marte Meo konsulent og hvordan de anvender observation og analyse af videooptagelser af samspillet 

mellem mennesker som metode til at trække essens ud af situationer, fokusere på det der virker mv. 

o Foredrag ved Marte Meo konsulent Dorte Nikolajsen og talrige eksempler på, hvordan hun 

arbejder med forældre/børn problematikker ved at filme situationer og derefter drøfter dem i 

fællesskab.  

- Alle undervisere har derudover været på korte praktikbesøg på plejecenter, hjemmepleje eller lign., 

hvor de forud for besøget havde defineret, hvilket fagligt fokus besøget skulle have. 

Derudover har der været investeret i kulisser, rekvisitter og andet grej. 

o Alle 3 teams har hver især investeret i kulisser og rekvisitter, som har været relevante til deres 

oplæg og fokus for skills-ugen. Fx case-kasser, møbler/kulisser m.m. 
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Gruppen af undervisere har derudover arbejdet systematisk med at udvikle eget arbejdsfællesskab og det 

tværfaglige samarbejde på et antal møder. Projektet blev organiseret ”stramt” med tidslinje og milepæle og ved 

at der blev afholdt systematiske og målrettede ”refleksionsmøder” i hvert af de 3 underteams, og der blev 

udviklet forskellige redskaber undervejs til at understøtte møderne. Redskaber som en ”refleksionsguide” med 

specifikke spørgsmål, så dialogen på de fælles møder blev fokuseret samt en ”observationsguide”. Hvert team 

havde en tovholder/ordstyrer, der samtidig var en del af projektgruppen. Dette sikrede sammenhængskraft, 

fælles fokus og fremdrift for hele personalegruppen. Til hvert refleksionsmøde blev der også udarbejdet ”en 

drejebog”. Den var en udvidet form for dagsorden incl. faktaark, hvor hvert møde fortløbende blev sat ind i den 

samlede tidslinje for projektet og konteksten og hvert møde havde specifikt emne og mål.  

Projektet udviklede sig undervejs til at indeholder en vifte af nye og forskellige mål:  

Alle undervisere i SSH-teamet skulle være med – Temaugerne skulle både være undervisernes eksperimentarium 

for udvikling af deres egen underviserrolle samtidig med at ambitionerne på elevernes vegne forblev høje -  

Samarbejdsmøderne skulle kvalificeres ved at fokusere på mål og mødeledelse/facilitering vha. diverse 

værktøjer -  og endelig inddrog man praktikken, idet alle undervisere fik mulighed for at komme i en form for 

”punktpraktik” ved at vælge et område af særlig interesse og så deltage kortvarigt i praktikken, hvor det 

området var i spil. 

 

Nedenstående konklusion bygger blandt andet på den evalueringspraksis der har været i projektet. 

Projektgruppen er mødtes jævnligt for at fastholde fokus og tilpasse indsatsen og der har været en systematisk 

og regelmæssig feedback i forhold til mål på de fastlagte ”refleksionsmøder” i de enkelte teams samt en fælles 

midtvejs- og en slutevaluering. 

Slutevaluering i det samlede SSH-team fandt sted den 26. feb. 15 ved hjælp af 2 aktiviteter: Først en 

”stoleøvelse” hvor der på forhånd var udarbejdet udsagn med udgangspunkt i projektbeskrivelsens punkter. 

Underviserne forholdt sig aktivt til udsagnene ved at placere sig på en stol for ja, nej eller mulighed for 

forbedring og gav så åbent kollegerne en begrundelse for, at de placerede sig hvor de gjorde. Anden aktivitet 

bestod i at hvert af de 3 underteams havde produceret 10 udsagn/spørgsmål som blev sat ind i en digital 

evalueringsskabelon/Google Formular med 4 svarmuligheder fra enig, …………til helt uenig. Eksempler på 

spørgsmål var ”jeg bevæger mig væk fra, at oplæg kun kan være teoretiske”, ”det er vigtigt at tænke brug af 

kulisser, rekvisitter og æstetiske læreprocesser ind i min undervisning”, ”når jeg bruger rollespil og filmklip i min 

undervisning, synes jeg det giver eleven mulighed for at fortælle/vise sine kompetencer”,  ”jeg er blevet udfordret 

på min sanselige læreproces ved besøget i Den gamle By i Aarhus” og ”jeg har ikke været så opmærksom på min 

egen rolle som eksemplarisk underviser – det er jeg blevet” 

 

KONKLUSION – det nye! 

Overordnet har team SSH selv vurderet, at det er blevet styrket ved at de som undervisere udviser mere mod, 

kreativitet samt kompetencer til at agere i et praksisnært læringsrum og deres indbyrdes samarbejde er blevet 

anderledes og bedre. Eleverne har givet udtryk for, at det er nemmere at se hvad der er meningen med en 

opgave/med teorien eller kort sagt hvad læringsmålene er, når det bliver vist og ikke kun fortalt. Modstanden 
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mod gruppearbejde har generelt været mindre. En elevgruppe udtrykker det meget tydeligt efter et oplæg for 

lærerne: ”nå, er det bare det vi skal” 

Flere, både elever og lærere oplevede det som en stor udfordring at beherske det moderne og digitale A/V-

udstyr til at illustrere praksis og tænke didaktikken ind samt at brugen af den nye teknik stjal tid fra det 

egentlige. Det vil fortsat kræve et særligt fokus fremover. 

Projektet har også været kendetegnende ved at have mange og forskellige ambitioner, hvor det ene skridt 

inspirerede til et nyt og i en ny retning. Det kan derfor være vanskeligt at adskille projekt fra den proces som 

over ca. 1½ år har kørt, og hvad det er der har givet størst effekt.  

Projektets fokus har passet fint sammen med andre af tiden pædagogiske tiltag vedrørende læring og udvikling 

af undervisningsmetoder og suppleret disse. Bl.a. brug af optage- og klippegrej i forbindelse med flipped 

learning, integreret brug af I-pads og mobiltelefoner og at genskabe autentiske læringsmiljøer/kulisser. 

Udbyttet for lærerne har især drejet sig om, at de nu er blevet mere rollemodeller og trygge ved at bruge sig selv 

og tekniske undervisningsmidler til at eksemplificere, det de siger. De tør agere og sætte sig selv i spil, selvom de 

ikke er eksperter på et specifikt område. Det har f.eks. givet god mening at demonstrere hvad ”en anerkendende 

tilgang” egentlig handler om via rollespil/videoklip fremfor ”kun” at tale om det som et teoretisk begreb.  

Lærerne beskriver også, at deres tilstedeværelse og indsats under elevernes gruppearbejde er blevet øget og 

forandret, og det kan anbefales at underviserrollen under gruppearbejde generelt får større bevågenhed og 

undersøges nærmere i fremtiden. I starten udtrykte flere bekymring for om ”fagligheden nu også kommer nok i 

spil ved de praksisnære undervisningstilgange” og gav også udtryk for, at man altid har brugt eksempler fra 

praksis, men at dette projekt var gået nogle skridt videre. Udsagnet om begrebet ”faglighed” kunne inspirere til 

flere fælles drøftelser på pædagogiske møder.  

Lærerne har omtalt praktikbesøgene som meget positive og givende. De følte sig velkomne og fremhæver det 

hensigtsmæssige i at have særlige opmærksomhedspunkter før besøget. Besøgene har givet inspiration til at 

producere oplægsvideoer, cases mv.  

Som sagt er der stadig forskellige opfattelser af graden af succes i den samlede lærergruppe, men modstand 

mod det nye er generelt blevet mindre overalt; det gælder også hvor nogle i starten slet ikke ønskede at blive 

filmet. Det skyldes bl.a. at den fælles forberedelse og samarbejdet undervejs blev udvidet og ændrede dette sig; 

men det gælder stadig at ”selvom vi aldrig har brugt rollespil, rekvisitter m.v. så meget som nu, så er det stadig 

svært at bruge det didaktisk til læring”.  

Udbyttet for eleverne der har medvirket i en af de 3 temauger, som indtil nu har været afholdt har som sagt 

været overvejende positivt, fordi det har været nemmere for dem at se meningen med de faglige udfordringer, 

de er blevet stillet overfor, og der har været et stort og livligt engagement i de forskellige grupper. En udfordring 

har været at sikre, at de ikke bruger for meget tid på teknikken, f.eks. at videofilme eller opbygge kulisser, men 

fastholder fokus på substans og faglig læring. Det har som sagt givet underviserne en anden rolle under 

gruppearbejdet. 
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Vedrørende rammer og organisering: En klar og tydelig projektbeskrivelse med klare mål og milepæle samt 

regelmæssige møder i projektgruppen har været et godt værktøj til at holde fokus undervejs, og både 

undervisere og projektgruppe udtrykker ”godt der har været sat tid af til fordybelse og udvikling sammen og vi 

føler os værdsat, når der er styr på møder og god forplejning”. 

Projektet har omfattet alle undervisere på SSH og det har både givet rigtig store fordele i form af fællesskab, 

faglige drøftelser og gensidig sparring, men for teamleder og skemalægger har det givet særligt store 

udfordringer, når hele holdet skulle engageres samtidig. Efter endt projekt er det opfattelsen, at udfordringerne 

er klaret godt, og at fordelene i sidste ende bestemt har opvejet besværet.  

ANBEFALING 

Projektet har altså vist, at der er mange måder at arbejde med fagteori på og at inddragelse af nye virkemidler 

og praksissituationer øger elevernes forståelse af, hvad det er, de skal lære. Projektet har også sat rigtig mange 

skibe/ideer i søen samtidig, og det har overvejende vakt begejstring, men har også besværliggjort ønsket om at 

vurdere effekt af enkeltaktiviteter. Hvor meget ændringer i afdelingens hverdag, i underviserrollen eller i brugen 

af film, optageteknik mv. der skyldes de særlige indsatser og projektorganiseringen eller hvor meget der skyldes 

et langvarigt og målrettet fokus i det hele taget kan derimod være usikkert.  

Der vil stadig være et stort behov for at bruge væsentlig energi på de indsatser som projektet har igangsat, 

herunder brugen af tekniske og praksisnære virkemidler og den nye underviserrolle. Risikoen for at man ”falder 

tilbage til gammelkendte roller og metoder” er velkendt, indtil det nye opleves som trygt og ”gammelkendt” og 

så erstatter det foregående. Det kan anbefales, at en enkelt/nogle få personer får tid og kompetence til at drive 

den proces.  

Angående de positive erfaringer med det faglige samarbejde i teamet, så kan det være de systematiske 

”Refleksionsmøder” som har gjort en væsentlig forskel. Det kan anbefales at sikre, at nogle af de udfordrende 

spørgsmål, som f.eks. blev stillet på evalueringsmøderne, jævnligt kommer på dagsordenen, f.eks. ”hvordan kan 

vi udvikle os som underviser, hvis vi ikke prøver nyt, eksperimenterer, udfordrer vores overbevisninger?” eller 

”er det vi tænker om god undervisning sandt og hvordan kan vi vide det?” og at møderne faciliteres.  

Det har vist sig at være krævende at være vejleder i de praksisnære situationer og i gruppearbejdet, og der 

opstår mange dilemmaer, når elever f.eks. får øje på ”at praksis ikke er korrekt i forhold til teorierne” eller 

virkelighedens kompleksitet. Når dilemmaer præsenteres som film/rollespil kan det være en udfordring at 

adskille elevers og læreres observationer fra tolkning af et scenarium. Det nødvendiggør fortsat øvelse og 

målrettet fokus for underviserne at tackle den slags dilemmaer og udfordringer. 

FAKTAARK 

Den samlede projektperiode 

Den samlede projektperiode har været knap 2 år, startende med første idéudviklingsmøde den 10/1-14, 

styregruppens godkendelse af projektbeskrivelsen den 28/2 – 14, det sidste evalueringsmøde i SSH-teams den 

26/2 – 15 og afsluttende konference samt evalueringsrapport november 15.  
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Deltagere/målgruppe 

18 undervisere har været involveret og heraf har 3 været en del af projektgruppen, som sammen med den 

centrale projektleder har haft ansvar for processen. De 18 undervisere er til dagligt inddelt i 3 mindre teams.  

3 hold elever på deres 3. skoleperiode  

Møder  

Projektgruppen er mødtes jævnligt før og efter de aftalte møder/aktiviteter 

Der har været afholdt 9 møder, enten i underteams som ”refleksionsmøder” eller som fælles kick-off møde og  

evalueringsmøder  

Rammer og ressourcer 

Der skal være optage- og klippegrej, mobiltelefoner og evt. I-pads til rådighed.  

Projektet har også inddraget flere fysiske arealer på skolen til at skabe autentiske læringsmiljøer og kulisser, hvor 

gruppearbejdet har kunnet finde sted. 

Projektet fik bevilget kr. 237.900 i alt. Der er brugt ca. 60.000 kr. til rekvisitter, ekskursioner og eksterne 

oplægsholdere og dertil kommer undervisernes tid. Her har afdelingen modtaget ekstra midler til delvist frikøb 

svarende til 593 timer, som dog langt fra har dækket det faktiske forbrug. 

Materiale, produceret undervejs 

På skolens intranet er projektbeskrivelsen fra februar 2014 samt dette notat tilgængeligt og derudover findes et 

eksempel på ”drejebog” samt ”refleksions- og observationsguide” 

 /Fag/1 SosuFyn INFORMATION & MØDER/Elementer i 1 SosuFyn INFORMATION & MØDER/Projekt: Praksisnær 

undervisning/Gennemførte delprojekter/Underviserrollen ved Skillsmetoder” 

 

Evalueringsnotatet er udarbejdet af projektleder Dorrit West og godkendt af projektgruppen, november 2015.  

  

https://sosufyn.itslearning.com/main.aspx?TextURL=Course%2fAllCourses.aspx
https://sosufyn.itslearning.com/Course/course.aspx?CourseId=49
https://sosufyn.itslearning.com/Folder/processfolder.aspx?FolderID=9223
https://sosufyn.itslearning.com/Folder/processfolder.aspx?FolderID=44617
https://sosufyn.itslearning.com/Folder/processfolder.aspx?FolderID=44617
https://sosufyn.itslearning.com/main.aspx?StartUrl=Dashboard/Dashboard.aspx?LocationType%3dHierarchy
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DELPROJEKT GENERATIONSMØDER, SYD 

Projektbeskrivelse – 11. februar 2014 
Projekt: ”Møder på tværs af generationer” 

Projektdeltagere: Charlotte, Frederikke, Søren  

Projektleder: Dorrit West/Hovedprojektet og Alice Lauersen, teamleder SosuFyn 

1 Projektets titel ”Generationsmødet” Møder på tværs af generationer, 2014 og 2015 
 

2 Projektidé – kort Ideen med projektet er at skabe relationer mellem generationer og 
fremme forståelsen mellem generationer. Unge skal have muligheden 
for at få indsigt i ældres liv og hverdag. Opleve hvad det vil sige at 
være ”frisk ældre” i dagens Danmark og gennem mødet se hvilke 
værdier og normer de ældre er bærere af.  
Der forestilles konkrete forløb, hvor elever fra grundforløbet i grupper af 
6-8 elever besøger ældre på henholdsvis Seniorhuset og Virkedal. Disse 
møder tilrettelægges således, at undervisere i fællesskab med eleverne 
forbereder mødet. Eleverne og underviserne møder efterfølgende de 
ældre omkring konkrete aktiviteter, eksempelvis kreative aktiviteter og 
det sociale fællesskab. Samtidigt med, at der er to grupper ude, vil der 
på skolen være en større gruppe elever beskæftiget med ældreliv 
generelt. Efterfølgende byttes så holdet både har en aktivitet inde og 
ude. 
Disse møder efterbehandles og evalueres efterfølgende i 
undervisningen på skolen. Der tages afsæt i teoretiske emner inden for 
kommunikation og det respektfulde og etiske møde mellem mennesker. 
Disse forløb afvikles over tre-fire undervisningsdage. Disse forløb er 
tænkt som et alternativ til eksisterende undervisning og ikke som noget 
ekstra.   
 

3 Baggrund for 

projektet 
Unge på grundforløbet har en meget sporadisk viden om ældre. 

Vi oplever at vores elevers manglende kundskaber omkring ældre 

generationer betyder, at de har svært ved almindelig kommunikation 

med ældre. Elevernes egen verden er så fjern fra de ældres, at det 

hæmmer eller ikke-kvalificerer dem i deres fremtidige valg af 

uddannelse. Elevernes mulighed for at møde ældre i deres 

uddannelsesforløb på grundforløbet er en uges virksomhedsforlagt 

undervisning, hvilket er ganske udmærket, men dog har den 

problemstilling, at den unge her kun møder ældre med fysisk, psykisk 

og social funktionsnedsættelse. Dette giver kun eleven et billede af et lille 

udsnit af ældrebefolkningen og ikke en reel viden om ældregenerationernes 

ressourcer og livsduelighed. Derfor er det vigtigt for netop disse elever også 

at møde ”friske ældre”. Ofte er det at være ældre i de unges univers 

udelukkende forbundet med sygdom, død og lidelse – og de er usikre på 

hvad alderdom er, og hvad det vil sige at være/blive ældre. Ved gennem 

undervisningen at iscenesætte disse møder vil vi afmystificere myter og 

fordomme hos de unge og dermed skabe muligheder for praksisnær 

undervisning, der vil gøre elevernes læreprocesser lettere, vise noget 

genkendeligt og konkret og dermed øge deres lyst til læring samt deres 

mulighed for at træffe et kvalificeret valg af hovedforløb. 
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4 Referenceramme Inspiration fra ”Ældre og den frie frivillighed” fra Ældre Forum, 2006 og 
fra Torben Størners oplæg på pædagogisk møde d. 28.1.14 om 
praksisnær undervisning 
og Thomas Ziehes ”god anderledeshed”  
 

5 Målgruppe Det nuværende grundforløbs hold på 40 uger målrettet SSH og det nye 
august optag 2014. Anslået 30 elever pr. gang. 
Samt de tilknyttede undervisere 
 

6 Formål/vision Formålet med projektet er at udvikle grundforløbselevernes faglige og 
personlige kompetencer, så de kan tage et kvalificeret uddannelsesvalg 
med henblik på at gennemføre hovedforløbet. 
 

7 Mål/delmål  Underviserne udvikler mere praksisnær undervisning 

 Logbog eller lignende for underviserne i forhold til at udvikle 
praksisnært undervisningsmateriale fremadrettet  

 At eleverne til slut opfylder kompetencemålene at; ”møde andre 
mennesker på en etisk og respektfuld måde samt forstå betydningen 
af egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker” 
og ”deltage aktivt i læreprocesser og fungere hensigtsmæssigt i 
skiftende samarbejdssituationer, herunder kommunikere og 
samarbejde under hensyntagen til menneskers forskellighed” 

 

8 Succeskriterier Succeskriterierne er, at eleverne opnår viden samt forståelse for de 
ældre mennesker, som de på sigt skal arbejde professionelt med.  
At eleverne udvikler deres faglige og personlige kompetencer i forhold 
til blandt andet kommunikation, etik, indsigt, respekt og forståelse for 
deres omverden. Fx at vi ser at den enkelte elev bliver i stand til på eget 
initiativ og aktivt at føre en samtale med en ældre borger, at den enkelte 
elev kan mødes med ældre og selvstændigt tage initiativ til dialog eller 
fælles handlinger. Jf. baggrund for projektet. 
 
At vi som undervisere bruger vores oplevelser fremadrettet i øvrig 
undervisning – at vi ud fra det konkrete møde laver cases, inddrager 
erfaringer omkring fx kommunikation, etik, og sundhedsfag 
At projektet er medvirkende til, at eleverne på grundforløbet udvikler en 
faglig identitet 
At vi som undervisere får motiveret eleverne, så de er ’klar’ til mødet 
med de ældre borgere. 
At projektgruppen/underviserene får skabt interesse for projektet i den 
øvrige lærergruppe 
 

9 Vurdering af 

risici/barrierer 
At det ikke lykkes at etablere et fast samarbejde med aktivitetshusene 
i Odense Kommune på nuværende tidspunkt. Kontakten er ved at 
blive dannet. 

At eleverne vil møde projektet med meget modstand (for det ukendte), 
som vi som undervisere måske ikke er i stand til at dæmme op for.  

At underviserne/projektdeltagerne ikke får lov til at være i projektet 
kontinuerligt. At der midt i projektet skal ske lærerskift. 

At eleverne i 2.forløb ikke er ’klar’ til at skulle kunne udvikle og udvise 
den selvstændighed som projektet fordrer 
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10 Organisering af 

projektet 

Projektet er et delprojekt under skolens hovedprojekt ”Praksisnær 

Undervisning” og hovedprojektets styregruppe ansøges om støtte til 

gennemførelsen.  

Lokalt nedsættes projektgruppe – se nedenstående deltagere 

11 Projektdeltagere Søren Brønsro Rasmussen, Frederikke Heyde Engvad og Charlotte Hein 

Nielsen 

12 Tids- og handleplan  28. Feb – projektet godkendes 

  - medio april – deadline for aftaler med aktivitetshuse 

  Uge 21– eleverne er afsted 

  uge 21 – efterbehandling med elever 

  Primo juni – projektgrupper/underviseres midtvejsstatus 

  medio september – aftaler for 2. forløb og planlægning af forløbet 

færdigt 

 Start oktober - Afvikling af 2. forløb 

 Oktober – efterbehandling med eleverne ca. 3 dage efter 

 Ultimo november – dialogmøder med borgere 

 Start december – projektgruppen gør status/evaluerer overvejer 

implementering af succes 

 Senest medio januar 15 – præsentation for alle undervisere på 

sosu-syd samt udvikling af idekatalog til inspiration til 

undervisere der ønsker at lave praksisnær undervisning i 

forhold til generationsmøder 
 

13 Implementering af 

succes 

Afventer projektets erfaringer 

14 Evalueringsplan Logbog, løbende statusmøder i projektgruppen samt dialogmøder med brugere 

og elever 

15 Formidling af 

resultater 

Løbende opdatering af teamleder samt det øvrige grundforløbsteam på de 

fælles møder 

16 Ressourcer Timer  164,5 á 300 kr.= 49.350 kr. 

Transport           1200 kr.   

 Øvrige           2000 kr. 

I alt     kr.52.550 

Se i øvrigt bilag 
Projektbeskrivelsen udarbejdet af/dato: Projektgruppen, 11. februar 14 og senere i styregruppen 

 

 

Evalueringsnotat 
Evaluering af  

Delprojektet ”Møder på tværs af generationer” 

Grundforløbet, SYD 

IDE 

Vores spørgsmål og drivkraften bag projektet var: Kan vi skabe et læringsrum, hvor vores grundforløbselever kan 

møde friske ældre, og hvor vi som undervisere iscenesætter et møde mellem generationer med det for øje, at 

ung såvel som ældre oplever gensidigt udbytte af mødet? Kan mødet medvirke til, at eleverne opfylder 

kompetencemålet om at ”møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde, forstå betydningen af egen 
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faglige og professionelle rolle samt kunne kommunikere hensigtsmæssigt og samarbejde under hensyntagen til 

menneskers forskelligheder”? 

Vi vil i projektet lade de unge møde friske ældre, for at de får mulighed for at få en forståelse for, hvad 

alderdommen er, og hvad det vil sige at blive ældre i dagens Danmark. Mødet vil foregå i de ældres virkelighed 

og omkring deres aktiviteter.  

Læringsmål/ succeskriterier: 

 at eleverne opnår viden samt forståelse for de ældre mennesker som de på sigt skal arbejde 

professionelt med.  

 at eleverne udvikler deres faglige og personlige kompetencer i forhold til kommunikation, etik, indsigt, 

respekt og forståelse for deres omverden. F.eks. at den enkelte elev bliver i stand til på eget initiativ at 

føre en samtale med en ældre borger, at den enkelte elev mødes med ældre og selvstændigt tager 

initiativ til dialog eller fælles handlinger.  

 at vi som undervisere bruger elevernes oplevelser fremadrettet i den øvrige undervisning, f.eks. at vi ud 

fra dem udarbejder cases og inddrager erfaringerne i fag som f.eks. kommunikation, etik og 

sundhedsfag 

 at projektet er medvirkende til, at eleverne på grundforløbet udvikler en forståelse for faglig identitet og 

efterfølgende kan træffe et kvalificeret valg af hovedforløb. 

 at vi som undervisere motiverer eleverne, så de er ’klar’ til mødet med de ældre borgere. 

HYPOTESE 

Ved projektet får den unge muligheden for at møde ældre mennesker ansigt til ansigt. Vi tror, at dette møde kan 

medvirke til, at den unge får afmystificeret eventuelle myter og fordomme om nutidens ældre. Det vil endvidere 

give den unge et mere personligt og nuanceret billede af, hvad det vil sige at være ældre i virkeligheden. 

Vi har den erfaring gennem vores daglige arbejde med grundforløbselever, at deres viden om ældre er meget 

sporadisk. Konkret oplever vi, at de unges manglende kendskab til ældre mennesker betyder, at de har 

vanskeligt ved almindelig kommunikation med dem.  

Undervisningen bliver ”praksisnær”, når der sker noget konkret og genkendeligt. Det øger elevens lyst til læring 

og styrker elevens læringsproces. 

HVAD GJORDE VI 

Der blev etableret kontakt med 3 aktivitetshuse som havde lyst til at få besøg af eleverne. Vi ønskede at afprøve ideer 

ad 2 omgange/forløb med 2 forskellige hold elever. Det første besøg blev gennemført ved, at eleverne blev fordelt på 

de 3 steder og herefter blev elevgruppen yderligere opdelt, så de blev tilknyttet forskellige af de aktiviteter som 

husets ældre havde. Det betød, at grupper på 2 – 5 elever deltog i aktiviteter som stavgang, håndarbejde, 

køkkenarbejde mm. sammen med nogle ældre. 

Forud for hvert forløb blev udarbejdet en lektionsplan med fokus på elevernes læringsmål og hvert forløb indeholdt 3 

faser ud fra følgende model:  
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 Introduktionsfasen/2 undervisningsmoduler indeholdt forberedelse, motivering, viden om de forskellige 

aktivitetssteder og eleverne fik artiklen ”Ældre ønsker samvær – ikke hjælp” til inspiration, fra Jyllandsposten 

den 6. marts 14. 

 Selve besøget/1 undervisningsdag, hvor også en lærer var tilknyttet hver sit aktivitetssted og deltog som 

observatør 

 En efterbehandlingsfase/3 undervisningsmoduler hvor elevernes viden og erfaringer blev delt. Underviserne 

havde bl.a. udarbejdet spørgeskema og efter udfyldelsen blev kommentarerne drøfte blandt eleverne med 

inspiration fra ”cafémøde-konceptet”. Spørgsmålene drejede sig om: 1. ”Kom med eksempler på hvordan du 

har oplevet ældregruppen i forhold til at have et aktivt liv”, 2. ”Kom med eksempler på hvordan ”mødet har 

bidraget i forhold til din fremtidige uddannelse/virke som SSH´er” og 3. ” Kom med eksempler på hvordan du 

har fået styrket dine kommunikative færdigheder” 

Oprindeligt var 3 undervisere knyttet til projektet som omfattede 2 hold elever. Underviserne udgjorde både 

projektgruppen som sammen med den centrale projektleder havde ansvar for at udvikle projektet og styringen 

undervejs og som også var de daglige undervisere på de 2 GF-hold. Undervejs skete en del personalemæssige 

ændringer – 2 af de oprindelige 3 personer fik nye jobs, en længerevarende sygemelding og der blev skiftet 

teamleder. Det betød, at 1. forløb blev gennemført efter den oprindelige plan, men at 2. forløb blev tilpasset de 

nye vilkår. Det betød blandt andet, at besøgene her blev lagt i forbindelse med temaugen ” Når jeg bliver 

gammel” og at eleverne denne gang planlagde et besøg hos en frisk ældre borger som de evt. kendte i forvejen 

og hvad besøget skulle handle om frem for at invitere de ældre ind på skolen som oprindeligt planlagt. I 2. forløb 

blev aktivitetshusene også besøgt, men denne gang ”blot” som et studiebesøg, hvor eleverne ikke ”blev sluppet 

fri” og selv skulle være ansvarlige for planlægning og gennemførelse. Underviserne har dog haft glæde af de 

gode erfaringer fra 1. forløb ved planlægningen af det efterfølgende. Ændringerne betød også, at der blev lagt 

vægt på selve gennemførelse af aktiviteterne, men at den faglige refleksion i en lærergruppe og inddragelse af 

erfaringerne i andre undervisningssituationer ikke har været så meget i fokus. 

 

 

 

 

Intro til besøg, 
gennemgang af 

læringsmål, oplæg 
omkring 

kommunikation på 
skolen

Besøg på aktivitethus hvor 
eleven indgår i en aktivitet 
med de ældre, 3 forskellige 

steder i byen

Erfaringsudveksling 
og evaluering med 
eleverne på skolen
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KONKLUSION – det nye! 

De opsatte mål for eleverne oplever vi er blevet opfyldt og ideen med ”møder på tværs af generationer” 

vurderes til at være særdeles relevant for grundforløbselever, altså ungegruppen med behov for at få mere 

kendskab til ældregruppen.  

Projektet har også vist sig at være et godt udgangspunkt for den ”almindelige” undervisning i øvrigt, da eleverne 

og underviserne har fået konkrete oplevelser som teori kan kobles op på. Der er flere eksempler på, at 

oplevelser fra møderne har været inddraget i mange fag, både Dansk, Samfundsfag, Etik eller LKS (Læring, 

Kommunikation og Samarbejde) og der er på hvert hold blevet skabt en fælles platform - et anderledes 

læringsrum.  F.eks. var en erfaring, at de ældre på aktivitetsstederne havde forskellige ”profiler” og tilhørte 

forskellige socialklasser. Det gav sig bl.a. udtryk i måden at rumme eleverne på og at sprog og tiltaleform var 

forskellige. Den oplevelse gav underviserne et rigtigt godt fundament til at inddrage teori om livsformer i 

Samfundsfag.  

Udbyttet set med elevernes øjne har efter sigende været stort – flere var i starten skeptiske over at skulle tale med 

”fremmede ældre”, men de fik gode oplevelser undervejs, fik et nuanceret billede af, at ”ældre” også er en gruppe 

med lige så store individuelle forskelligheder som alle andre aldersgrupper og eleverne fik styrket deres selvtillid og 

oplevede ”vi ka´ jo godt”. En af de oplevelser som virkelig gjorde indtryk var da en elev skulle på gåtur med en 89-årig 

dame. Det startede med at skulle være en rask tur på fem kilometer, men endte med at blive dobbelt så lang og med 

en berigende samtale undervejs som handlede om langt mere end vejret. 

Glimt fra de mange forskellige aktiviteter: 

 

Generelt udtrykte eleverne, at ”De ældre vi mødte havde mere overskud end vi troede, og det kan godt være svært at 

forstå hinanden og hinandens sprog. Det er derfor vigtigt, at vi som elever møder de ældre med nysgerrighed og 

åbenhed” 

Oprindeligt var en bekymring for, at aktivitetsstedernes ældre ikke var interesseret i at medvirke, men den blev gjort 

til skamme. Der var derimod stor interesse og engagement fra deres side, lærere og elever blev godt modtaget og 

mange af de ældre tog straks ansvar for at vise de unge elever, hvordan man f.eks. kunne strikke eller hvordan man 

holdt sig aktiv. De ældre viste også både nysgerrighed og rummelighed i forhold til de unge liv og opfattelser trods 

tatoveringer, blåt hår eller anden ”nymodens” fremtræden  

Spurgt til hvordan de havde oplevet det udtrykte flere ældre, at de følte en forpligtelse til at dele deres livserfaring 

med de unge, og at de var glade for at få muligheden.  

Underviserne udtrykte også stor begejstring for muligheden for at gennemføre ”generationsmøder” og oplevede det 

som en virkelig god introduktion til et uddannelsesforløb for unge med begrænset kendskab til ældre. De fik også den 

aha-oplevelse, at selvom eleverne var unge og uerfarne, så kunne de præstere langt mere end underviserne antog, 

når det var virkelighed. Eleverne udviste situationsfornemmelse, tog ansvar, viste empati og kunne spørge ind til 

ældres livsforhold på en måde som demonstrerede at de havde viden om ældres behov, fysiologi mv. 
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Angående den undervisningsfaglige dimension og udvikling i lærerteamet, så viste det sig desværre, at en af 

projektgruppens bekymringer i forhold til barrierer for succes viste sig at holde stik, idet der skete en del 

personaleudskiftninger undervejs som selvfølgelig påvirkede udbyttet. Det er dog stadig sådan, at den oprindelige 

tovholder samt de undervisere der var tilknyttet i første forløb og også de kolleger som delvist blev koblet på 2. forløb 

udtrykker, at det har været givende for alle parter og siger: ”det ville være synd for andre undervisere som ikke får den 

mulighed for at koble deres undervisning til virkelige hændelser” 

Som ovenstående fortæller har det været ønskeligt men vanskeligt at bevare en stabilitet pga. personalemæssige 

forhold, men generelt er det en erfaring gennem hele projektperioden, at der sker store udskiftninger overalt - nye 

hold af elever kommer til hele tiden til og de ældre som var med første gang er ophørte eller fraværende, så 

selvom kontinuitet er ønskeligt er det ikke et vilkår, og det bør fremtidige aktiviteter tilrettelægges ud fra! 

I forhold til den praktiske organisering af samarbejde med aktivitetssteder har det været både omfattende og 

tidskrævende for projektets tovholder at finde steder og kontaktpersoner, at informere om formålet og indgå 

bindende aftaler, og det har været et stort logistisk arbejde at fordele elever mv. Men det har også været meget 

inspirerende og der er skabt nogle relationer, som vil kunne bruges fremadrettet, såfremt ”Møder på tværs af 

generationer” fremover skal indgå i undervisningen af grundforløbselever, og der vil være rigtig meget knowhow som 

relativt nemt kan genbruges. Aktivitetsstederne har også udtrykt imødekommenhed over for en gentagelse med nye 

elevgrupper. 

 

ANBEFALING  

Det anbefales, at projektet som det blev gennemført i 1. forløb fortsat støttes, udvikles og forfines.  

Det kan med stort udbytte ses som en del af et introduktionsforløb til kommende grundforløbselever og før 

deres start på den egentlige virksomhedsforlagte undervisning. Hvis ideen med at organisere møder på tværs af 

generationer kun gennemføres en enkelt gang bruges der forholdsvis meget tid. Så hvis udbyttet skal matche 

indsatsen bør tilbuddet fortsætte for kommende elevhold. 

 

Projektets tovholder har også oparbejdet viden, erfaring om mange kontakter som bør deles med andre kolleger, så 

det ikke bliver for sårbart. Derfor kan det anbefales at overveje, hvordan mødestrukturen i et underviserteam kan 

tilrettelæges, så der bliver rammer til at udvikle ideer og afprøve dem, og hvordan den faglige samtale og udviklingen 

af teamets faglige identitet stimuleres.  

 

FAKTAARK 

Den samlede projektperiode:  

Første projektmøde 21/01-14 – godkendelse i styregruppen den 28/2-14 - besøg å aktivitetsstederne i maj + i oktober 

204 -   beskrivelse af det samlede forløb/evaluering i august 2015. 

De deltagende aktivitetshuse:  

Ældrecenter Virkedal, Bolbro Brugerhus og ”Seniorhuset” 

Involverede elever:  

Hold med henholdsvis 32 og 28 elever  
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Projektmøder 

Der er afholdt ca. 6 møder undervejs á 2 timers varighed. Derudover har der været løbende kontakt via telefon 

og mail.  

Omkostninger 

Omkostninger til projektet har i alt været 31.800 kr., som skyldes at afdelingen er blevet økonomisk 

kompenseret for 106 af de timer der er brugt. Der har ikke været særlig udgift til transport for eleverne, da de 

har brugt cykler til aktivitetsstederne. 

Materiale 

På skolens intranet er projektbeskrivelsen fra februar 14 og dette notat tilgængeligt. 

Projektet har også været omtalt i personalebladet GLIMT, 2014 

 

Evalueringsnotatet er udarbejdet af projektleder Dorrit West i tæt samarbejde med projektgruppens tovholder Søren Brønsro Rasmussen, august 

2015  
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DELPROJEKT MÅLTIDET SOM LÆRINGSRUM, SYD 

Projektbeskrivelse – 12. september 2014 
Projekt: ”Måltidet som fælles læringsrum”. 

Projektdeltagere: Ellen Pontoppidan Kokspang og Dorte Kistrup Pedersen samt projektleder Dorrit West, som 

facilitator og repræsentant for hovedprojektet. 

1 Projektets titel Måltidet som fælles læringsrum. 
 

2 Projektidé – kort Måltidet har en stor betydning for ældres sundhed og trivsel, og derfor er 
ideen, at vi med udgangspunkt i ”måltidssituationen” vil udvikle et 
praksisnært, tværfagligt undervisningskoncept, hvor vi inddrager flere fag 
og lærer hinandens fag at kende gennem en helhedsorienteret tilgang.  
”Måltidssituationen” etableres ved et Skills og Forumteater-inspireret 
rollespil med aktører, der kan simulere ældre ressourcesvage borgere 
med kommunikative dilemmaer som udgangspunkt. Konkret ved at 
eleverne inviterer en ”gruppe af ældre” på et måltid på skolen, som de 
selv forberedt. Gruppen af aktører vil bestå af 6-8 aktive personer i form af 
tidligere kollegaer, pensioneret sundhedspersonale m. fl. som på forhånd 
har fået en bestemt rolle, som de skal simulere. Dermed udfordres eleven 
i sine observationer, handlinger og refleksion. Ved at bruge ”rollespillere” 
fremfor reelt svage ældre har underviserne en mulighed for at designe 
særlige læringssituationer, som det erfaringsmæssigt kan være svært at 
håndtere for eleverne, f.eks. adfærd som følge af sansetab, modstand, 
diabetes eller demens. 
 
Vi vil træne elevernes læring om elementerne i måltidets fysiske, 
psykiske, sociale og kulturelle værdi set fra en tværfaglig synsvinkel. Vi 
har valgt at tage udgangspunkt i måltidet, da der her kan inddrages flere 
mål fra grundforløbets fælles og specifikke mål. F.eks. hygiejne, 
kostberegning, rengøring, kommunikation, herunder instruktionssprog og 
smalltalk med borgeren.  
 
Projektet tilrettelægges for grundforløbselever rettet mod SSH og skal 
være det sted, hvor vi som undervisere kan eksperimentere og få 
erfaringer i forhold til didaktik og metodik. Det gennemføres over 2 faser, 
men nærværende beskrivelse omfatter kun 1. fase svarende til 
et ”pilotprojekt”: 
1. fase er med en afgrænset gruppe af elever- op til 25 elever og 2 
undervisere, der tester/udvikle ideen. Forløbet gentages 2 gange.  
2. fase kunne inddrage hele teamet af undervisere, ca. 20 personer og 
flere hold elever.   
 

3 Baggrund for 

projektet 

Begge undervisere/projektdeltagere har været i praktik flere steder 

via ”projektet om kompetenceudvikling for undervisere og 

praksislæring” og har fået yderligere inspiration til den praksisnære 

undervisning og måltidets betydning for ældres sundhed og trivsel.  

 

Eleverne har ofte svært ved at se, at det de lærer er relevant for deres 

senere arbejde. Vi vil arbejde med praktiske øvelser, som kan 

overføres til andre praksisnære situationer, hvorved eleverne kan 

opleve, at der er et praksisnært mål med det, de lærer. Vi håber også, 
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vi hermed kan være med til at fastholde eleverne.  

Det er vores erfaring, at eleverne først senere opdager, at der er sket 

en læring.  

 

Endelig kan projektet være med til at understøtte de ændringer som 

EUD-reformen medfører for grundforløbselever, hvor elevernes læring 

skal understøttes gennem tværfagligt projektarbejde og kollaborativ 

metode. Deres læring forankres således gennem en samarbejdsform, 

hvor elevernes forskellige ressourcer kommer i spil og hvor fagene er 

indirekte i forhold til projektarbejdsformen. 

 

4 Referenceramme Overordnet vil vi lade SosuFyns didaktiske model/ skabelon være 

rammen for vores projekt. Den er sammensat af Him og Hippes 
didaktiske relationsmodel og Erling Lars Dales kompetenceniveauer for 
underviseren, se bilag 1. Det er en undervisningsmodel, der tænkes at 
kunne imødekomme de forventninger Undervisningsministeriet stiller til 
EUDreformens tværfaglige praksisnære undervisning og en løbende 
didaktisk og metodisk diskussion underviserne i mellem. 
 
Derudover er vi inspireret af vores praktikophold og  
Torben Størners oplæg på pædagogisk dag den 28. 1. 14  

Thomas Ziehe´s ” god anderledeshed”  

Idekataloget: Ideer til gode måltider, Socialstyrelsen.   

 

5 Målgruppe I første fase 25 elever og 2 undervisere i alt. 
 
Projektets primære målgruppe er undervisere og os som pilotgruppe - 
 ved at tage udgangspunkt i skolens didaktiske model 
 bliver underviserne/vi dem som skal bruge projektet til at 
 udvikle en helhedsorienteret praksisnær tilgang 
Grundforløbselever, rettet mod SSH-uddannelsen vil være den 
målgruppe, der forventes at opnå den endelige effekt af projektets 
resultater. 
 

6 Formål/vision Formålene er  

- at gøre undervisningssituationer praksisnære og dermed gøre det 

lettere for eleverne at se sammenhænge - transfer mellem teori og 

praksis.  

- at eleverne trænes i at kommunikere med forskellige typer af borgere 

- at øge elevernes bevidsthed om deres professionelle rolle og højne 

deres fagidentitet og glæde ved jobbet. 

- At projektet kan være med til at bane vejen for at SosuFyn får udviklet 

et tværfagligt, praksisnært undervisningskoncept med udgangspunkt i 

skolens didaktiske model til brug for alle teams på skolens tre 

uddannelsesniveauer. 
 

7 Mål/delmål 

 
K3 niveau:  

- At eleverne oplever en sammenhæng mellem deres læring og deres 

praktiske kompetencer 

- At underviserne i GF-teamet oplever en sammenhæng i fagene som 

en helhedsorienteret proces, som også er forudsætning for en 

kvalitetsbaseret, tryg og aktiv vejlederrolle. I projektet bruger vi 

hinanden som sparingspartnere til at definere begreber og 
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sammenhængende teori i forhold til elevens aktuelle 

uddannelsesniveau og som forudsætningen for elevernes og 

undervisernes faglige forståelse af/refleksioner over progressionen 

niveauerne imellem. 

K2 niveau: 

- At eleverne kan nå kompetencemålene for grundforløbet og føler sig 

klædt på til SSH uddannelsen.  
Projektets faglige fokus er fællesmålene: F4 og F1:  ”At eleverne kan 

deltage aktivt i læreprocesser og fungere hensigtsmæssigt i skiftende 

samarbejdssituationer, herunder kan kommunikere og samarbejde under hensyntagen til 

menneskers forskellighed ” 

” At møde mennesker på en etisk og respektfuld måde”  

samt at de forstår betydningen af egen faglige og professionelle rolle i 

mødet med andre mennesker og kan medvirke til at igangsætte 

aktiviteter, som har betydning for menneskers sundhed og trivsel. 

 

- at få flere fag involveret, så de kan blive en integreret del af 

undervisningen.  

K1 niveau: 

- Eleverne skal kunne kommunikere med/observere, motivere og 

aktivere ældre i rammen omkring måltidet som læringsrum og være 

bevidste om at bevare en professionel tilgang trods svære situationer.  

- De skal kunne udføre basale opgaver indenfor det at producere et 

måltid og at være værter.  

7 Mål/delmål På K3 niveau: 

At underviserne i GF-teamet gennem ”måltidssituationen” som ramme 

oplever en faglig sammenhæng i mindst 3 fag, som også øger elevernes 

forståelse for helheder. 

K2 niveau: 

At underviserne bruger ”måltidssituationen” til at nå egne fagmål og 

inddrager samtlige elever aktivt i forberedelse og gennemførelse. 

At underviserne kan redegøre for deres faglige overvejelser 

K1 niveau: 

At eleverne gennem konkrete opgaver og situationer opnår erfaring med 

bl.a.  

Køkkenopgave:  

- madlavning, opvask, borddækning, oprydning, regneoperationer 

Dansk og kommunikation:  

- instruktionssprog og smalltalk/konversation. 

Sundhedsfaglig indsigt: 

- kendskab til ernæringssammensætning, hygiejne, rengøring 

 
8 Succeskriterier 

 

Et af de vigtigste succeskriterier er, at eleverne har oplevet at de som 
helhed har gennemført måltidssituationen tilfredsstillende, har afprøvet 
og tacklet etiske udfordringer og at de ældre/rollespillerne har oplevet 
situationen hyggelig. 
 
At underviserne har kunnet samarbejde om og integrere mindst 3 
fagområder i planlægning og afvikling af måltidssituationen og at alle 
elever har været aktive. 
 

9 Vurdering af 

risici/barrierer 
Svært at finde 6 aktører/rollespillere  

At eleverne har modstand mod opsplitning af klassen i 2 x ½ hold 
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Manglede sammenhængende tid for underviserne til at gennemføre 
forløbet og hvis projektaftaler ikke respekteres af samarbejdspartnere 
pga. andre udfordringer vedr. fagfordeling/timer 

 

10 Organisering af 

projektet 

 

Projektet er et delprojekt under skolens hovedprojekt ”Praksisnær 

Undervisning” og hovedprojektets styregruppe ansøges om støtte til 

gennemførelsen. 

Lokalt nedsættes projektgruppe med 2 deltagere og reference til teamleder for 

grundforløb i samarbejde med projektleder for hovedprojektet. 

 

11 Projektdeltagere Dorte Kistrup og Ellen Kokspang er begge tovholdere i projektet og 
deltager med hver deres faglige baggrund som hhv. dansk-, engelsk og 
LKS –underviser (læring, kommunikation og samarbejde samt  læsevejleder, og 

naturfags-, aktivitets- og arbejdsmiljøunderviser.  

Det er hensigtsmæssigt, at de begge er tæt knytte til de elevhold, der skal 

deltage. 
 
Andre faggrupper er velkomne efterhånden som projektet udvikles med 

henblik på at udvikle en fase 2 efter dette. 

 

12 Tids- og handleplan 

 

Følgende omfatter et pilotprojekt som består af et hold elever af ca. 25 og 
2 undervisere. Elevholdet deles i 2, hvor hold 1 følger den undervisning 
der foregår på skolens andre GF hold over de 3 dage temaet ”Det aktive 
menneske” varer og hold 2 i løbet af de samme 3 dage forbereder, 
gennemfører og afslutter ”måltidssituationen”. Efter 1. uge bytter holdene. 
Projektet gennemføres med dobbeltlærer i gennemførelsesfasen. 
 
Idéudviklingsfasen – projektbeskrivelsen – juni til september 14: 
- 25. juni 14: Projektgruppemøde mhp. konkretisering af idé 
- 2. juli 14: Møde med teamleder om foreløbig accept 
- 8. juli 14: Udkast  til projektbeskrivelse 
- 8/7 – 25/8: Individuelt arbejde med punkter i projektbeskrivelsen  
- 18.8 kl.9-11. Projektgruppemøde mhp. færdiggørelse af 

projektbeskrivelsen. 
- 5. september kl.8.30-10: Møde med projektgruppe og teamleder 
- 26. september 14: Godkendelse i styregruppe 
- Orientere kolleger på førstkommende personalemøde efter 26. sept. 

med information om projektet. 
 
Udviklingsfase – undervisningskoncept/praktisk planlægning – januar til 
marts 15:  
- Senest januar.: Aftale med gruppe af ”rollespillere” i hus, Dorte 

ansvarlig  
- Februar 15: Fælles arbejde med udvikling af elevmateriale og 

lærervejledning mv. (Dorte og Ellen) 
- Februar 15: Projektgruppemøde - status 
- Senest medio marts 15.: elevmateriale og lærervejledning færdig 
- Senest sidste uge i marts: Lærerkolleger præsenterer plan for 

inklusion af ½ hold elever i ordinær undervisning i hhv. de 2 temauger. 
- Ult. marts: Formøde med gruppen af ”rollespillere” 
- April 15: Projektgruppemøde - status 
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Gennemførelsesfase april – maj 2015 
- Tema ”Det aktive menneske” april/maj15: ½ elevhold (A) gennemfører 

temaet over 3 x 6 timer med 2-lærerordning og skiftevis rollerne som 
observatør, underviser/vejleder og anden halve hold (B) deltager i 
ordinær undervisning fordelt på øvrige undervisningshold. 

- Tema ”Det aktive menneske” april/maj 15: ½ elevhold (B) 
gennemfører temaet over 3 x 6 timer med 2-lærerordning og skiftevis 
varetager rollerne som observatør, underviser/vejleder og hold A 
deltager i ordinær undervisning fordelt på øvrige undervisningshold. 
 

Afslutning maj – juni 15 
- Projektgruppemøde med opsamling af erfaringer og beskrivelse af 

konklusion. 
- Evalueringsmøde med ”rollespillerne” 
- Feed-back fra eleverne via Active Vote  
- Refleksion over undervisererfaringer i forhold til K1, K2 og K3 – 

(minifokusgruppeinterview med anden kollega som interviewer) 

- Sammenskrivning af egne og ”Rollespillernes” refleksioner 
- Ult. juni 15: Beslutning om erfaringerne fra projektet fremover skal 

indgå i en ny/større satsning for alle GF elever og flere undervisere 
(fase 2) 

- Projektgruppemøde med afklaring af evt. næste skridt 
 

13 Implementering af 

succes 

Hvis pilotprojektet bliver en succes forventes aktiviteten med at 
iscenesætte en ”måltidssituation” afprøvet med hele teamet af 
GFundervisere.  
Hvis dette også bliver en succes er det tanken at gøre det til en fast 
praksis som alle hold gennemfører 2 gange om året.  
 

14 Evalueringsplan Se ovenstående under pkt. 12/afslutning 

 

15 Formidling af 

resultater 

Erfaringer formidles løbende på personalemøder og statusmøder i 
projektgruppen samt jævnligt på ledermøder. 

 

Indgår i hovedprojektets endelige evaluering/konference 

 

16 Ressourcer 

 

Interne timer (svarende til 2/3) i de 3 faser - dobbeltlærer i 
gennemførelsesfasen 
Forberedelse: 62 timer 
Gennemførelse: 80 timer 
Afslutning: 26 timer 
Interne timer i alt 168 á 300 kr. = 50.400 
 
Øvrige udgifter til mad, borddækning, transportudgifter til ”rollespillere” 
o.lign. = 10.000 
 
Projektudgift i alt: 60.400 

Projektbeskrivelsen udarbejdet af/dato: 12/9-14 - Godkendelse i Styregruppen/dato: forventet 26/9-14 

 

BILAG 1 - SKOLENS DIDAKTISKE MODEL – BAGGRUND OG UDKAST  
Beskrivelse af underviserens 3 kompetenceniveauer ifølge Erling Lars Dale 
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 Undervisningskompetence – didaktisk rationalitet 
 

Kompetenceniveau 1 
 

 
Konkret udførelse af undervisning, her træffes hurtige beslutninger, der er 

handletvang. Underviseren skal kunne skabe nye læringsbetingelser her og nu. 

 

Underviseren må forholde sig til elevernes tilstedeværelse, 

opmærksomhedsniveau, koncentration og lærebetingelser 

Underviseren skal have omsorg for læring – eleven skal føle at det de lærer er 

meningsfyldt, eleverne skal befinde sig godt og mødes med respekt og accept. 

Eleven skal forstå sit eget læringspotentiale, og rumme at læring kan være 

frustrerende og foruroligende (akkomodativ læring) 

 

 
Kompetenceniveau 2 

 
 

 
Planlægning før og efter undervisningen. 

Underviseren skal kunne formulere indhold, så det svarer til mål og formål. 

Elevens læring fuldfører undervisningens mening. 

I kollegialt fællesskab, at analysere, tolke, vurdere og formulere. 

At kunne se helheder sammen og skære ud i delelementer. 

Hvordan skal der evalueres, hvad skal evalueres. Er der sammenhæng mellem 

intention og realitet. 

Nye metoder, ideer, nye veje. 

 
 

Kompetenceniveau 3 

 

 

 

 
Tænkning i begreber, at bruge professionens begreber som kognitivt spejl, at 

spejle sine handlinger i begreber. 

Tænkning i begreber giver mulighed for systematisk selvforståelse – 

fagidentitet. 

 

Forskerevne – dygtighed til at genskabe erfaringer og stille systematiske 

spørgsmål om sin profession 

 

Deltagelse i argumenterende dialoger – fornyer og afprøver teori. 

Have evne og vilje til selvrefleksion, selvevaluering og kommunikation 

 

 

Dale siger at de 3 niveauer står i en dynamisk relation til hinanden, de 3 niveauer konstituerer hinanden, og er 

nødvendige for at undervisningen forbliver levende og fornyer sig. 

Didaktisk skabelon - et udspil  

Mål og formål: 

K3- niveau: Teamet definerer begreber i forhold til elevens aktuelle uddannelsesniveau  

idealt set også niveauerne imellem. 

K2-niveau:  Hvilke fagmål fra skoleperioden/temaet/læseplanen er i spil? Hvilke mål fra Sosu-uddannelsen er i 

spil? Formulering  af niveau i forhold til den lovgivningsmæssige ramme og  taksonomi fx Blooms. 

K1-niveau: Målene og formål formuleres i et elevrettet sprog som tydeligt viser hvad eleverne skal kunne. 

Læringsforudsætninger: 
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K3-niveau: Refleksion og perspektivering over fx undervisningsdifferentiering, ungdomskultur og 

samfundsudvikling . 

K2-niveau: Den enkelte elev i fokus såvel som gruppen eller holdet. Der tages højde for den enkelte elev, 

gruppen, holdet, holdninger, normer, kompetencer, værdier og kulturer. 

K1-niveau: Læringsforudsætningerne afdækkes løbende i takt med at eleven udvikler sig, så læringsaktiviteterne 

tager udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og tilgodeser elevens læringstilgang. 

Rammefaktorer: 

K3-niveau: Viden og uddannelse i forhold til at udnytte de givne rammer og de muligheder der er. Refleksion 

over rammernes muligheder og begrænsninger  

K2-niveau: Hvordan kan aktiviteter planlægges indenfor rammerne og ud fra de pædagogiske didaktiske 

overvejelser. Rammefaktorer er fx bekendtgørelser, FPDG, økonomi, fagplaner og hvilke faciliteter der er til 

rådighed fx uv-midler, udstyr, elevernes medbragte læremidler fx pc.  

K1-niveau: Hvordan bruger underviseren og eleverne rammerne. 

Indholdet i undervisningen: 

K3-niveau: refleksion over fagdidaktik i forhold til almen didaktik  

K2-niveau: I hvilken grad har eleverne indflydelse på uv indholdet (FDGP)? Indholdet skal tage udgangspunkt i 

målene relatere sig til praksis 

K1-niveau: Her justeres indholdet i forhold til den aktuelle situation, fx på grundlag af elevernes feedback, 

progression, og yderligere behov for differentiering, aktuelle samfundsrelevante problemstillinger eller behov for 

intervention i forhold til eleverne sociale relationer. (dette er også en K2-niveau overvejelse)  

Læringsprocessen: 

K3-niveau: Refleksion over det videnskabsteoretiske grundlag for anvendelse af metoderne 

K2-niveau: Hvordan skal læringen foregå – hvordan gøres læringen synlig for eleverne – hvordan vil jeg/vi 

observere at eleverne har lært. lærestyret – elevstyret læreproces. Læremetoder og elevernes indflydelse på valg af 

læremetoder fx brug af LURE, læreoplæg, selvstudie, rollespil , CL-learning. Vægtning af teori og praksis – 

praksisnær undervisning. 

K1-niveau: Refleksion in action – best practise is next practise  - her og nu overvejelser over valg af metode – 

variation tempo, indhold, krav , opmærksomhedsnivau  -fx  behov for brain breaks, powerbreaks, icebreakers eller 

bare aktive aktive pauser . 

6 Evaluering: 

K3-niveau: Evaluerings didaktik, hvad, hvorfor og hvordan evaluerer vi?  Summativ og formativ evaluering  

K2-niveau: Tanker omkring Feed up – feed back – feed forward 
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K1-niveau: Sammen med eleverne – direkte tilbagemelding – facilitering af refleksions evne og selvregulering 

hos eleverne. 

 

Evalueringsnotat 
Evaluering af delprojektet:  

”Måltidet som fælles læringsrum” for elever på grundforløb1 

IDÈ  

Vi ønskede at udvikle et praksisnært undervisningskoncept, som samtidig kunne inddrage flere fag i en 

meningsfuld helhed og som tog udgangspunkt i skolens didaktiske model2.  

 

Vi valgte derfor at arbejde med elevernes læring i relation til måltidets fysiske, psykiske, sociale og kulturelle 

værdi. Måltidet blev valgt, fordi det har stor betydning for ældres sundhed og trivsel, og fordi der er rigtig mange 

aktiviteter tilknyttet både før, under og efter et måltid, og i den kontekst et måltid foregår i.  

Projektet blev rettet mod grundforløbselever på sundhedsområdet. Konkret var det et 27 ugers hold, hvor alle 

24 elever havde en anden baggrund end dansk, dvs. de havde begrænset kendskab til dansk kultur, sproglige 

udfordringer, men havde også en højere gennemsnitsalder og en noget større livserfaring end elever på et typisk 

GF-forløb. Introduktion til dansk kultur og ritualer blev derfor også lagt ind i forløbet.  

Undervisningen indeholdt mange faglige emner med udgangspunkt i måltidet, bl.a. det stemningsskabende ved 

at hyggesnakke med ældre samtidig med at kunne bevare en faglig bevidsthed, at arbejde anerkendende og 

konflikthåndterende, lave mad- der smager, dufter og stimulerer appetitten, at arbejde med ernæring, hygiejne, 

kostberegning, rengøring, borddækning mm. – alt dette skulle indarbejdes i et sammenhængende hele.  

Der blev etableret et Skills-inspireret rollespil med frivillige aktører, der simulerede ældre borgere, som kunne 

have forskellige behov for hjælp.  Konkret skete det ved at invitere seks gæster/aktører til spisning, som foregik i 

skolens lokaler. Eleverne tilberedte maden, forberedte alt andet og var værter under selve spisningen.  

Gruppen af aktører bestod af seks frivillige personer i form af tidligere kollegaer, pensioneret sundhedspersonale 

m.fl. som deltog i arrangementet i skolens lokaler. De seks aktører definerede selv hvilken profil de ville 

simulere, f.eks. en person med diabetes, en med lettere demens og en der var meget synlig og dominerende.  

To undervisere varetog selve undervisningen i hele perioden, de praktiske opgaver og udgjorde samtidig 

projektgruppen, som sammen med skolens centrale projektleder udviklede ideen, nyt materiale og gennemførte 

projektet.  

 

 

                                                             
1 I øvrigt henvises til Projektbeskrivelsen ”Måltidet som fælles læringsrum” fra den 12. september 2014 med mål og succeskriterier. Den har været 

retningsvisende for hele det faktiske forløb 
2 Jf. Hilde Him og Else Hippe´s didaktiske relationsmodel samt Erling L. Dale´s 3 kompetenceniveauer for undervisning 



49 
 

HYPOTESE 

Det antages, at en helhedsorienteret og praksislignende situation gør det muligt at inddrage mange fag i en 

naturlig sammenhæng og koble teori til praktiske og jordnære situationer. Bl.a. fag som LKS (læring, 

kommunikation og samarbejde) etik, dansk og pædagogik med psykologi, samfundsfag (kulturforståelse og livet 

før og nu) samt naturfag med emner vedr. hygiejne, kostsammensætning, mm. Derudover er en praksisnær 

situation også velegnet til at arbejde med forskellige etiske dilemmaer, som kan opstå i samspillet mellem 

mennesker; i det aktuelle projekt bl.a. dilemmaer mellem en gruppe ældre indbyrdes, mellem social- og 

sundhedspersonale og borgere eller mellem personer med forskellig etnicitet.  

Projektets ramme forventes at være ideel til at overordnede og faglige mål nemmere kan blive omsat til 

specifikke og praksisnære læringsmål, som elevgruppen finder vedkommende og meningsfulde, så læring 

dermed øges. F.eks. et kompetencemål som ”du kan møde mennesker på en etisk og respektfuld måde” blev 

nedbrudt til læringsmål som ” jeg kan møde borgernes nysgerrighed professionelt og anerkendende, f.eks. hvis 

de hentyder til min herkomst, hudfarve, køn, påklædning eller ikke taler pænt til mig” eller ”jeg kan håndtere 

borgernes måder at indtage maden på, f.eks. når de lugter, savler, smasker, taber maden etc.”.  

”Måltidet som fælles læringsrum” er en simuleret virkelighed, og det forventes at eleverne udfordres i at 

observere, at reagere og efterfølgende tænke over, hvad de gjorde og det hensigtsmæssige heri. Det styrker 

dem i at vide, hvordan de skal /kan reagere, når der opstår en tilsvarende situation i praksis. 

De involverede undervisere var forberedte på, at det ville være en anden udfordring at undervise i selve 

måltidssituationen, idet de skulle være tilstede og være i stand til at gribe situationer og herefter koble teorier til 

og samtidig styre forløbet.  

 Ved at bruge ”aktører” frem for reelt svage ældre har underviserne opretholdt en mulighed for at ”designe” 

særlige læringssituationer, som det erfaringsmæssigt kan være svært at håndtere for eleverne, f.eks. adfærd 

som følge af sansetab, modstand, diabetes eller demens. Det giver eleverne en mulighed for at møde og 

italesætte forskellige udfordringer i en simuleret og tryggere verden, før de skal ud i praktik og agere sammen 

med ”rigtige ældre” på f.eks. et plejecenter. 

Hvad gjorde vi? 

Elevholdet bestod af 24 elever og selve måltidssituationen blev gennemført to gange med tolv elever, seks 

aktører samt to undervisere pr. gang.  

Undervisningen på grundforløbet var i forvejen opdelt i forskellige perioder med hvert sit overordnede tema, og 

projektideen med måltidet blev placeret i perioden fra april til slut maj 2015 under det overordnede tema ”Det 

aktive menneske”. I praksis viste det sig, at undervisningen i hele skoleperioden fra starten i januar til juni 

koblede sig til emner omkring måltidssituationen. Perioden inkluderede fastelavn og påske, og det gav dermed 

også en naturlig anledning til også at inddrage noget om danske traditioner.  

”Måltidet som læringsrum” har derfor været en fælles ramme over hele skoleperioden, hvor al den obligatoriske 

undervisning, som de to undervisere normalt skulle gennemføre på holdet ifølge undervisningsplanen, blev 

relateret til det kommende måltid. Kulminationen blev selve det faktiske måltid som forløb over ca. tre 

undervisningsdage med en fælles forberedelsesdag, selve dagen med måltidet og en opsamlingsdag, hvor 

erfaringer, evaluering og feedback mv. var i centrum. På den første af de tre undervisningsdage introducerede 
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underviserne eleverne til læringsmålene og vigtige begreber3 omkring måltidet via en prezi-præsentation. 

Eleverne valgte forskellige funktioner som gik på skift under selve måltidet.  

Underviserne tog kontakt til forskellige netværk med relation til skolen, f.eks. tidligere ansatte, underviseres 

omgangskreds, og samarbejdspartnere. 13 frivillige aktører havde lyst til at blive inviteret på spisning og bød 

samtidig ind med ideer til at spille en rolle, som skulle være så autentisk som muligt og uden at ”overspille”. 

Underviserne betonede gennem en powerpoint-præsentation vigtigheden af, at projektet var et læringsrum, og 

at måltidet ville blive afbrudt af såkaldte ”frys” situationer, og at der ville blive reflekteret under og efter. 

Menuen var dansk smørrebrød med øl og snaps og efterfølgende kaffe med hjemmelavet lagkage. Begge 

undervisere underviste i emner som bordskik, takt og tone, bestikkets placering, bordpynt, traditioner generelt, 

men også omkring en toastmasters og værts rolle under en spisning. De hjalp eleverne med at få ideer til 

samtalekort, dans, udstilling med erindringsaktiviteter, sange, taler m.v.  

På 2.dagen blev den ene underviser i køkkenet, hvor der skulle bages lagkagebunde og franskbrød, laves 

kagecreme, koges æg, og i det hele taget gøres klar til, at eleverne skulle fremstille smørrebrød og dække bord. 

Den anden underviser gik med ½ delen af klassen i et andet lokale. Her blev der fremstillet bordkort, 

samtalebilledkort, bordplaner, taler, sange og gaver til aktørerne. Rummet blev også indrettet med 

erindringskasser, udstilling om erindringsepoker og forberedelse til folkedans. På selve dagen blev ”de ældre” 

inviteret ind i rummet og aktiveret med bl.a. folkedans. Aktivering af ældre med funktionsnedsættelse, og det at 

arbejde med erindringskasser blev ekstra dimensioner i projektet.  

Eleverne fremstillede selv al maden, og til den opgave blev der produceret en mappe med instruktionsfotos over 

smørrebrødstyper og hvert skridt i den proces. De fik på forskellig vis kendskab til dansk kultur både historisk og 

nutidigt, gennemførte borddækning med servietter og blomster og fremstillede særlige samtalebilledkort. Disse 

var tænkt som både bordpynt og som kulturformidling og dialogværktøj og illustrerede forskellige emner som 

familieforhold, arbejdsredskaber, ferie, skoleliv, barndom og rejser.  Kortene lå spredt på bordet og gav en god 

anledning til gensidig hyggesnak samtidig med, at emnerne gav en lærerig samtale. 

Da holdet som sagt var på 24 elever, hvilket var for mange på en gang, blev holdet delt i to grupper. 

 Den gruppe af elever, som ikke deltog i de tre dage var i stedet på ”studiebesøg” og fulgte undervisningen hos 

et hold SSH-elever. De havde fået en studieopgave med og skulle blandt andet observere niveauet i en SSH-

klasse og stille forskellige spørgsmål til eleverne dér.   

Den løbende evaluering foregik ad to omgange. Undervejs i måltidet blev der ”time-out” eller frys-situationer, 

hvor en af underviserne f.eks. bad aktørerne give en umiddelbar tilbagemelding til eleverne,  

Efter måltidssituationen var der en åben dialog mellem alle involverede som en slags fokusgruppeinterview, og 

sidst på dagen fik eleverne et evalueringsskema med udsagn om læringsmål og aktørernes kommentarer, som 

de kunne erklære sig enige eller ikke-enige i.  

                                                             
3 Jf. SMAG - Skønne Måltider til Alle Gamle  

Hvidbog om nærende måltider med kulinarisk kvalitet til ældre  
Københavns Universitet, Januar 2015 
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Konklusion – det nye! 

Den altovervejende tilbagemelding har været, at det var et fantastisk projekt for alle at deltage i, og at den måde 

at lære på har været meget lærerig for både elever, aktører og undervisere. Tilbagemeldinger fra 

evalueringssamtaler viser, at det overordnede formål med projektet er nået. 

Projektet har vist, at temaet ”måltidet” kan bruges som et omdrejningspunkt til at indarbejde mange fag i en 

meningsfuld fortælling, der strækker sig over en længere periode og til at give et solidt fundament hos dem, der 

skal arbejde med ældre, samtidig med at gøre det hele praksisnært. Projektet har været ambitiøst og 

omfattende og har inddraget mange forskellige aspekter. Undervejs er der opstået nye associationer og født 

mange ideer, som underviserne også har ønsket at indarbejde, og projektet blev derved mere omfattende end 

først antaget. Det gik fra et specifikt fokus på alt omkring den fysiske måltidssituation til at introducere mange 

forskellige dimensioner inden for dansk kultur, sprog mv. over en hel skoleperiode. 

Ud over det helt åbenlyse ved projektet med forberedelse af maden, selve måltidssituationen og oprydningen 

efterfølgende, så har eleverne også arbejdet med erindringsarbejde i relation til ældre, har øvet sig i at samtale 

med ”rigtige” ældre og at tackle uforudsigelige konfliktsituationer.  

Eleverne fik et stor udbytte og gav udtryk for, at de på kort tid lærte rigtig meget og derudover havde det sjovt 

undervejs. De har givet udtryk for, at de nu er mindre nervøse for at komme i praktik, og at de føler sig mere 

nysgerrige og modige og tør tage initiativ og ansvar. For nogle af eleverne, som jo alle havde har anden baggrund 

end dansk, gik det op for dem, at det måske ikke var udtryk for racisme, men måske mere uvidenhed, når man 

går forkert af hinanden.  

Bekymringen om, at det ville vække modstand at opdele holdet i to, jf. projektbeskrivelsens punkt 9 viste sig at 

være ubegrundet. Derimod havde det en meget interessant sidegevinst, idet GF-eleverne ved at være på 

gæstebesøg hos SSH-elever fik indsigt i, hvordan uddannelsens videre forløb kunne være.  Flere elever påpegede 

det som meget positivt og som noget, der kvalificerede deres overvejelser om at fortsætte uddannelsen efter 

endt grundforløb. 

Forløbet har også haft nogle ekstra fordele for den specifikke målgruppe af elever med anden baggrund end 

dansk. Det har vist sig at være særlig velegnet til at introducere elever fra andre lande til dansk kultur og 

traditioner og på en måde som giver mening for dem. En markant effekt som viste sig undervejs var, at ”de 

stille” elever var langt mere aktive end vanligt, og desuden blev flere elevers danskkundskaber væsentlig 

forbedret – måske en naturlig følge af øget deltagelse! 

Det var ikke så svært som først antaget at finde frivillige aktører, og flere af dem har tilkendegivet, at ”I skal bare 

ringe, så er vi klar igen”, men det var også tidskrævende. Aktørerne gav udtryk for, at de havde haft en god 

oplevelse og samtidig havde revideret deres opfattelse af, hvad eleverne faktisk kunne og hvor selvstændigt de 

tog ansvar. De havde åbenbart også haft en forestilling om, at professionalisme og ægte omsorg ikke var 

forenelig, men en aktør kommenterede elevernes adfærd med ”…de mener det jo!” . Aktørerne havde mødt 

eleverne én gang ca. to mdr. før selve dagen, og de bemærkede også, at flere elever havde forbedret deres 

danskkundskaber ganske mærkbart i forhold til første gang, og at der nu var færre sproglige barrierer. 

Oprindeligt blev aktørerne omtalt som ”rollespillere”, men det viste sig, at det gav associationer til teater og 
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skuespil som flere tog afstand fra og ikke ønskede at deltage i. Det blev besluttet at udtrykket ”aktører” var en 

mere præcis betegnelse for det, der var meningen. 

På grund af EUD-reformen ændres grundforløbsuddannelserne, og der vil ikke i fremtiden være 27 ugers hold 

alene med elever med anden etnisk baggrund end dansk. Det vurderes dog, at projektideen også vil være 

hensigtsmæssig at videreføre i kommende og nye GF1-forløb. De nye hold vil sandsynligvis bestå af yngre elever 

primært med dansk baggrund og uden så stor praksiserfaring, og det vil være nødvendigt at tilpasse 

undervisningsindholdet til den nye målgruppe.  

Det viste sig at blive et meget omfattende projekt, hvor både helt nye ideer til et helhedsorienteret læringsrum 

og en ny undervisningsform skulle udvikles af projektgruppens medlemmer og ideerne efterfølgende skulle 

gøres til genstand for en konkret afprøvning. Samtidig med at de to projektdeltagere skulle varetage dén 

udviklingsopgave og organisere alt det praktiske omkring gennemførelsen, varetog de også deres ordinære 

underviserrolle, og projektet har derfor været både omfattende og tidskrævende. Det betyder dog også, at det 

som en positiv konsekvens vil være muligt at udarbejde en egentlig lærervejledning/inspirationsmanual til andre 

undervisere – en slags detaljeret ”to do liste” for hver fase med stikord og tips, såfremt det senere efterspørges. 

Det var ikke et specifikt mål med projektet.  

Projektet havde samtidig den ambition at sætte fokus på undervisernes egen faglighed og udvikle deres 

pædagogiske og didaktiske metoder via en bevidst refleksion og en klar reference til skolen didaktiske grundlag. 

Den del har der ikke været specifik plads til, men undervisningen har været tilrettelagt ud fra undervisernes 

lange erfaring. 

Det var også et mål at brede kendskabet om projektet ud til andre undervisere, både kolleger fra afdeling Syds 

øvrige lærergrupper og SosuFyns øvrige afdelinger. Det er opnået ved at fortælle om det på pædagogisk dag for 

hele SosuFyn og uformelt på interne personalemøder og i andre kollegiale sammenhænge. Flere har hørt om 

projektet, dog er det få uden for den snævre kreds, som har en indsigt, som når over første trin på Blooms 

taksonomitrappe.  

Projektgruppen har holdt et antal møder med det formål at sikre progression i forhold til mål og projektplan, og 

at projektet holdt sig på det oprindelige spor i videst mulige udstrækning. Gruppen har også haft brug for at 

sparre med hinanden undervejs, når ideer skulle indarbejdes og omsættes til konkret handling. 

Projektgruppemøderne har også tjent det formål at være på forkant med de mange praktiske og uforudsete 

udfordringer, som opstår undervejs. Det må siges at være lykkedes ganske godt.  

Anbefaling 

Det anbefales, at projekterfaringerne implementeres/organiseres som et egentligt tema i den ordinære 

undervisningstilrettelæggelse for kommende GF hold. Bl.a. i Syd kunne det passe fint ind i tema 3 på GF 1 og vil 

være en kærkommen mulighed for mere praksisnær undervisning. De mange fagmål, som knytter sig til GF kan 

blive indeholdt i ”måltidet som læringsrum”, og der er en ideel mulighed for at bryde dem ned til tydelige 

læringsmål. Det tilrådes også, at flere fag og undervisere inddrages i planlægning og gennemførelse af et tema, 

der kører over en længere periode.  
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Det anbefales også, at der afsættes tid til at den omtalte undervisningsvejledning eller to-do-liste bliver 

færdiggjort. Den vil kunne lette planlægningen for andre undervisere, som bliver inspireret af projektet til at 

eksperimentere med ”måltidet som læringsrum”. Projekterfaringerne bør dog tilpasses de nye grupper af elever, 

og projektets mange ideer og tiltag kan med fordel afgrænses yderligere. 

Det kan overvejes, om rollespillerne bør erstattes med ”rigtige ældre”, og eleverne forbereder måltidet sammen 

med dem. Det kunne give dem nogle helt andre erfaringer i at have en rehabiliterende og aktiverende tilgang, 

men det kunne også øge fokus på selve aktiviteterne og derved tage fokus fra, at det hele er et læringsrum, hvor 

der skal være tid til refleksion og situeret feedback fra underviserne side. 

Projektet har været en god mulighed for, at underviserne også arbejder aktivt med deres egen faglige udvikling, 

og det er sket, men det har også været tydeligt, at det at hæve sig op i helikopteren sammen og se analytisk på 

egen praksis ikke sker automatisk, når hverdagens mange praktiske opgaver presser sig på. Det er i stedet noget 

den enkelte underviser forholder sig individuelt til.  

 

Hvis den form for faglig udvikling skal ske systematisk og i fællesskab kan det være hensigtsmæssigt at afsætte 

tid og rum til den faglige refleksion, evt. understøttet af den pædagogiske ledelse eller en ekstern facilitator, 

indtil en rutine i systematisk refleksion er blevet oparbejdet. 

 Projektet har vist, at det kunne være relevant at fremme en didaktisk og metodiske diskussion i lærerteams. 

Emner som bl.a. ”hvordan giver jeg som underviser bedst situeret feedback” eller ”hvordan operationaliserer jeg 

Dales K2 og K3 niveauer”, og en dialog om ”hvad betyder det hos os” kunne være relevante.  På sigt vil det 

sandsynligvis kunne ændre traditionerne fra en overvejende individuel til en teambaseret læring hos 

underviserne. 

 

FAKTAARK 

Projektperioden fra start til slut: Juni 2014 – juni 2015 

Særlige elevaktiviteter i projektperioden: 

Ud af huset aktiviteter for elevgruppen:  

 Besøg på Tidens Samling  

 Den fynske Landsby 

 

Aktiviteter i projektgruppen: 

 5 projektgruppemøder á ca. 2 timer samt diverse digital kommunikation undervejs 

 

Omkostninger:  

Til indkøb af madvarer, transport og erkendtlighed til aktører, ture ud af huset mv. var en udgift på 12.000 kr.  

Undervisernes tid var den store investering. I projektet var det anslået til 252 timer for 2 personer, heraf blev de 

168 timer tilført afdelingen fra projektmidler. 126 timer per person vil sandsynligvis være en dækkende ramme, 

såfremt det er muligt at få timerne som sammenhængende projekttid i korte perioder. Det har været en 
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udfordring og reelt krævet mere tid og givet arbejdspres, når mange ordinære opgaver skulle varetages samtidig 

med projektopgaverne.  

 

Samarbejde med frivillige aktører:  

 Informationsmøde samt 2 x 5 timer i forbindelse med selve måltidet.  

 Skriftlig kommunikation 

 

Materiale produceret undervejs:  

Til undervisningsbrug:  

 Fotobog med vejledning til at fremstille smørebrød  

 Samtalebilledkort 

Undervisningsmateriale findes på ItsLearning: 

 /Fag - /3 O Undervisning GF - /Elementer i 3 O Undervisning GF - /Måltidet som læringsrum - /Måltidet som læringsrum 

 

 

Øvrigt projektmateriale: 

 Projektbeskrivelsen 

Materiale om projektets gennemførelse findes på ItsLearning:  

/Fag - /1 SosuFyn INFORMATION & MØDER - /Elementer i 1 SosuFyn INFORMATION & MØDER - /Projekt: 

Praksisnær undervisning - /Igangværende delprojekter 
 

Delevalueringen er udarbejdet af projektleder Dorrit West, i tæt samarbejde med underviserne Dorte Kistrup og Ellen Pontoppidan. 9 .juli 15  

  

https://sosufyn.itslearning.com/main.aspx?TextURL=Course%2fAllCourses.aspx
https://sosufyn.itslearning.com/Course/course.aspx?CourseId=38
https://sosufyn.itslearning.com/Folder/processfolder.aspx?FolderID=9210
https://sosufyn.itslearning.com/Folder/processfolder.aspx?FolderID=76618
https://sosufyn.itslearning.com/main.aspx?TextURL=course/AllCourses.aspx
https://sosufyn.itslearning.com/course/course.aspx?CourseID=49
https://sosufyn.itslearning.com/folder/processfolder.aspx?FolderID=9223
https://sosufyn.itslearning.com/folder/processfolder.aspx?FolderID=44617
https://sosufyn.itslearning.com/folder/processfolder.aspx?FolderID=44617
https://sosufyn.itslearning.com/folder/processfolder.aspx?FolderID=53394
https://sosufyn.itslearning.com/main.aspx?StartUrl=Dashboard/Dashboard.aspx?LocationType%3dHierarchy
https://sosufyn.itslearning.com/main.aspx?StartUrl=Dashboard/Dashboard.aspx?LocationType%3dHierarchy
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DELPROJEKT BRUG AF ”DEN MOTIVERENDE SAMTALE” I 
UNDERVISNINGEN, EVU 
 

Projektbeskrivelse – 8. september 2014 
 ”Brug af Den motiverende Samtale/MI i undervisningen i E/V-afdelingen” 

Projektgruppe: Lisbeth Kolding, Lisbeth Agerbo og Lars Pedersen som gruppens tovholder samt projektleder 

Dorrit West, som facilitator og repræsentant for hovedprojektet ”Praksisnær Undervisning” 

Projektansvar: Styregruppen for hovedprojektet og afdelingschef Palle Pors, E/V-afdelingen. 

1 Projektets titel ”Brug af Den motiverende Samtale/MI i undervisningen i E/V-afdelingen” 
 

2 Projektidé – kort ”Den motiverende Samtale/MI” tager udgangspunkt i borgerens syn på sin 
situation og livsstil. MI har fokus på at finde ressourcer til forandring hos den 
pågældende selv og på at støtte borgerens indre motivation til forandring.  
 
Kommunerne efterspørger, at social- og sundhedspersonalet alle kan 
arbejde motiverende i deres kontakt med borgerne. Efter- og 
videreuddannelsesafdelingen, SosuFyn ønsker derfor at benytte og 
undervise i denne særlige tilgang på såvel korte uddannelsesforløb samt at 
tilbyde specifikke kursusforløb for at uddanne særlige ressourcepersoner i 
kommunerne. 
 
Projektet består af kompetenceudvikling indenfor ”Den motiverende Samtale” 
på to parallelle niveauer:  
 
Niveau 1: Alle ca. 27 undervisere i E/V-uddannelsesafdelingen kan ofte 
have gavn af at inddrage aspekter af den motiverende samtale i deres 
generelle undervisning. Projektet skal give en fælles viden om den 
motiverende samtales grundprincipper og metoder samt udvikle den 
praksisnære undervisningsdidaktik og sikre, at alle har erhvervet erfaring i at 
gennemføre elementer af MI. 
 
Som sidegevinst forventes et fælles niveau1-forløb at give alle underviserne 
et fælles sprog og fundament i det daglige samarbejde og derved øge 
sammenhængskraften i gruppen. 
 
Niveau 2:  
En gruppe på 5 undervisere kvalificeres yderligere med henblik på at kunne 
udbyde særlige kompetenceudviklingsforløb til kommunerne. Projektet skal 
sikre, at gruppen får yderligere praktisk erfaring med at gennemføre 
samtaler og prækvalificere dem til at blive optaget til endelig godkendelse 
som MI træner.  
Gruppen skal derfor vejlede og understøtte øvrige kolleger. Derudover vil 
gruppen tilbyde nogle kursister et samtaleforløb bestående af 2 – 3 samtaler 
á 1 times varighed og herved træne de særlige teknikker med en ekstern 
supervisor til rådighed. Kursisterne deltager frivilligt, vælger selv 
samtaleemne og forventes også at kunne få personlig glæde af det.  
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3 Baggrund for 

projektet 

I forbindelse med den stigende kompleksitet i kommunernes opgaveløsning 
og fokus på livsstilsændringer efterspøger kommunerne i stigende grad, at 
basispersonalet samarbejder med borgeren og har evne til at motivere til 
egenomsorg. Det forventes også, at der som supplement til personalets 
grunduddannelse vil være en efterspørgsel på redskaber, der kan fremme 
det samarbejde. Odense kommune er i gang med dette 
efteruddannelsesforløb, men der er yderligere 9 fynske kommuner og en 
række institutioner, der skønnes at have behov for at efteruddanne deres 
medarbejdere indenfor ”Den motiverende Samtale”. 
 
Alle undervisere, der i deres undervisning inddrager aspekter af MI vil være 
rollemodeller, og det er derfor centralt, at de opkvalificeres i forhold til selv at 
have den motiverende samtales principper ”inde under huden” – således at 
de kan levere en autentisk undervisning og inddrage erfaringer fra 
kursisternes praksis.  
 
Endelig så anbefaler Sundhedsstyrelsen ”Den motiverende samtale” som 
en effektiv og valid metode til  at opnå resultater i form af 
sundhedsfremmende adfærdsændringer hos deltagerne. 
 

4 Referenceramme MI er oprindeligt udviklet af den amerikanske psykolog William R. Miller og 
Stephen Rollnick som teknikker og metoder til at motivere til forandring. 
Metoden er siden videreudviklet og opfattes i dag som ” MI er en 
personorienteret, målrettet rådgivningsmetode til at løse ambivalens og 
anspore til en positiv forandring gennem at fremkalde og styrke personens 
egen motivation for en ændring”, jf. www.motivationalinterview.org. 

 
Projektet tager udgangspunkt i, at den motiverende samtale har mere effekt 
end almindelig rådgivning, når målet er livsstilsændringer (Lundahl, 2012) og 

en analyse viser bl.a. at 75% af de mennesker der modtog motiverende 
samtaler har oplevet positiv effekt i forhold til ændring af adfærd. 

Sammenholder man forskellige analyser, kan man overordnet sige, at den 
motiverende samtale i gennemsnit har en statistisk og signifikant klinisk 
meningsfuld effekt. (Gregers Rosdahl 2013). 
 
Studier viser også, at MI bedst læres som en proces, hvor den 

professionelle gradvis tilegner sig metoden gennem undervisning, opgaver, 
træning og feed back, hvorimod almindelige kurser uden opfølgning stort set 

ikke har nogen effekt.  
 

5 Målgruppe Målgruppen for niveau 1 er ca 27/alle undervisere i Sosu-Fyns efter- og 
videreuddannelsesafdeling rettet mod både social og sundhed og det 
pædagogiske område.  
 
Målgruppen for niveau 2 er en gruppe på 5 personer, som uddannes til selv 
at udbyde undervisning i MI. Deltagerne skal allerede have 
basiskompetencer indenfor MI. 
 

6 Formål/vision Det overordnede formål er, at kursisterne efter endt kursusforløb oplever at 
blive gode til at stimulere pårørende og borgere til at tage ansvar for egen 
situation og gode til selv at gå ind i svære samtaler. 
  
At give underviserne i kursusafdelingen en basisviden og derved skabe en 
fælles reference og forankring af metoden. Det antages både at være til gavn 
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for kursisterne, den enkelte underviser og for gruppens indbyrdes 
samarbejde. 
 
At 5 undervisere erhverver sig de særlige kompetencer, der er nødvendige 
for at blive indstillet til egentlig godkendelse som MI træner og herefter kunne 
udbyde undervisning og konsulentydelser på et højt fagligt niveau. 
 

7 Mål/delmål 

 

Vedr. niveau 1 (N1): At alle 27 undervisere har kendskab til principperne 
for ”Den motiverende Samtale” og har gennemført øvelser i anvendelsen. 
 
At alle 27 undervisere kan anvende MI på basisniveau i egne 
undervisningssituationer og kan henvise til mindst 3 situationer i løbet af 
projektperioden, hvor dette er sket og hvor kursisters eksempler fra praksis 
er inddraget. 
 
Vedr. niveau 2(N2): At underviserne har gennemført minimum 4 
samtaleforløb med supervision.  

Supervision består af 2x intern supervision ud fra egne 
videooptagelser, samt ekstern supervisor der er tilstede ved 1 
samtale og efterfølgende giver 1 times individuel feed-back og 
ekstern supervisor, der giver feed-back til hele gruppen ud fra 
videomateriale på temadag. 

 
At de 20 kursister der frivilligt melder sig til at deltage i et samtaleforløb 
oplever sig motiveret og fastholdt i deres egne sundhedsfremmede ønsker. 
 
At producere undervisningsmateriale til internt brug i form af mindst 1 video 
med demonstration af en motiverende samtale og en kort gennemgang af 
relevante didaktiske refleksioner. 
 

8 Succeskriterier At ovennævnte kvantitative mål er nået 
 
At der er opbakning til processen blandt gruppen af undervisere og den får 
en samlende effekt. 
 
At alle underviserne nu kender til fællesbegreberne omkring MI og kan tage 
en saglig/faglig drøftelse af metodens anvendelsesmuligheder. 
 
At Niveau 2 gruppen efterfølgende er kvalificeret til at blive endelig godkendt 
som MI-træner (selve certificeringen er ikke en del af projektet) 
 

9 Vurdering af 

risici/barrierer 
At der er nok kursister, der vil deltage i et samtaleforløb/træning 

At der er tilstrækkeligt ledelsesmæssig prioritering, så organisering af 
fælles undervisning og specifikke samtaleforløb kan gennemføres 

Får underviserne på niveau 2 trænet tilstrækkeligt til at fastholde 
erfaringen fra projektperioden? 

Manglende tid eller uforudsete opgaver, der ”ødelægger” gennemførelsen. 

 

10 Organisering af 

projektet 

Projektet er et delprojekt under skolens hovedprojekt ”Praksisnær 
Undervisning” og delprojektet refererer overordnet til hovedprojektets 
styregruppe.  
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Lokalt nedsættes projektgruppe med en intern tovholder og med 
hovedprojektets projektleder som facilitator. Projektgruppen inddrager 
løbende afdelingschefen for efter- og videreuddannelsesafdelingen i 
projektets udformning og gennemførelse.  
 

11 Projektdeltagere Se indledningen 
Derudover inddrages firmaet Dualog v. Bente Malig, www.dualog.dk med 
ydelser indenfor fælles undervisning og ekstern supervision. Hun er 

certificeret træner i den motiverende samtale og har mange års erfaring med 

at undervise, træne og coache tværfaglige medarbejdere. 

 

12 Tids- og handleplan Idéudviklingsfasen - projektbeskrivelsen: 

 8. aug 14: Møde med tovholder 

 19. aug. 14: Projektgruppemøde mhp. konkretisering af projektidé 

 29. aug.: Projektgruppemøde mhp. projektbeskrivelse 

 8. sept.14: Projektgruppemøde m. afd.chef mhp. intern godkendelse af 

projektbeskrivelse 

 26. september 14: Godkendelse i Styregruppe 
 

Planlægning af uddannelsesforløb for N1 og N2:  

 Medio oktober 14: Projektgruppemøde med færdiggørelse af 

uddannelsesprogram for N1 og N2 forløb. 

 Medio oktober: Udpegning af deltagere til N2 (v/ PAPO) 

 Senest ult. oktober: Kontrakt med DUALOG er indgået 

 Ult. okt: Orientering om konkrete plan på fælles personalemøde 

 15. nov: DUALOG sender program til N1 deltagere, mødelok. mv. 

bestilles. 

 Dec. 14: Udarbejde invitationsmateriale og kontraktudkast mhp. frivillige 
kursister/N2 

 
Gennemførelsesfase  N1 -  se vedhæftede tidsplan 

 dec. 14: 3 x ½ undervisningsdag for N1gruppen 

 januar 15: 2 x ½ undervisningsdag for N1 gruppen 

 februar – maj 15: N1 øvelser af praktiske cases på basisniveau 

 Feb. 15: Fælles midtvejsstatusmøde med N1-gruppen/alle 

 
Gennemførelsesfase N2 – se vedhæftede tidsplan: 

 Jan. 15 – august 15: Praktisk træning af 5 undervisere, der hver indgår 

mindst 4 elevaftaler.  
o Uge 4 15: N2-gruppen inviterer 10 elever fra ”de lange hold” til at 

deltage i samtaleforløb. (1 forløb er 2-3 samtaler af 1 times varighed, heraf 

ca. 15 – 20 minutters samtale og fælles refleksion) 
o Uge 5 – til uge 13: 10 Samtaleforløb (2 pr. underviser) gennemføres 

og 2 x intern supervision af underviserne. 
o Uge 13: Fælles afslutningsmøde med projektgruppe, kursister og N2-

gruppen 
 

o Medio april 15: N2-gruppen inviterer 10 elever fra de næste hold til at 

deltage i samtaler. 
o Medio april – ult. juni: 10 nye samtaleforløb gennemføres og 2 x 

ekstern supervision af underviserne. 

 Uge 27: Fælles afslutningsmøde med projektgruppe, kursister og N2-

gruppen 

http://www.dualog.dk/
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 2 projektgruppemøder i hhv. januar og marts 

 
Afslutning 

 August 15: Projektmøde vedr. afklaring af videre forløb, herunder 

 Fælles opsamling/evaluering af processen og af projekterfaringer iht. mål 

 Beslutning om hvordan projekterfaringerne fremover skal indgå i daglig 

praksis på E/V-afdelingen 

 

13 Implementering af 

succes 

Afklares efter endt gennemførelsesfase 

14 Evalueringsplan 

 
Projektets fremdrift i forhold til denne beskrivelse vil løbende blive 
vurderet/sikret. 
 
Yderligere afklares senere 

  
15 Formidling af 

resultater 
 Løbende på personalemøder internt i E/V-afdelingen 

 Formidling via skolens intranet/Glimt 

 Del af hovedprojektets afsluttende konference i nov. 15 

 Mundtlig præsentation for salgsteam 

 Evt. arrangere temadag om “Den motiverende Samtale” og invitere 
eksterne samarbejdspartnere. 

 

16 Ressourcer 603 interne timer á 300 kr. 
(svarende til 2/3 af det samlede antal timer)  = 180.900 
Ekstern konsulent, anslået   =   67.000 
Kursusforplejning,  =    13.500 
Øvrige   =      5.000 
 
I alt projektansøgning  =  266.400 
 

Projektbeskrivelsen udarbejdet af/dato: Projektgruppen d. 8. september 2014, Godkendt af styregruppe/dato: 26-0914 

 

Evalueringsnotat 
Evaluering 

Delprojektet ”Brug af den motiverende samtale/MI i undervisningen”, 

Efter- og videreuddannelsen på SosuFyn, 

IDE 

Projektet ønsker at øge undervisernes kendskab til konceptet Motivational Interviewing/MI, udvikle deres 

kompetencer inden for brug af MI og derudover ”prækvalificere” en mindre gruppe undervisere, så de vil være i 

stand til at blive certificerede MI-trænere og selv udbyde undervisning i MI.  

Målgruppen er efter- og videreuddannelsens 23 undervisere. 

 

MI er en kommunikationsstil, der kan bruges i enhver sammenhæng, hvor fokus er at motivere den enkelte 
person til forandring og understøtte, at personen finder resurserne hos sig selv.  
Den motiverende samtale/MI har vundet stor udbredelse i DK og bruges inden for sundhedsvæsenet, 

rehabiliteringsområdet, børne- og ungeområdet, skoleområdet, alkohol- og misbrugsområdet, psykiatrien, 
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aktivering af ledige samt kriminalforsorgen og baserer sig på den antagelse, at de sundhedsprofessionelle vil få 

lettere ved at stimulere borgere til at tage ansvar for egne situation og gennemføre ønskede forandringer. Målet 

er, at samtalepartneren opdager egne styrker og ressourcer og motiveres til sundhedsfremme eller til at blive 

mere selvhjulpen. 

Flere evidensbaserede undersøgelser har vist, at den motiverende samtale indeholder effektive værktøjer og 
skaber forandring.  

Ideen har været, at samtlige undervisere skulle have en fælles viden om MI´s grundprincipper og metoder, samt sikre 

at alle har erhvervet sig erfaring til at anvende elementer af MI i egen undervisning. Dette er kaldt niveau 1/N1. 

En gruppe på 5 af disse har derudover fået yderligere undervisning og supervision og har gennemført virkelige 

samtaler med frivillige kursister, som en slags prækvalifikation mhp. at blive egentligt certificeret som MI-træner. 

Denne gruppe er kaldt niveau 2/N2. 

HYPOTESE 

MI er et vigtigt supplement til den didaktiske værktøjskasse, som underviserne direkte kan anvende i samtalen 

med kursister/elever og derved medvirke til at skabe øget motivation for læring, for at kursisterne sidenhen kan 

motivere deres egne brugere, når de har ønske om at ændre noget i deres daglige livsførelse.  

Endelig har projektet også haft en forventning om, at det fælles forløb i form af projektets Niveau 1 har 

medvirket til et fælles sprog og øget sammenhængskraften blandt alle Efter- og videreuddannelsens 

undervisere.  

 

MI bygger i store træk på den antagelse, at ”det der motiverer” og som driver mennesker mod forandring ikke 

findes i sig selv, men skabes i en relation, og det er her man som facilitator/underviser har en vigtig rolle at 

spille. MI som kommunikationsstil fokuserer på en lyttende og understøttende tilgang frem for en samtalestil, 

som fokuserer på problemløsning eller ”ordnerefleksen”. Dette går godt i tråd med, at undervisernes rolle på 

mange måde og især i forbindelse med ”Mere praksisnær Undervisning” (jf. skolens overordnede satsning) også 

går i retning af en facilitatorrolle, frem for alene en traditionel tavleundervisning.  

Derudover er det i dag et krav til mange sundhedsprofessionelle og socialfaglige medarbejdere, at de mestrer 

den motiverende samtale og det forudses, at kommuner og regioner, som sender deres personale på 

efteruddannelse hos SosuFyn har en forventning om, at det er kendt stof blandt underviserne, at kursisterne 

møder elementer af MI her og at nogle undervisere mester konceptet og selv kan udbyde specifik undervisning i 

”Den motiverende Samtale”. 

Endelig har projektet været tilrettelagt, så underviserne er blevet introduceret til at lære at praktisere MI frem 

for at lære om MI, og der har været indlagt en del praktiske øvelser undervejs, og underviserne har udarbejdet 

personlige og praktiske målsætninger hver for sig. Det har været en forventning, at det har øget interessen og 

gjort metoden anvendelig. 
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HVAD GJORDE VI 

Processen har været opdelt i et introduktionsforløb kaldt Niveau 1 for alle 23 undervisere og et 

videreudviklingsforløb kaldt Niveau 2 for 5 af de 23 undervisere. Deltagerne på niveau 1 har modtaget 5 x ½ dags 

undervisning, udarbejdet personlige målsætninger i forhold til, at de skulle anvende elementer fra MI i 

klasserummet eller i situationer i deres indbyrdes samarbejde.  

Undervisningen har især drejet sig om grundlæggende viden om MI som et kommunikationsværktøj, der skal 

understøtte folks ønske om forandring, f.eks. ønsket om at ændre adfærd fra ryger til ikke-ryger. I 

undervisningen er der bl.a. brug praktiske øvelser i form af cases med nedskrevne samtaler mellem f.eks. et 

hjemmebesøg, hvor en borger skal visiteres til hjemmehjælp og videoklip med samtaleforløb. 

Der er afholdt statusmøde for alle 1 måned efter afslutning af Niveau 1-forløbet ultimo februar 2015. 

Alle undervisere har skrevet postkort til sig selv med deres personlige målsætninger. De har senere i forløbet 

modtaget deres egne kort med almindelig post og derved haft mulighed for at fastholde egne mål. 

 

Ud over dette har Niveau 2 deltagerne modtaget yderligere undervisning og forskellige former for supervision i 

forbindelse med, at de hver især har gennemført 4 samtaleforløb med frivillige kursister.  

Supervisionen er foregået ved at optage egne samtaler på lydbånd, og/eller ved at en ekstern konsulent har 

overværet samtalen og efterfølgende givet feedback. 

Bagefter er nogle af samtalerne blevet ”scoret” ved bl.a. at foretage en optælling af de forskellige 

spørgsmålstyper der er brugt i samtalen. Scooringsværktøjet er en kvantitativ måling af den kommunikationsstil 

man som interviewer anvender og er en del af en kvalitetssikringsmodel.  

I hele projektforløbet har afdelingen samarbejdet med ekstern konsulent Bente Malig Larsen fra firmaet Dualog 

og Bente har forestået undervisningen, supervisionen mv.  

1 måned efter afslutning på Niveau 1 blev der afholdt et statusmøde i forhold til en vurdering af deltagernes 

umiddelbare udbytte og efter endt Niveau 2 forløb er der ligeledes afholdt et fællesmøde. Begge gange med 

deltagelse af alle deltagerne og projektgruppen.  

KONKLUSION – det nye! 

Alle er enige om, at det har været positivt og givende at deltage i projektet på Social- og Sundhedsskolen Fyn, og 

at det især har hjulpet den enkelte i egne undervisningssituationer. Udtryk som ”Jeg tænker på en anden måde i 

min tilgang til undervisningen og i mødet med kursisterne” eller ”det har været meget lærerigt at høre sig selv på 

bånd, og det giver bl.a. en erkendelse af, at man ikke har en realistisk føling med det man faktisk siger og det har 

været endnu mere lærerigt at få kommentarer og feedback af Bente i mine samtaler” er sigende for en samlede 

evaluering. 

Underviserne er blevet bekendt med nye begreber som ”forandringstale”, ”ambivalens”, spørgsmålstyper mv.  

og de nye begreber er blevet en del af den kollegiale samtale, f.eks. i form af udtryk som ”ordnerefleksen har vist 

taget overhånd”, ”husk at gå med ambivalensen” og ”modstand er min ven” som nu flyver gennem luften i fælles 

indforståethed. Det er dog også et faktum, at brugen af disse begreber ikke fastholdes, hvis der ikke gøres en 

særlig indsats for at forankre dem og brede den bagvedliggende viden og forståelse ud til nye kolleger.  
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Underviserne fremhæver, at den nye viden bl.a. er brugt i situationer, hvor kursister har været opgivende og 

udtrykt skepsis eller modstand mod egne evner til forandringer. Flere undervisere udtrykker, at MI har inspireret 

dem til at arbejde direkte og målrettet med kursisters motivation, det kan enten være motivation i forhold til 

selve kursusforløbet, til forandringstiltag i ens job eller motivation til at gennemføre personlige målsætninger. 

Målet med at alle undervisere kan henvise til mindst 3 situationer, hvor det faktisk er foregået må siges at være 

nået. 

I afdelingen har det skærpet kendskabet og interessen for hinanden på tværs af det pædagogiske område og 

social- og sundhedsområdet, at alle på N1 har været sammen, og forløbet har givet en nysgerrighed og 

erkendelse af, at man med fordel kan drage nytte af hinanden. Det har også været en stor udfordring af sikre 

fuld deltagelse undervejs, og der har været en del afbud til planlagte aktiviteter; oftest pga. at der ikke var 

vikarer til at varetage ens ordinære undervisning.  N1 forløbet har både vist fordelene ved et tættere 

samarbejde med hinanden men også synliggjort hvor sjældent man som team er samlet, og hvor lidt kendskab 

man egentligt har. Det vil være et stort ønske at forbedre de muligheder. 

Niveau 2 

Alle 5 udtrykker stor tilfredshed med forløbet og føler, at de bruger metoden i deres undervisning og at deres 

samtaler med kursister har fået en anden karakter. De er samtidig også blevet bevidste om, at noget så 

almindeligt som ”at føre en samtale” som gerne skulle udmønte sig i at samtalepartneren er blevet stimuleret til 

”forandring” slet ikke er så nemt endda. De er alle 5 meget ivrige efter, at det lærte ikke forsvinder, men at de 

får mulighed for at udvikle det. De erkender samtidig, at det vil kræve, at det understøttes af den daglige 

arbejdstilrettelæggelse. Ingen af de 5 er på nuværende tidspunkt klar til en egentlig certificering. De mangler alle 

mere erfaring og målrettet træning i at gennemføre samtalerne og selv kvalitetsteste dem. 

Gruppen nåede ikke at producere deres egne video med et eksemplarisk eksempel på en motiverende samtale, 

som skulle være tilgængelig for andre, jf. projektbeskrivelsen. Det vil kunne gøres relativt nemt, hvis det mål 

fastholdes. Det har dog vist sig, at der allerede nu er flere interessante norske videos tilgængelige på 

Youtube.com.  

Der har været organisatoriske udfordringer i projektet i form af, at det har været svært at kunne mødes eller at 

blive friholdt fra ordinær undervisning, så man kunne deltage i de planlagte aktiviteter. Det har betydet, at 

aftaler måtte ændres eller aflyses i sidste øjeblik eller at antallet af samtaler ikke er nået.  

Projektet har vist, at det er vigtigt i rekrutteringen af frivillige kursister at orientere dem grundigt om, hvad MI 

er, at fremhæve at det ikke er en terapeutisk samtale, men en samtale hvor deres motivation til at gennemføre 

en ønsket forandring kan udvikles og understøttes, og at de gerne må have et ønske/et emne til en forandring de 

ønsker at gennemføre i deres daglige liv som udgangspunkt. Samtidig er det vigtigt at understrege at 

”forandringsønskerne” med fordel skal rette sig mod adfærd, og at samtalerne ikke er en form for terapi. Det har 

også været en erfaring, at det er svært at finde frivillige kursister og vigtigt at være bevidste om, at der er et 

magtforhold mellem kursist og lærer. 

Angående samarbejdet med den eksterne konsulent så har det været særdeles godt. Forløbet har også vist, hvor 

nødvendigt det er at få direkte supervision fra eksterne eksperter for at understøtte ens egen læring. Det er 
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blevet tydeligt undervejs, at man ikke kan læse sig til at blive god til at gennemføre en anden type samtale med 

fokus på forandringstale, men at det drejer sig om ”learning by doing” og at den eksterne supervision er 

uundværlig i den sammenhæng. 

Projektgruppen har bestået af 2 undervisere samt skolens centrale projektleder og det har været gruppens 

ansvar at bevare det overordnede overblik og sikre fremdrift og den sammenhængende røde tråd i alle 

aktiviteterne, informere afd. ledelse, at tidsplanen blev holdt, samt at udarbejde dagsorden mv. Den tid som var 

budgetteret vurderes at have været tilstrækkelig, men det har været svært at finde den fornødne tid på det rette 

tidspunkt, f.eks. når en uge er fuldt booket med undervisning og projektets også kræver ens tilstedeværelse og 

det har givet et særligt pres. 

En samlet konklusion er derfor, at underviserne finder, at MI er et vigtigt værktøj, som de har været glade for at 

stifte bekendtskab med og som efterfølgende kan komme kursisterne til gavn, hvis anvendelse bliver mere 

synligt i E/V-afdelingen. De skal fortsat understøttes i at anvende det, evt. ved fælles tid på teammøder, hvor det 

sættes på dagsordenen og hvor der afsættes tid til at sparre med hinanden. 

Alle har stor glæde af at kende mere til elementer fra metoden og understøttes i at anvende dele af dem. 

Endelig viser det, at et relativt kortvarigt forløb med introduktion mv. ikke er tilstrækkeligt, hvis den nye indsigt 

virkelig skal blive en del af kulturen og den daglige drift.  

Vedrørende N2 er gruppen endnu ikke ”prækvalificeret” tilstrækkeligt, der mangler minimum ½ års specifik målrettet 

træning. Alle i gruppen vil være meget interesseret i overbygningen og en egentlig certificering.  

 ANBEFALING  

For begge grupper er der mange elementer i konceptet MI, som er særdeles relevante at beherske til gavn for 

kursisterne og undervisningens kvalitet. Det anbefales, at emnet MI får en endnu synligere plads og udvikles 

blandt alle underviserne, f.eks. ved at det er et gennemgående tema på team- eller personalemøder, at ledelsen 

understøtter at temaet forankres yderligere ved at give tid til fælles samtaler i forskellige teams samt at 

underviserne styrker bevidstheden om at bruge forandringstale mv. Begge niveauer har behov for mere kollegial 

sparring og det kan derfor systematiseres yderligere i den daglige arbejdstilrettelæggelse.  Det har været 

erfaringen, at det ikke sker af sig selv, men fordrer at den daglige ledelse aktivt understøtter det.  

Samtidig anbefales det også, at SosuFyn har kvalificerede undervisere, som kan tilbyde specifikke kurser i Den 

motiverende samtale og scoring/selvtestværktøjet MITI på det niveau, som kommunerne og regionerne 

efterspørger, dvs. at et antal ansatte i E/V-afdelingen er certificerede MI-trænere.  

De 5 personer i N2 gruppen er alle meget interesserede i at udvikle deres kompetencer yderligere og vil på sigt 

gerne certificeres. Iflg. den eksterne konsulent er gruppen endnu ikke klar til dette, men vil kunne blive det 

indenfor ½ - 1 år, hvis den erfaring de har nu fastholdes, udbygges og dokumenteres. Dette kunne gøres ved, at 

de fortsat tilbyder samtaler til kursister eller andre frivillige, organiserer et formaliseret netværk med 

regelmæssige møder, hvor de arbejder systematisk med hinandens samtaler og modtager ekstern supervision et 

par gange. 

Gruppen skal også overveje, hvordan dens kompetencer kan trækkes mere ind i undervisningen allerede nu og 

endelig hvordan gruppen i samarbejde med den daglige ledelse kan bidrage til, at emnet bliver mere synligt og 

derved ikke går i glemmebogen hos de øvrige kolleger fra N1. 
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Det vil fortsat være nødvendigt at rekruttere frivillige kursister, kolleger eller andre som har lyst til at deltage i 

den motiverende samtale. Det kunne overvejes om et samarbejde med frivillige ledige fra jobcentret kunne 

være en mulighed.  

Ang. det organisatoriske kan det anbefales, at der afsættes faste tidspunkter til N2 gruppens netværksmøder 

som respekteres, at den øvrige gruppe af undervisere bruger noget af deres fælles tid til emnet. Bedre styring af 

skemalægning og tilrettelæggelse af deltagernes tid vil være nødvendigt. 

I projektet har der været brugt forskellige undervisningsmidler, f.eks. brug af videoklip, særlige kortspil, øvelser i 

MI-samtaler, scoringsskemaer og mange praktiske øvelser og indbyrdes dialog. Det kan anbefales at inddrage 

nogle af disse midler i dagligdagen for at udvide og forankre fokus på MI-kompetencer og en fælles kultur blandt 

alle underviserne. Det kan f.eks. være ved at afholde personalemøder, hvor MI er et fagligt tema, det kunne 

være pædagogiske dage med specifik dagsorden og endelig kunne det være hensigtsmæssigt at samle den 

gruppe der på sigt ønsker en egentlig certificering i et formaliseret netværk der mødes regelmæssigt og arbejder 

systematisk og endelig at invitere en ekstern supervisor ind af og til. 

Til orientering kan det nævnes, at en egentlig certificering for 5 personer, der alle har opnået en vis erfaring, jf. 

ovenstående ”prækvalificering” vil koste ca. 22.000 pr. person samt den tid, den enkelte underviser skal 

reservere. Det indebærer Bruch-up undervisning, 3 x supervision incl. scoring af båndede samtaler og endelig 

den afsluttende konference, som foregår over 3 dage. 

 

FAKTAARK 

Den samlede projektperiode  

1. udviklingsmøde: 08/08-14 – godkendelse i styregruppen 26/9-14 – afslutning 08-07-15 

Niveau 1 

5 x 4 timers fælles undervisning v/ konsulent Bente Malig Larsen for alle 23 undervisere både rettet mod PAU og 

SOSU efteruddannelsen. I gennemsnit med 70 % deltagelse pr. undervisningsgang. Blev afholdt medio januar 

2015 

Underviserne kan fremhæve specifikke situationer og minimum 3, hvor de har inddraget elementer af MI 

Der er afholdt 2 fællesmøder, et introduktions- og et evalueringsmøde. 

Niveau 2  

Udover at deltage i N1-forløbet har de 5 deltagere hver haft 4 samtaleforløb med 4-5 frivillige kursister. Blev 

afholdt i april- maj 2015.  

Samtalerne er båndet/overværet af ekstern konsulent, som efterfølgende har givet supervision i 2 af samtalerne. 

Det vil sige ca. 18 kursister har deltaget i samtaleforløb som både har været træning for underviserne og som de 

selv udtrykker de har fået udbytte af. De har deltaget frivilligt og i deres fritid ud over den ordinære 

undervisning. 



65 
 

Fælles evalueringsmøde medio maj 15 

Projektmøder 

Fysiske møder mhp. Planlægning og koordinering ca. 5 á 2 timer samt diverse digital kommunikation undervejs 

Omkostninger 

Omkostninger til projektet har fordelt sig på udgifter til konsulent, mødeafvikling, forplejning o.lign. Det beløber 

sig til ca. 85.000 kr. Derudover har personalet brugt interne timer til at deltage i undervisningen, forberedelse, 

møder og refleksion og afdelingen er blevet direkte økonomisk kompenseret for 603 af de timer. 

Materiale 

En del skriftlig materiale om MI der er brugt til undervisningen er gjort tilgængeligt på skolens intranet, og 

deltagerne anbefaler gerne yderligere litteratur, videos med eksemplariske samtaler mv., så frem kolleger 

ønsker det. Se yderligere /Fag →/2 C INFORMATIONER & MØDER→/Elementer i 2 C INFORMATIONER & MØDER→/Team EV→/projekt 

"Motiverende samtale" i E/V 

Materiale vedr. selve projektet er også at finde dér. Det drejer sig om projektbeskrivelsen fra 8. september 14, 

midtvejsstatus fra 3. marts 15 samt aktuelle notat/delevaluering fra 8. juli 15. 

Udarbejdet af projektleder Dorrit West i tæt samarbejde med projektgruppen, 080715 – er drøftet i hele E/V´s medarbejdergruppe 110815 

  

https://sosufyn.itslearning.com/main.aspx?TextURL=Course%2fAllCourses.aspx
https://sosufyn.itslearning.com/Course/course.aspx?CourseId=42
https://sosufyn.itslearning.com/Folder/processfolder.aspx?FolderID=9214
https://sosufyn.itslearning.com/Folder/processfolder.aspx?FolderID=23542
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DELPROJEKT FEEDBACK, SYD  

Projektbeskrivelse – den 17. december 2014 
Projekt ”Feedback” – evaluering af praksisnær undervisning 

Projektets opdragsgiver: Den samlede ledergruppe , Projektleder: Dorrit West   

1 Projektets titel Feedback – evaluering i praksisnær undervisning 

 

2 Projektidé – kort Projektet har til formål at kvalificere undervisernes feedbackpraksis som er et centralt 

didaktisk felt. Det skal sikre, at eleverne lærer gennem de mest effektive 

læringsprocesser. Projektets 2. formål er at kvalificere teamledernes kompetencer til at 

give feedback i forbindelse med det at bedrive pædagogisk ledelse 

 

I didaktikken skelnes mellem 2 grundlæggende former for evaluering: 

 Formativ evaluering – den løbende, vejledende evaluering for læring  

 Summativ evaluering – den opsamlende, afsluttende evaluering af læring 

De 2 former krydser hinanden i en række tilfælde. Dette projekt sigter primært på 

feedback forstået som den løbende, situerede evaluering i forhold til den praksisnære 

undervisning. Feedback skal her forstås som både Feed-up - Feed-back- og Feed-

forward, se yderligere under referencerammen 

 

Projektet retter sig i første omgang mod 4 eksisterende delprojekter under 

hovedprojektet ”Praksisnær undervisning”. Det er en overbygning på disse, hvor en 

systematisk model for feedback skal sikre koblingen mellem den praksisnære 

undervisning, fagteorien og specifikke læringsmål. Det skal ske gennem dialogmøder 

mellem konsulent og igangværende projektgrupper, hvor grupperne præsenterer deres 

hidtidige refleksioner over feedback i projektet. Disse refleksioner danner så 

udgangspunkt for drøftelse af, hvordan en model for systematisk feedback får en central 

rolle og kobles til LUUPén (den lokale uddannelses- og undervisningsplan), og hvordan 

gruppen i samarbejde med ekstern konsulent kan udvikle dette. På dialogmøderne 

deltager Epuc-konsulent og projektleder.  

 

Projektets andet formål drejer sig om at udvikle teamledernes kompetencer til feedback 

og sker ved, at skolens teamledergruppe opretter et internt læringsrum til at udvikle, 

eksperimentere og øve feedback i forhold til lærernes praksisnære undervisning og til at 

føre pædagogisk, didaktiske samtaler med udgangspunkt i skolens lokale 

undervisningsplan og det fælles didaktiske og pædagogiske grundlag. Teamledergruppen 

starter med et forberedende møde med konsulenten i maj 15 og den egentlige start august 

2015. 

Aktuelle projektbeskrivelse/-forløb omfatter kun formålet rettet mod underviserne. 

 

3 Baggrund for 

projektet 

Fokus på feedback i forhold til den praksisnære undervisning kan bidrage til at sikre 

effektive læreprocesser i den praksisnære undervisning.  

 
Projektet understøtter særligt 3 forhold, som gør projektet yderst relevant for Sosu Fyn: 

1. Når undervisningen udvikler sig i retning af mere praksisnærhed, skal den naturligt 

følges af integreret feedback for at koble teori og praksis og give målrettet læring. 

 

2. Den kommende EUD reform stiller krav om øget praksisnær undervisning og skolen 

har allerede taget fat på dette ved at igangsætte hovedprojektet ”Praksisnær 

Undervisning”. Feedback i den praksisnære undervisning er en naturlig men separat 

del heraf og bidrager til at opfylde målet med reformprocessen. 
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3. I Finansloven for 2013 og aftalen om ”bedre erhvervsuddannelser og styrket 

uddannelsesgaranti” er der bl.a. sat fokus på pædagogisk ledelse og det fælles 

didaktiske og pædagogiske grundlag/FDPG ” og dette er også indarbejdet i SosuFyns 

handleplan. I aftalen står bl.a. ”… Det fælles didaktiske og pædagogiske grundlag 
kræver en stærk pædagogisk ledelse, der engagerer sig i den enkelte lærers 
undervisning og muliggør en løbende konstruktiv debat om og løsning af skolens 
pædagogiske og didaktiske udfordringer.” 
(http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Erhverv/PDF13/130125%20Kvalitetsinitiativ
er_eud_2.ashx , side 4) 

Det betyder bl.a., at skolens pædagogiske ledelse har ansvar for at engagere sig i 

undervisningen og indgå i en konstruktiv evaluering og udvikling af den lokale 

undervisningsplan og de praksisnære tilgange til undervisning.  

 

Projekt ”Feedback – evaluering af den praksisnære undervisning” satser på at etablere et 

trygt læringsrum for de involverede grupper til at eksperimentere med de nye 

udfordringer og opbygge nye erfaringer.  

 

4 Referenceramme Dette projekt er inspireret af det formative evalueringsbegreb, som primært sigter mod at 

stimulere den uddannelsessøgendes faglige udvikling og hvor undervisernes kompetencer 

som vejleder eller facilitator i praksislignende situationer er central for at fremme 

elevernes læring. Projektet ser derfor på feedback som den løbende, situerede 

evalueringsform i forhold til den praksisnære undervisning.  

 

Feedback skal her forstås som: 

Feed-up: Det drejer sig om opgaven. Hvor skal eleven hen? Knytter sig til tydelige mål  

Feed-back: Det drejer sig om læreprocessen. Hvor er eleven i forhold til målet? Knytter 

sig til tydelige kriterier for målopnåelse 

Feed-forward: Det drejer sig om progression. Hvad er elevens næste skridt, nærmeste 

udviklingszone? Knytter sig til forskellige læringsstrategier, forståelse for egen måde at 

arbejde på mv.  

 

Tilgangen er bl.a. inspireret af: 

John Hattie: Synlig læring  

John Hattie og Helen Timperley: Styrken ved feedback 

Trude Slemmen: Vurdering for læring i klasserummet 

Lene Tanggaard: Læring og identitet 

Klaus Nielsen og Steinar Kvale: Vandringer i praktikkens læringslandskab 

Egil Weider Hartberg m.fl.: Feedback i skolen 

Torben Størner: Evaluering – krydsfelt mellem skolastik og praksislæring 

 

5 Målgruppe Projektet retter sig mod underviserne i udvalgte delprojekter og 1 af 4 aktioner under 

hovedprojekt ”Praksisnær undervisning”. Konkret er det projekterne i SYD: 

 

1. Underviserrollen/Skills-metoden med 18 undervisere, heraf projektgruppe på 3 

2. Generationsmøder med 3 undervisere  

3. Måltidssituationen med 2 undervisere 

4. aktionen ”Det tredje Læringsrum” med 12 undervisere, heraf projektgruppe på 3 

 

I næste etape er det hensigten af  skolens teamledergruppe starter et udviklingsforløb. 

 

Endelig sigter projektet mod at sprede, inspirere og implementere en systematisk 

feedback i den praksisnære undervisning til alle skolens lærere og ledere. 

 

http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Erhverv/PDF13/130125%20Kvalitetsinitiativer_eud_2.ashx
http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Erhverv/PDF13/130125%20Kvalitetsinitiativer_eud_2.ashx
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6 Formål/vision Projektet har til formål at kvalificere undervisernes feedbackpraksis og udvikle en 

systematisk feedbackkultur i den praksisnære undervisning på SosuFyn. Dette skal igen 

understøtte, at eleverne lærer gennem de mest effektive læringsprocesser.  

 

Efterfølgende er det hensigten, at en systematisk feedback er en integreret del af lærernes 

praksisnære undervisning, at de anvendte feedbackformer er synlige for hele 

underviserteams og at eleverne giver udtryk for at de oplever en meningsfuld 

sammenhæng mellem praksisnær metode, teori og specifikke læringsmål. 

 

Projektets 2. formål i en efterfølgende etape er at kvalificere teamledernes kompetencer 

til feed-back i forbindelse med det at bedrive pædagogisk ledelse.  

 

På den måde bidrager projektet både til EUD-reformprocessen og til udvikling og 

implementering af skolens Fælles didaktiske og pædagogiske grundlag/FDPG. 

 

7 Mål/delmål Projektperioden skal  

 kvalificere 4 igangværende delprojekter/aktioner under 

hovedprojektet ”Praksisnær Undervisning” ved at tilføje en systematisk praksis for 

feedback som en overbygning på de eksisterende erfaringer 

 beskrive og videreformidle de anvendte praksisnære feedbackmetoder, som bliver 

udviklet til skolens andre afdelinger 

 udvikle den fælles pædagogiske ledelsespraksis på tværs af skolens afdelinger 

med henblik på sparring og feedback til lærernes praksisnære undervisning. 

 

8 Succeskriterier Succeskriterierne er følgende: 

 Skolens undervisere og ledere har fået en fælles reference/fælles sprog til 

emnet ”feedbackkultur”. 

 

 Systematisk feedback indarbejdes i de valgte delprojekter og aktionen og de 

involverede undervisere kan redegøre for valget af metode. 

 

 De involverede undervisere har udviklet personlige feedbackkompetencer og 

modtaget ekstern sparring  

 

 Skolens teamledergruppe udvikler deres kompetencer til at give feedback/sparring til 

underviserne som en del af deres pædagogiske ledelse. Hver teamleder har haft 

ekstern observatør med i minimum 2 situationer og har modtaget individuel feedback.  

 

9 Vurdering af 

risici/barrierer 

Det er en udfordring på en gang at tage udgangspunkt i 

projektgruppernes/undervisernes praktiske erfaringer og så at udfordre og udvikle den 

samme praksis teoretisk og i den praktiske didaktik. 

 

Det er en udfordring både at fastholde og tydeliggøre målene for projektet og etablere 

en eksperimenterende praksis i projektet. 

 

Det er en udfordring at integrere projektet som en organisk del af skolens overordnede 

projekt om praksisnær undervisning og som en forlængelse af arbejdet med det fælles 

didaktisk pædagogiske grundlag i reformprocessen. 

 

Det er en udfordring at skabe sammenhængende tid til undervisernes refleksioner og 

deres nuværende praksis og samtidig forudsætningen for at skabe læring og dermed 

udvikling/forandring af underviserpraksis.  

 
Det er en udfordring, at teamlederne skal tage aktivt del i projektet ved både at udvikle 
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egne kompetencer og afprøve de udviklede kompetencer i forhold til lærernes 

undervisning. 

 

10 Organisering af 

projektet 

Delprojekt under skolens hovedprojekt ”Praksisnær Undervisning” med overordnet 

reference til styregruppen.  

 

Skolens projektleder og Epuckonsulent har udarbejdet projektbeskrivelsen i dens 

nuværende form i dialog med ledergruppen.  

 

Skolens projektleder er ansvarlig for koordinering, opfølgning og tilpasning af projektets 

samlede dele. Hver projektgruppe udpeger en tovholder, som primært har administrative 

opgaver vedr. mødeplanlægning o.lign.  

På sigt nedsættes en projektgruppe som i samarbejde med projektlederen skal sikre, at 

projektplanen gennemføres efter hensigten og relevante faglige justeringer sker 

undervejs. Det anbefales, at gruppen sammensættes af en repræsentant fra teamledelsen 

og 2-4 undervisere med særlig interesse/kompetence for evaluering af praksisnær 

undervisning.  

 

Projektet samarbejder med EPUC – et konsulentfirma som har omfattende erfaring med 

erhvervspædagogik, undervisning i PD-moduler bl.a. om pædagogisk ledelse og 

udvikling af nye evalueringsformer. 

 

11 Projektdeltagere Projektgruppen nedsættes ved behov/efter pædagogisk dag d. 19. januar 2015.  

 

12 Tids- og handleplan 13-08-14 Overordnet projektidé præsenteres i og anbefales  

  af den samlede ledergruppe samt Styregruppen 

06-11-14 Drøftelse af projektstart og -omfang for hhv. teamledere og  

  undervisere i den samlede ledergruppe 

26-11-14 Projektbeskrivelse og tilpasning af volumen i Chefgruppen 

Jan. – feb.15 Dialogrunde med ekstern konsulent til de 4   

  igangværende projektgrupper 

19-01-15 Oplæg på fælles pædagogisk dag for alle skolens  

  undervisere og ledere om det teoretiske fundament for  

  tilgangen til systematisk feedback og formativ evaluering  

 

28-01-15:  Godkendelse af projekt i Styregruppen 

 

Udviklingsfasen - februar – juni. 15  

12. marts fælles seminar 

 Individuelle procesforløb i de 4 grupper i samarbejde med 

 projektleder og ekstern konsulent.  

 De individuelle forløb aftales med grupperne efter 

 dialogrunden, januar 15 indenfor de mulige rammer.  

9. juni Fælles seminar 

 

Rammerne er anslået 10 timer pr. underviser til udvikling samt direkte tid med konsulent 

10 t  (består både af fælles workshops og individuel tid med ekstern konsulent).  

 

13 Implementering af 

succes 

Hvordan projektets positive erfaringer og succes skal implementeres, konkretiseres 

senere i samarbejde med en projektgruppe 

 

14 Evalueringsplan Hvordan projektets positive erfaringer og succes skal evalueres, konkretiseres senere i 

samarbejde med en projektgruppe. 
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15 Formidling af 

resultater 

Den løbende formidling af projektets erfaringer og resultater indgår i den samlede 

formidling af skolens hovedprojekt/delprojekter. 

 

Status på projektet sker løbende på afdeling Syds personale- og ledermøder samt på 

fælles lederrmøder og styregruppemøde. 

 

De nye feedbackmetoder gøres tilgængelige på Its learing 

 

16 Ressourcer Ekstraordinær udviklingstid pr .underviser anslået 10+6 timer 

 Projekt Underviserrollen, 18 pers. 

 Projekt Generationsmøder, 2 pers. 

 Projekt Måltidssituation, 2 pers. 

 Aktion Tredje læringsrum, 12 pers.   

 4 tovholderfunktioner á 20 timer 

i alt 624 timer á 300 kr. = 187.200 kr. 

 

EPUC direkte tid (110 t)  

 + forberedelse og transport, 110 t kr. 198.000 

Diverse, transport, forplejning mv.kr.         15.000 

Interne timer    kr. 187.200 

 

Projektmidler i alt   kr. 400.200 

 

Evalueringsnotat 
Evaluering 

delprojektet ”Feedback”, 

GF, SSH og SSA, Syd SosuFyn, 

IDÉ 

Projektet ønsker at kvalificere undervisernes praksis for feedback og derved understøtte skolens igangværende 

indsats for ”mere praksisnær undervisning”, intentionerne i den nye EUDreform samt styrke fokus på skolens 

pædagogiske ledelse og det fælles didaktiske og pædagogiske grundlag/FDPG. Oprindeligt var det hensigten, at 

samtlige skolens afdelinger og teamledere blev en del af projektet, men det blev siden afgrænset til at omfatte 

undervisere i Syd. 

Ledelsen i Syd valgte at koble udviklingen af undervisernes feedback-kompetencer til delprojekter, der allerede 

var i gang og som en form for overbygning på disse. De praksisnære projekter Underviserrollen ved skillsmetoder 

for SSH, Generationsmøder for GF, Tredje læringsrum for SSA og Måltidssituationen for GT blev valgt som 

eksperimentarium/øverum for feedback, og de undervisere der havde været tilknyttet delprojekterne blev også 

projektets målgruppe.  

Succeskriterierne i projektet er følgende: 

 Skolens undervisere og ledere har fået en fælles reference/sprog til emnet ”feedbackkultur. 

 Systematisk feedback indarbejdes i de valgte projekter og aktioner og de involverede undervisere kan 

redegøre for valget af metode. 

 De involverede undervisere har udviklet personlige feedbackkompetencer og modtaget ekstern 

sparring. 
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Oprindeligt var også et ønske om, at skolens samlede teamledergruppe skulle gennemgå et forløb for at skabe 

fælles opfattelse af feedbackbegrebet på tværs af skolens afdelinger og udvikle kompetencerne til at give 

feedback som et led i deres pædagogiske ledelse. Pga. nødvendigheden af at prioritere andre opgaver blev 

denne del ikke indarbejdet i projektet. 

 

HYPOTESE 

Projektet er inspireret af det formative evalueringsbegreb og antager, at undervisernes feedbackpraksis er et 

centralt didaktisk felt som er medvirkende til at give eleverne effektive læringsprocesser. I projektet forstås 

feedback primært som den løbende, situerede evaluering som eleverne får i forhold til den praksisnære 

undervisning.  

Det antages, at underviserne vil få glæde af at få en særlig og individuel opmærksomhed som er knyttet til 

hverdagens undervisningssituationer i forhold til deres egen kompetenceudvikling. Projektets design har været 

inspireret af teori om aktionslæring.  

Det teoretiske fundament for feedbackprojektet har været inspireret af Hattie´s opdeling i stadierne ”feed-up, 

feed-back og feed-forward og bygger på den antagelse, at klare læringsmål er den røde tråd i situeret feedback. 

Det er derfor vigtigt, at eleverne kender læringsmålene, og at underviserne ”oversætter” kompetence- og 

fagmål til disse i de enkelte undervisningssituationer og kan tage udgangspunkt i at koble læringsmålene til en 

”praksisnær sosu-faglig situation og sosu-faglige handlinger”. 

HVAD GJORDE VI 

Det blev besluttet at koble nogle igangværende projekter sammen med feed-backprojektet, og det bevirkede, at 

der indledningsvist blev afholdt en række ”dialogmøder”, hvor repræsentanter for delprojekterne mødte de 

eksterne konsulenter for at introducere dem til deres projekt og i fællesskab udlede hvilke udfordringer 

vedrørende feed-backbegrebet de herefter med fordel kunne dykke mere ned i.  

Efterfølgende blev hver lærer i teamet bedt om at udarbejde personlig mål for hvor i feedbackprocessen de 

ønskede et særligt fokus og der blev udarbejdet en ”guide for observationer”. Den blev delt med den eksterne 

konsulent der herefter skulle overvære undervisningen og give en personlig tilbagemelding mv. 

Udvalgte fokusområder for de enkelte personalegrupper: 

GF, måltidet: oversætte kompetencemål til konkrete læringsmål og koble fagmål hertil. Disse mål danner 

grundlag for den feed-back mv. som underviserne giver eleverne i forbindelse med et konkret rollespil 

”måltidet”. Det overværes af konsulent. 

GF, generationsmøde: Omdrejningspunktet er den virksomhedsforlagte undervisning og igen et fokus på præcise 

målformuleringer og ”hvad er det eleverne skal lære via generationsmøderne” som udgangspunkt for feed-back. 

Det blev ikke direkte koblet til det oprindelige delprojekt, da dette var afsluttet. 

SSH, underviserrollen ved Skillsmetoder: Især fokus på udtrykket sosufaglighed. Derudover valgte de 18 

undervisere forskellige opmærksomhedspunkter, hvor de hver især ønskede at kvalificere deres 

feedbackpraksis, og de valgte en individuel ramme indenfor hvilken de ville øve sig og invitere konsulenten ind. 

Det oprindelige projekt med ”Underviserrollen ved Skillsmetoder” var ikke et specifikt omdrejningspunkt, men 
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har generelt været en øjenåbner i forhold til hvor stor betydning feedback har for elevernes motivation og 

læring og at underviserrollen ændrer sig ved praksisnær undervisning – en underviserrolle hvor 

feedbackkompetencer bliver centralt. Det hjalp gruppen af undervisere til at kunne identificere, hvor deres 

behov for yderligere feedbackkompetencer var stærkest.  

SSA, tredje læringsrum: Underviserne havde gjort sig erfaringer med praktikbesøg via aktionen ”det tredje 

læringsrum” og havde oplevet nogle udfordringer som dannede baggrund for, hvad de ønskede at blive skarpere 

på. Emner som oprustning af sosufaglighed til fordel for fagfaglighed, forenkling af retningslinjer, så læringsmål 

er tydeligere for eleverne, transferværdien i mål og feedback samt brug af refleksionscirklen var centrale, og 

feedbackforløbet med observationer, sparring mv. blev bygget op omkring dette. Det meste af feedbackforløbet 

foregik i den samlede gruppe, hvor konsulenter var sparringspartnere og det har medvirket til, at gruppen har 

fået endnu mere fælles fodslag.  

 

KONKLUSION – det nye! 

De involverede underviserne har samlet set vurderet projektindsatsen som meget positiv og har tilkendegivet, at 

”det rykker for mig” og ”det er godt for os alle med et fælles sprog”. Projekttilgangen inspireret af aktionslæring 

med individuel feedback fra konsulenter der har overværet en konkret undervisningssituation er blevet hilst 

meget velkommen. Konsulenterne vurderer, at ” lærerne har udviklet en begyndende fælles reference og et 

begyndende fælles sprog i forhold feedbackkultur” og ” lærerne (i al fald de fleste) har udviklet kompetencer til 

at anvende feedback i den praksisnære undervisning og alle har modtaget ekstern sparring”, læs yderligere i 

afsluttende notat fra Epuc. 

Hvis situeret og konstruktiv feedback skal have størst effekt viser erfaringerne, at undervisningen bør tage 

udgangspunkt i praksisnære og klare læringsmål for at fasholde læringsperspektivet i forhold til det, læreren har 

planlagt eleven skal lære.  

Projektet har samtidig vist, hvor svært det kan være at relatere feedbacken til mål, idet det både er en 

udfordring at udforme klare mål men også at relatere til dem undervejs i et undervisningsforløb og holde 

eleverne på sporet i forhold til målopfyldelse. Endelig er det også en udfordring som underviser at have mod til 

at afgrænse, hvad læringsmålene skal være. Umiddelbart lyder det nemlig både overbevisende og som en 

nødvendighed at have klare mål, men i praksis har det vist sig, at det kan være en udfordring af ”oversætte” 

kompetencemål og en bekendtgørelses fagmål til direkte læringsmål, og når målene samtidig skal tilpasses 

bedømmelsesgrundlaget for eksamen mv. Der er ofte rigtig mange emner og mål som opleves lige vigtige, og 

man ønsker naturligvis at få det hele med, men risikerer så også at tabe eleverne undervejs.  

Som sagt har projektet haft fokus på undervisernes egen kompetenceudvikling inden for feedback, og det har 

været en øvelse undervejs at udvikle ”klare læringsmål” som skulle rettes mod en selv eller sit team – ”hvad 

ønsker jeg som lærer at lære af dette projekt?” 

 

Nedenstående er udvalgte citater fra de forskellige lærerteams. De er sigende for mange af undervisernes 

tilbagemeldinger: 
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 ”Det var rigtig godt og lærerigt at få direkte vejledning til den konkrete undervisning” og ”vi har fået 

brugbar feedback på vores arbejde med mål- og opgaveformuleringer” 

 ”Det var dejligt at få anerkendelse fra nogen udefra og at nogen kikker på skolens kultur udefra og ser 

de gode ting” 

 ”Vi fik feedback på det skriftlige materiale, som sprogligt var tilpasset flex-elever og hvordan 

opgavebeskrivelsen fremstod klart og entydigt og vi blev opfordret til at det også bør gælde for ikke-

flexelever” 

Og citater som indikerer rum til endnu flere fremskridt for både undervisere, projektgruppe og konsulenter: 

 ”Vi skal forenkle og omformulere fagmål til brede læringsmål så det bliver tydeligere og mere 

overskueligt for eleverne, hvad de skal lære” og ”vi skal arbejde mere med organisering af 

tværfaglig/sosufaglig vejledning… og gøre vejledningen situeret” 

 ”Det var ikke hensigtsmæssigt at lave så lange powerpoints-oplæg om feedback på fællesseminarerne – 

det kunne have været mere eksemplarisk” 

 ”Der er gået meget tid med at finde datoer, vende tilbage, bekræfte aftaler – det kunne måske være lagt 

ind i skemaet for begyndelsen” 

 ”Feed-back tager tid” og ”vi skal se med kritiske øjne på de papirer vi udleverer til eleverne og skrive 

hvad vi forventer” 

I relation til det sidste udsagn kan opmærksomheden henledes på et andet af tidens pædagogiske tiltag nemlig 

”flipped learning” og brugen af digital forberedelse og efterbehandling hvor den reproduktive læring fokuseres. 

Det kan være et tiltag som efterlader tid til mere øvelsespræget læring og situeret feed-back på skolen. 

Ledelsen ønskede at igangsætte feedbackprojektet, og udfordringen var, at det samtidig skulle indarbejdes i en i 

forvejen travl hverdag for underviserne.  Den organisatoriske kobling til igangværende delprojektet under 

hovedprojektet ”Praksisnær Undervisning” var tænkt som en hjælp til at kvalificere eksisterende aktiviteter, så 

man ikke skulle opleve ”endnu et nyt tiltag”, men det viste sig ikke at være helt nemt, idet nogle projekter var 

afsluttede og for andre var det svært at skelne mellem det oprindelige projekts formål og feedbackprojektets, 

pointer blev derved uskarpe og koblingen har ikke altid været lige hensigtsmæssig og de indledende 

dialogmøder kunne have været overflødige. I stedet viser erfaringerne, at det vigtigste var, at underviserne fik 

tilbudt en ekstern person til at give en situeret og personlig tilbagemelding og pågældende havde et kvalificeret 

grundlag at gøre det ud fra. Det er det der har været virkeligt udviklende. Det er alment kendt, at det kan være 

svært at se objektivt på egen praksis og hæve sig op i helikopteren og det blev også underbygget i dette 

delprojekt. 

I projektperioden har feedback drejet sig meget om læringsmål og mindre om feedback som teknisk og praktisk 

kunnen hos underviserne. Af og til har det vist sig, at de også kan have glæde af mere fokus på 

læringsperspektivet ved spørgeteknikken, udviklingen af spørgsmålstyper samt bevidstheden om, hvad der er 

hensigtsmæssigt i forhold til hvad man vil stimulere hos eleven. Erfaringer fra et af skolens andre delprojekter – 

”Brug af den motiverende samtale ” viser, at selvom alle er gode til at stille spørgsmål, så har de forskellige 

spørgsmålstyper vidt forskellige effekter på samtalepartneren og det kræver øvelse at bruge dem målrettet. 
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Anbefaling 

Som ovenstående indikerer har projektet vist, hvor der især er et udviklingspotentiale for at få en metodisk feed-

backkultur på SosuFyns Syd-afdeling, og det kan anbefales, at den succes som er nået indtil nu følges op, således 

at feedback-kompetencerne udvikles yderligere og integreres i den daglige undervisning. Det vil også styrke den 

praksisnære undervisning og således understøtte den nye EUD-reforms intentioner. Det kan især dreje sig om 

mere arbejde med at udforme praksisnære læringsmål, at gå fra monofaglighed til sosu-faglighed, at øge 

kompetencerne til at stille specifikke spørgsmål og være opsøgende i forbindelse med elevers gruppearbejde. 

Der står nu tilbage, om skolens øvrige afdelinger skal have tilsvarende mulighed for at sætte specifikt fokus på 

feedback, fordi det er medvirkende til at øge elevernes læring.  

Det ville være ønskeligt, at teamledere også kender til de værktøjer som underviserne har lært at bruge 

undervejs og får samme forståelse af feed-backbegrebet, idet det vil forbedre muligheden for at udvikle en 

fælles/ny kultur om systematisk feed-back. Det kunne overvejes, om det er tilstrækkeligt at kende til værktøjer 

og teori, eller om teamledergruppen også kunne få individuel sparring til at anvende dem i det pædagogiske 

ledelsesarbejde. 

Såfremt fokus på Feedback skal udvikles yderligere eller bredes til andre afdelinger anbefales det, at 

underviserne tager udgangspunkt i aktuelle situationer som de selv er optaget af, og hvor feedback som en 

dimension kan kvalificere situationen – det kan både rette sig specifikt mod undervisningssituationer eller mod 

samarbejdsrelationer og behøver ikke at kobles til projektarbejde. 

Endelig viste projektet, at en af de svære udfordringer ved at have ”klare læringsmål” er at der er nødt til at ske 

en afgrænsning og fravalg af mål og hensigter som også opleves som vigtige. Det vilkår og den prioritering 

håndteres bedst gennem faglig og kollegial dialog, som kan finde sted både i det daglige teamsamarbejde, via 

den pædagogiske ledelse og af og til suppleret med ekstern facilitator/ proceskonsulent. Såfremt udvikling af 

kompetencer, herunder feed-back skal styrkes og implementeres betyder det, at der vil være brug for at 

organisere teamtid og tid til kollegial sparring, hvor tiden bruges målrettet og konstruktivt, bl.a. til formaliseret 

videndeling, fælles refleksion og videreudvikling af den pædagogiske praksis. 

 

FAKTAARK 

Den samlede projektperiode: 

fra 1. udviklingsmøde til slut: 08/08-14 – godkendelse i styregruppen 26/9-14 – afslutning september 2015 

Konsulenthuset Epuc  

har indledningsvist afholdt dialogmøder med 4 lærerteams og efterfølgende: 

 Foretaget observationer med samtaler og skriftlige notater til ca. 30 lærere 

 Afholdt individuelle møder med 4 teams om generelle problemstillinger 

 1 fælles opstartsseminar 12/3 

 1 fælles opsamlingsseminar 9/6 
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Projektgruppe: Der har ikke været nedsat en egentlig projektgruppe, men pædagogisk koordinator, Lene Munk 

Larsen i afdeling Syd har været en vigtig samarbejdspartner til projektlederen. 

Omkostninger 

Samlet udgift var 400.200 kr, heraf 213.000 til eksterne konsulenter. Afdeling Syd blev økonomisk kompenseret 

svarende til 624 timer, jf. frikøb af undervisere. 

Materiale 

Materiale som der er refereret til eller udarbejdet undervejs er at finde på skolens intranet/ItsLearning:  

/Fag→/1 SosuFyn INFORMATION & MØDER→/Elementer i 1 SosuFyn INFORMATION & MØDER→/Projekt: Praksisnær 

undervisning→/projekt Feedback 

 

 Artiklen ”Vurdering for læring” af Trude Slemmen 

 Afsluttende notat om forløbet fra Epuc incl. artikel 

 Projektbeskrivelse og nærværende evaluering 

 

Evalueringsnotatet er udarbejdet af projektleder Dorrit West og er tilpasset som følge af en drøftelse med Syds koordinator og ledergruppe. De 

involverede medarbejdere har også haft lejlighed til at komme med kommentarer/ændringer, september 2015.  

  

https://sosufyn.itslearning.com/main.aspx?TextURL=Course%2fAllCourses.aspx
https://sosufyn.itslearning.com/Course/course.aspx?CourseId=49
https://sosufyn.itslearning.com/Folder/processfolder.aspx?FolderID=9223
https://sosufyn.itslearning.com/Folder/processfolder.aspx?FolderID=44617
https://sosufyn.itslearning.com/Folder/processfolder.aspx?FolderID=44617
https://sosufyn.itslearning.com/main.aspx?StartUrl=Dashboard/Dashboard.aspx?LocationType%3dHierarchy
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DELPROJEKT UNDERVISERNES ERHVERVSKUNDSKAB, EVU – 
AFSLUTTES JUNI 2016 

Projektbeskrivelse – 20. januar 2015 
Projekt ”Undervisernes Erhvervskundskab – kompetencer til en praksisnær undervisning” 

Projektdeltagere: Anja Lyberth Anderskouv, Camilla Quaade, Pernille Bovtrup, Birthe Skovgaard  og Lars 

Petersen, som er gruppens tovholder 

Projektleder: Palle Pors i forhold til afdelingsledelse, E/V og Dorrit West i forhold til hovedprojektet ”Praksisnær 

Undervisning” 

1 Projektets titel Undervisernes erhvervskundskab  
 – kompetencer til praksisnær undervisning i efter- og 
 videreuddannelsesafdelingen. 
 

2 Projektidé – kort Både ledelse og undervisere savner en systematisk måde at udvikle 
undervisernes erhvervskundskab på, så undervisningen kan tilrettelægges og 
gennemføres ud fra den virkelighed som ER praksis.   
 
Projektet har til formål at udvikle undervisernes erhvervskundskab og ved en 
systematisk kompetenceudvikling sikre, at de kan gennemføre en praksisnær 
undervisning af højest mulige kvalitet.  
 
Projektet omfatter personalerepræsentanter fra 4 kommuner og 8 
undervisere, som sammen skal udvikle en model for et systematisk 
partnerskab og underviserne skal tillige udvikle en didaktisk model, som kan 
understøtte dem i at transformere deres praksisoplevelser til undervisning, 
der matcher kursisternes behov. 
I første omgang skal mindst 8 undervisere i praktisk af 2 – 4 dages varighed. 
Derudover vil et antal seminarer blive afholdt med deltagelse fra både skole 
og praktik. 
 
Projektet samarbejder med ekstern konsulent som skal foretage analyse af 
eksisterende praksis for at opnå erhvervskundskab samt faciliteter processen, 
sparre med underviserne og lede seminarerne mv. 
 

3 Baggrund for 
projektet 

Den enkelte underviser har forskellig erfaring med institutionernes praksis, 
de har forskellig uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring, og det er en 
udfordring at følge med i det, der sker i praksis.  
Samtidig har de et ønske om at inddrage nogle af de modeller, skabeloner 
o.lign. i den konkrete undervisning, der faktisk anvendes i de kommuner, 
hvorfra kursisterne kommer og derved koble teori til praksis.  
 
E/V-afdelingen har søgt Statens Kompetencecenter om økonomisk støtte til 
udvikling af en systematisk kompetenceudvikling. Der er bevilget kr. 437.000 
som dækker udgifter til ekstern konsulent samt samarbejdet med praksis. 
Nærværende projektansøgning drejer sig om finansiering af afdelingens egen 
del af det udviklingsarbejde, især til frikøb af projektets undervisere.  
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4 Referenceramme For at opnå det optimale udbytte af et undervisningsforløb er det velkendt, 
at før- og efterfasen spiller en væsentlig rolle for læringen og anvendelsen af 
denne i praksis, jf. transferforskningen og Brinkerhoff’s teori om effekten af 
et udviklingsforløb 
 

5 Målgruppe I første omgang retter projektet sig direkte mod 8 undervisere fra E/V,  
4 kommuner og deres områdeledere samt anslået 10 medarbejdere dér. Det 
forventes, at de involverede kommuner er Assens, Nordfyn, Odense og 
Svendborg. 
 

6 Formål/vision Det er formålet at udvikle undervisernes erhvervskundskab i forhold til sosu-
erhvervene og ved en systematisk kompetenceudvikling sikre, at de kan 
gennemføre en praksisnær undervisning af højest mulige kvalitet.  
 
Skolens ledelse får bedre mulighed for kvalitetssikring af praktikophold, når 
formål mv. er tydeligt. 
 
Kommunalt ansatte som er på efteruddannelse vil finde undervisningen 
vedkommende,  relevant og up to date, idet de genkender cases, modeller 
o.lign. og teori om de forskellige emner vil tage udgangspunkt heri. 
 

7 Mål/delmål Underviserne tilegner sig direkte inspiration fra praksis til at tilrettelægge 
deres undervisning ”praksisnært” og der udarbejdes skabelon for 
en ”praktikaftale” mellem den enkelte underviser/praktiksted. 
 
Underviserne får en didaktisk model/skabelon som kan understøtte 
transformationen af praksiskundskab til praksisnær undervisning og de 
benytter den i deres planlægning og de har selv været med til at udvikle den. 
Dette antages, at det vil give en mere alsidig undervisningsform. 
 
E/V-afdelingens ledelse får et værktøj til at udvikle medarbejdernes 
erhvervskundskab på en målrettet og systematisk måde, som der kan følges 
op på. 
 
Kommunerne får en mulighed for direkte indflydelse på tilrettelæggelse af 
relevant undervisningsmateriale til efter- og videreuddannelsesforløb og at 
indgå i et partnerskab med skolen.  
 

8 Succeskriterier At underviserne er blevet ”forstyrret” i deres forforståelse om praksis og har 
indarbejdet ny viden og erhvervskundskab i deres undervisning. 
 
At den primære målgruppe deltager i mindst 80 % at de tilrettelagte 
aktiviteter. 
 
At kursister har mere viden om formålet med et kursusforløb før kursusstart 
og kan genkende eksempler fra egen praksis undervejs. 
 

9 Vurdering af 
risici/barrierer 

Underviserne har behov for tid til at kontakte og inddrage praksis før et 
uddannelsesforløb starter, hvilket kan blive en organisatorisk udfordring. 
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Den ønskede gevinst ved projektet forudsætter, at den primære målgruppe 
kan have højt fremmøde i de forskellige samarbejdsaktiviteter, hvilket kan 
blive en udfordring for E/V-afdelingen i forhold til daglig undervisning. 
 
Planlægning af møder og fælles aktiviteter ved tværsektorielt samarbejde kan 
generelt være en stor udfordring, når daglige kerneydelser får førsteprioritet. 
 

10 Organisering af 
projektet 

Projektet organiseres som et delprojekt under SosuFyns 
hovedprojekt ”Praksisnær Undervisning”  
 
Lokalt nedsættes en projektgruppen som i samarbejde med ekstern 
konsulent er ansvarlig for processen.  Skolens projektleder understøtter 
gruppen undervejs. 
 

11 Projektdeltagere Anja Lyberth Anderskouv, Camilla Quaade, Pernille Bovtrup, Birthe Skovgaard  
og Lars Petersen som gruppens tovholder 
 

12 Tids- og handleplan Projektet gennemføres over 4 faser og forventes afsluttet foråret 16. 
 
fase 1 er idéudvikling og planlægning fra juli 14 – februar 15 

 juli 14 – dec. 14 Projektudvikling og beskrivelse 

 Januar 15  Godkendelse i Statens Kompetencecenter 

 28. januar 15 Godkendelse i Styregruppe  

 Februar 15 Projektgruppemøde m. ekstern konsulent 
 

Fase 2 fra august – december 15 

  - august Analyse af eksisterende praksis færdig 

 Uge 33 – 38 4 dages praktik pr. Underviser 

 Uge 39 Arbejdsseminar med deltagelse fra praktikken 

 Uge 43 Internt seminar vedr. didaktisk model 

 Uge 44 – 52 Periode med undervisningseksperimenter  
  med udgangspunkt i den erfarede praksis mv.  

 
Fase 3 -  januar til april 2016 

 Udarbejdelse af endelig didaktisk model 

 Koncept for partnerskab mellem skole og institution 

 Fællesseminar vedr. evaluering af effekt og beslutning om 
implementering 

 
Fase 4 – maj 2016 

 Videndeling for formidling af erfaringer internt og eksternt. 
 

13 Implementering af 
succes 

Stillingtagen senere 
 

14 Evalueringsplan Evaluering af delprojektet følger hovedprojektets plan for evaluering af et 
delprojekt og skal som minimum bestå af følgende: 
 
Evalueringsprodukt:  
Skriftlig rapport af max 2-3 sider samt fakta-ark med dokumentation af 
projektets gennemførte aktiviteter og de involverede deltagere. Det kan 
f.eks. være aktiviteter som møder, ekskursioner, eksperimenter med elever 
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mm. samt deltagerne kan være projektgruppe, øvrige undervisere, elever, 
kommunalt ansatte eller andre der har deltaget undervejs. 
 
Proces/grundlag for at skrive rapporten 

1. Feed-back/kvalitativ vurdering i relation til mål med projektet  

2. Konklusioner i forhold til succeskriterier kan også trækkes ud af de 

mødereferater o.a, der er udarbejdet undervejs 

3. Overvej/fremhæv uforudsete sidegevinster af projektet 

4. Overvej/fremhæv uforudsete negative konsekvenser af projektet 

5. Inddrag drøftelse med den lokale ledelse om deres syn på projektets 

effekt. 

6. Proces gennemføres/skrives af projektgruppen  

Derudover vi der indgå en løbende tilbagemelding til SKC som følger deres 

skabelon. 

 

Ovenstående skal bidrage til at skolen kan tage stilling til om projektet skal 

blive en del af den daglige drift i E/V-afdelingen samt overføres til andre af 

skolens afdelinger. 

 

15 Formidling af 
resultater 

Internt spredes viden via: 

 Hjemmeside i hele projektperioden 

 Løbende nyhedsbrev og personalebladet Glimt 

 Materiale og erfaringer på vores fælles informationsplatform/intranet 
til fælles brug 

 Jævnlig opfølgning på afdelingsmøder 

 Statusorientering på chefmøder  

 Løbende fremlægning i SU 

 Oplæg og dialog på skolens pædagogiske dage  
 
Eksternt spredes viden via:   

 Hjemmeside og Nyhedsbreve  

 Samarbejde med praktikken – salgskonsulenter  

 Konsulentnetværk for uddannelseskonsulenter på Sosu-skoler i region 
syd, der mødes 2 gange årligt.  

 Orientering i det lokale VEU-center og dermed andre erhvervsskoler  

 Ledernetværk for efter- og videreuddannelsesafdelinger i region Syd  

 Den årlige AMU-konference (hvor vi næste år er arrangør)  
 

16 Ressourcer Ekstern konsulentbistand samt kommunalt samarbejde finansieres med kr. 
437.000 fra Statens kompetencecenter. 
 
Interne timer til frikøb af undervisere/projektgruppe,  
 1302 timer á 300 kr.    390.600 
Skolens andel tik øvrige udgifter kr.     21.700 
I alt ansøges Styregruppen om kr.   412.300  
 

Projektbeskrivelsen udarbejdet af/dato: Projektgruppen den 20. januar 15 - Godkendt af/dato: Styregruppen den 28. januar 2015 
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Ansøgning til Statens Kompetencecenter 
Ansøgning om økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og 

personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling                  

27.11.2014 

Institutionsoplysninger  

Ressortministerium   

Institutionens navn Social- og Sundhedsskolen Fyn 

Adresse Vestre stationsvej 8-10, 5000 Odense C 

Institutionens e-mail sosufyn@sosufyn.dk 

Hovedtelefonnummer 6310 2700 

CVR-nummer 2957 5746 

EAN-nummer 5798000 560833 

Bankkonto 0216 4069034969 

Kontaktperson Lars Petersen 

Kontaktpersonens telefonnummer 2247 2166 

Kontaktpersonens e-mail Lape@sosufyn.dk 

Hvad er projektets titel? 

Undervisernes erhvervskundskab - kompetencer til en praksisnær undervisning 

 

Hvilket beløb søger I om?  

Vi søger om kr. 437.000 til eksterne konsulentydelser heraf 84.000 kr. til konsulentbistand fra ”praksis”. 

Egenfinansiering er 412.300 kr. 

Er projektet godkendt i samarbejdsudvalget eller af ledelse og tillidsrepræsentanter? 

Projektet skal være godkendt af samarbejdsudvalget eller af ledelse og TR’er for projektets målgruppe. 

Er projektet godkendt i samarbejdsudvalget?  

Ja _x__ Nej ___ Hvis nej, hvad er årsagen: _____________________________________________ 

Er projektet godkendt af både ledelse og tillids/medarbejderrepræsentanter for projektets målgruppe?  

Ja _x__ Nej ___ Hvis nej, hvad er årsagen: _____________________________________________ 

mailto:sosufyn@sosufyn.dk
mailto:Lape@sosufyn.dk
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Hvem er målgruppe for aktiviteterne? 

 Antal personer Faggrupper 

Ansatte omfattet af OAO-overenskomster 6  

Ansatte omfattet af LC/CO10-overenskomster 25 Lærere, ergoterapeuter, fysio-

terapeuter, pædagoger, 

sygeplejesker, Social- og 

sundhedsassistenter 

Ansatte omfattet af Akademiker-overenskomsten 1  

Evt. Bemærkninger 

 

32 i efter-og videreuddannelsesafdelingen, herefter 

hele Sosufyn  

 

Hvad er formålet med projektet?  

Beskriv formålet på maks. 1-2 sætninger. Hvilke ændringer vil I gerne opnå i praksis, når projektet er slut? 

Det er formålet at udvikle undervisernes erhvervskundskab i forhold til sosu-erhvervene og, ved en systematisk 

kompetenceudvikling sikre, at de kan gennemføre en praksisnær undervisning af højest mulige kvalitet.  

(Med udtrykket ”Sosu-erhvervene” henvises både til uddannelse/job som pædagogisk assistent, social- og 

sundhedsassistent samt social- og sundhedshjælper) 

(Ved erhvervskundskaber forstår vi ikke blot en viden om eller indsigt i, hvad der foregår i praksis, men også 

færdigheder i det, medarbejderne gør i praksis og kompetencer til at kunne udfolde en faglig etik i det særlige, 

der er på spil i omgangen med brugerne.) 

Hvorfor oplever I et behov for at igangsætte dette projekt?  

Beskriv hvilke udfordringer I har, herunder hvordan projektet bidrager til at løse dem, og hvordan det er koblet 

til jeres kompetencestrategi.  

Underviserne oplever et latent behov for at udvikle deres undervisning med afsæt i institutionernes praksis. ”Vi 

er sultne efter at blive bedre til at kende praksis i institutionerne for at tilpasse den praksisnære undervisning 

til praksis, sådan som den er.” ”Vi savner et bedre blik for det, der sker i praksis”. 

Den enkelte underviser har forskellig erfaring med institutionernes praksis, de har forskellig 

uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring, og de søger hver i sær at blive bedre til at følge med i, hvad der sker 

i praksis. Men både ledelse og undervisere savner en systematisk måde at udvikle undervisernes 

erhvervskundskab på. Underviserne er dygtige til at undervise om institutionernes praksis og i teori. Men de 

har brug for løbende at kunne konfrontere deres forestillinger om og teorien med den virkelighed, der er i 

praksis. Ligesom det er nødvendigt at forstå både medarbejderne og brugerne i deres virkelige praksis med alt, 

hvad det indebærer af brugernes lugte, lyde, vrede, sorg og glæde. Hvordan undervise i mødet med lugten af 

tis og dårlig ånde eller i mødet med forventningsfulde øjne og en lun bemærkning. Ledelse, undervisere og 
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tillidsrepræsentanter udtrykker altså behov for, at underviserne får ajourført deres praksiskundskab, så ”vi 

bliver bedre til at øge koblingen mellem teori og praksis”  

Samtidig er vi udfordret af store samfundsmæssige forandringer i sosu-erhvervene. Det drejer sig fx om 

rehabilitering, inklusion, velfærdsteknologi, sammenhængende patientforløb og om brugerindflydelse og 

inddragelse af brugernes egne personlige behov. Det medfører også større forventninger og krav til de 

kompetenceforløb, der tilbydes på Sosufyns efter- og videreuddannelsesafdeling.  Endelig oplever vi et behov 

for at se strukturer og organiseringer i institutionernes praksis ikke fra en udvendig side, men at kunne se og 

opleve fra medarbejdernes side og fra brugernes side. 

Vi oplever som undervisere og ledelse, at vi har vanskeligt ved at matche denne udvikling. Derfor har vi behov 

for at udvikle en systematisk og løbende ajourføring af undervisernes erhvervskundskab. Vi har yderligere 

behov for at skolens forventninger afstemmes med praktikken, som vi gerne vil løse i et partnerskab med 

praktikken 

Hele Sosufyn er i øjeblikket i gang med et flerårigt strategisk udviklingsarbejde for at øge den praksisnære 

undervisning og udvikle flere undervisningsmetoder til dette. Målet med dette arbejde er i sidste ende at 

udvikle elevernes og kursisternes erhvervsfaglige kompetencer og sikre professionelle og reflekterende 

praktikere.   

Hvordan vil I vurdere/måle, om I har opfyldt jeres formål? (Succeskriterier) 

Beskriv i punktform, hvad der viser, at jeres projekt skaber en forandring i praksis (større fleksibilitet, kvalitet 

eller effektivitet i opgaveløsningen, eller løft i medarbejdernes kompetencer og muligheder på 

arbejdsmarkedet) og at det dermed opfylder projektets formål. Hvis I ikke kan måle forandringerne, så beskriv 

jeres overvejelser om, hvilke tegn på virkninger, I vil kigge efter. 

For at opfylde formålet med projektet ønsker vi: 

 At udvikle en model for et systematisk partnerskab og samarbejde med institutionerne, der skal løfte 
lærernes erhvervskundskaber  

 At udvikle en didaktisk model som støtter underviserne i at transformere deres praksisoplevelser til 
praksisnær undervisning, der matcher kursisternes behov 

 At mindst 8 undervisere kommer i praktik af min. 2 – 4 dages varighed og at mindst 4 institutioner inddrages  

 At udvikle en ny praksis for afvikling af kurser for kommunerne før, under og efter kurserne  
 

I forhold til modellen for systematisk partnerskab og samarbejde vil vi se på de konkrete aftaler, der er lavet 

med praktikken og måle på/se efter tegn på:  

 at aftalen præciserer formål, mål, rammer og gensidige forventninger til praktikopholdet.  

 at alle medvirkende fra både skole og praktik er informeret om aftalen og motiveret for samarbejdet – 
herunder graden af forpligtelse 

Tillidsrepræsentanterne har understreget, at projektet skal sigte mod realistiske mål. Derfor bliver kriteriet for 

modellen først og fremmest, om samarbejdsformerne er realistiske også ud over projektperioden og at de 

fører til en holdbar systematik 

I forhold til den didaktiske model vil vi måle på/se efter tegn på:   
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 Nye praksisnære undervisningsmetoder – hvilke nye undervisningsmetoder udvikles og anvendes  

 Nye undervisningsmaterialer – hvilke nye materialer tages i brug?  

 Om der er udarbejdet mål for den enkelte underviseres kompetenceudvikling og hvilke konkrete 
forandringer den pågældende skal arbejde med. 

Den didaktiske model skal afprøves og korrigeres, så den virker i praksis. 

Hvilke aktiviteter skal indgå i projektet? 

Opstil gerne i punktform. Beskriv aktiviteter før, under og efter projektforløbet, herunder hvad der sikrer, at 

forandringerne fastholdes efter projektets afslutning.  

 

Vi indgår aftaler med indtil 4 kommuner på Fyn  

Tillidsrepræsentant og undervisere peger på kvalitetsløft på følgende områder:  

 Tilstedeværelse i praksis, hvor sanseindtryk og kropsfornemmelse og forståelse for det medarbejderne 
gør i praksis kan opleves, og hvor underviserne oplever en ”ægte hverdag”, gerne både i dag-, aften- og 
nattevagter 

 Den nye erhvervskundskab skal kunne omsættes til nye måder at undervise på  

 Udvikling af realistiske kompetenceudviklingsforløb som tager afsæt i fagenes aktuelle udfordringer og 
bliver til en fast praksis på skolen 

 Skolens forventninger skal afstemmes med praktikken i et ligeværdigt partnerskab og gerne hvor et 
partnerskab går begge veje – dvs. praktikere med ind i undervisningen og undervisere i praksis. 

 Nytænkning fx at man som underviser indenfor omsorgsfagene følger et patientforløb og ikke kun er på 
én afdeling eller at man introduceres til institutionens udfordringer fra flere forskellige perspektiver 
eksempelvis medarbejdere/ledere/frivillige 

Før projektstart: 

 Projektet er blevet til på foranledning af undervisernes behov og undervisere og tillidsrepræsentanter 
har løbende leveret input til idéudvikling og projektets udformning  

 En projektgruppe er nedsat og har stået for selve skrivningen i et samarbejde med ekstern konsulent.  

 Kompetencesekretariatet har indgået aktivt i processen med udvikling af projektet 
Under projektforløbet. Projektet gennemføres i 4 faser  

1. Analyse af erhvervskundskab og indgåelse af partnerskaber – feb. til juni 2015 
1. Analyse af 4 kommuners/institutioners ønsker og behov til den praksisnære undervisning… ”hvad tænker 

andre – er vores undervisning praksisnær og up-to-date, og hvad er ønskerne til fremtiden?” v/ekstern 
konsulent 

2. Skriftligt notat om eksisterende praksis. Notatet skal også præsentere visioner og anbefalinger til en 
ændret praksis inden for de undersøgte felter v/ekstern konsulent 

3. Dialogmøde med institutioner/kommuner, undervisere og ekstern konsulent mhp. at udvikle forslag til 
forpligtende partnerskab og overordnede ”samarbejdsaftaler” med 4 kommuner/institutioner på Fyn.  

4. Aftalerne beskriver hvad begge parter ønsker at få ud af samarbejdet. De bygger videre på eksisterende 
erfaringer fra praktikforløb og suppleres af nytænkning og eksperimenter med nye tilgange. 

5. Udarbejdelse af skabelon for en ”praktikaftale” mellem den enkelte underviser/praktiksted. Den skal 
rumme plads til individuel tilpasning. 

6. Konkrete aftaler mellem underviser og praktiksted. Der lægges vægt på, at aftalerne har en 
eksperimenterende karakter. 

7. Arbejdsseminar med de involverede fra praksis, underviserne og konsulent mhp. præcisering af 
praktikforløbet og den enkelte undervisers læringsmål 

8.  Forberedelse af observationer i praktikforløbet og konsulentens observatørrolle 
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2. Praktikforløb og undervisningseksperimenter – august til december 2015 
1. Praktikforløb afvikles og observationer v/ekstern konsulent gennemføres ifølge den konkrete aftale. 
2. Arbejdsseminar for alle - undervisere, praktiksteder, den udvidede projektgruppe og ekstern konsulent 

mhp. analyse af erfaringer og didaktisk bearbejdning af den praksisnære erfaring  
3. Udkast til didaktisk model 
4. Internt arbejdsseminar med undervisere og konsulent mhp at udarbejde konkrete forslag til ny 

undervisning, materialer, fælles forberedelse mv.  
5. De enkelte undervisere eksperimenterer med at bruge deres praksisnære erfaringer til ny 

undervisningspraksis. Undervisningsobservation af konsulent – deltagelse og sparring fra praktikken i 
udvalgte sekvenser af undervisningen 

 

3. Modeludvikling og efterbehandling – januar til april 2016 
1. Transfer af erfaringer til udvikling af endelig didaktisk model - arbejdsseminar 
2. Udvikling af koncept for partnerskab og samarbejde mellem skole og institution 
3. Fællesseminar med alle undervisere, TR og leder fra skolens efter- og videreuddannelsesafdeling samt 

medarbejdere og ledere fra praktikken mhp. evaluering af effekt og proces samt implementering af ny 
praksis.  

 

4. Formidling og vidensdeling 
1. Plan for vidensdeling og formidling til hele skolen  
2. Plan for vidensdeling til eksterne parter 

Hvordan vil I sikre, at der løbende er opbakning på arbejdspladsen til at gennemføre projektet og skabe 

forandringer i praksis?  

Beskriv, hvordan I vil involvere ledelse og medarbejdere.  

Vi sikrer en løbende opbakning til projektet gennem information om projektets faser, observationer og 

erfaringer. Ledere og TR´er ikke blot orienteres men aktivt inddrages i beslutninger om projektets proces ved 

væsentlige milepæle eller dilemmaer undervejs.  

Vi etablerer en projektgruppe med ansvar for den løbende projektudvikling og tidsplan mv. Projektgruppen 

består af 4 undervisere, tovholder og ekstern konsulent. Ved særlige beslutninger, milepæle og dilemmaer 

udvides gruppen med deltagelse af tillidsrepræsentant, afdelingens leder og skolens centrale projektleder. Den 

udvidede gruppe har beslutningskompetence.   

- Åbenhed og statusopdateringer på interne personalemøder 
- Løbende dialog med leder og TR mhp driftstilpasninger, skemalægning mm. 
- Understøtte den enkelte lærer i opfyldelse af egne mål, indsatser mv.  

 

Vil I bruge det offentlige uddannelsessystem? (udfyld hvis ja) 

Beskriv, hvordan I vil bruge fx AMU, VUC, akademi-, diplom- eller masteruddannelser, mv.   
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Hvordan vil I sprede jeres erfaringer undervejs i projektet – både internt på jeres arbejdsplads og eksternt til 

andre statslige arbejdspladser?  

Beskriv gerne i punktform. I vurderingen af ansøgningen vil det blive vægtet positivt, at erfaringer fra projektet 

spredes internt og eksternt. Det kan fx være at udbrede nye arbejdsmetoder på andre dele af arbejdspladsen, 

have dialog med samarbejdsudvalg og chefgruppen om projektets resultater og fremdrift, fortælle om 

erfaringer til søster-institutioner, i jeres netværk mv. 

Vi vil udnytte vore eksisterende samarbejdsfora og informationskanaler til formidling af erfaringerne. 

Vi vil inddrage skolens kommunikationsmedarbejder i den praktiske gennemførelse af vidensdelingen og 

informationsspredningen. 

Internt spredes viden via: 

 Hjemmeside i hele projektperioden 

 Løbende nyhedsbrev og personalebladet Glimt 

 Materiale og erfaringer på vores fælles informationsplatform/intranet til fælles brug 

 Jævnlig opfølgning på afdelingsmøder 

 Statusorientering på chefmøder  

 Løbende fremlægning i SU 

 Oplæg og dialog på skolens pædagogiske dage  
Eksternt spredes viden via: -  

 Hjemmeside og Nyhedsbreve  

 Samarbejde med praktikken – salgskonsulenter  

 Konsulentnetværk for uddannelseskonsulenter på Sosu-skoler i region syd, der mødes 2 gange årligt.  

 Orientering i det lokale VEU-center og dermed andre erhvervsskoler  

 Ledernetværk for efter- og videreuddannelsesafdelinger i region Syd  

 Danske Sosu-skoler, vor interesse forening, hvor vor direktør er næstformand  

 Den årlige AMU-konference (hvor vi næste år er arrangør)  

 Via EPOS det faglige udvalg på Sosu-området, der jævnligt afholder konferencer på Sosu-området. 

 Vil anmoder om deltagelse i undervisningsministeriets Fou-konference med workshop 
 

Projektets sluttidspunkt 

Maj 2016 

Har arbejdspladsen modtaget støtte fra Kompetencesekretariatet inden for de seneste 2 år?  

 Ja ___ Nej __x_ Ved ikke ___ 

Har I modtaget rådgivning fra Kompetencesekretariatet i forbindelse med denne ansøgning?  

 Ja _x__ Nej ___ Hvis ja, med hvem og hvornår: Marie Louise Sederberg og Jens Henning Ravnsmed d. 26. 

august og Jens Henning Ravnsmed den 12. november 
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DELPROJEKT ”SIMULERINGSDUKKER/MANEKINS SOM ÉN 
PÆDAGOGISK METODE”, ALLE SKOLENS AFDELINGER 

Projektbeskrivelsen - 20. maj 2014 
Simuleringsdukker som én pædagogisk metode  

Projektdeltagere: teamlederne Charlotte Skov, Dorte Skou og Søs Andersen, underviser Else Rasmussen og 

projektleder Dorrit West 

1 Projektets titel Simuleringsdukker/manekins som én pædagogisk metode 

2 Projektidé – kort Vi vil gerne styrke den praksisnære undervisning og vi ser simulation 
som én af metoderne til dette. 
Vi ønsker derfor at installere elektroniske simuleringsdukker på hver af 
skolens afdelinger i velegnede fysiske rammer. Via dukkerne kan mange 
forskellige situationer/scenarier fra praksis simuleres på en avanceret 
måde, bl.a. personer med kredsløbsforstyrrelser eller diverse sår. 
Dukkerne gør det muligt for eleverne at øve færdigheder gentagne 
gange i et trygt miljø og reflektere over svære situationer sammen med 
andre. 
 
Vi ønsker at udvikle undervisernes kompetencer, så de bliver trygge ved 
at benytte det elektroniske udstyr og derved i stand til at give eleverne 
mulighed for at agere i et struktureret øverum og øve den samme 
situation/scenarium flere gange samt kommunikere og reflektere 
helhedsorienteret over en situation. 
 

3 Baggrund for 

projektet 
Forskningen viser, at simulationsundervisning er medvirkende til at 

skabe større sammenhæng imellem teori og praksis. Det er ikke blot 

et redskab til at træne færdigheder, men helt centralt er den feed-back 

og refleksion, der opstår omkring et scenarium. Med andre ord udgør 

scenarier omkring en simulationsdukke læringsprocessen og 

arbejdsprocessen i en enhed (Juul 2005)  

 

I første omgang tager scenarierne udgangspunkt i en helbredsmæssig 

problemstilling af sygeplejemæssig karakter hos en fiktiv borger og 

dennes samlede livssituation.  

 

Samtidig vil det være relevant for undervisere indenfor sundhedsfag 

på PA-uddannelsen at have mulighed for at benytte simuleringsdukker 

som én pædagogisk metode, når undervisningen retter sig mod 

voksenområdet.  

 

På PAU-området kan det være en overvejelse at etablere et 

selvstændigt projekt med brug af simuleringsdukker/babyer og særligt 

indrettede rum.  

 

4 Referenceramme Læring af Knud IIleris, 2006 
Visible Learning, John Hattie, 2011 
Torben Størners oplæg på pædagogisk dag d. 23. januar 2014 på 
SOSU Fyn. 
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5 Målgruppe Projektets primære målgruppe er underviserne på SSA-uddannelsen i 
Middelfart, Svendborg og Syd, ca. 22 personer og deres elever, ca. 150-
170 pr optag 2 gange årligt. 
 
Samt 3 primære undervisere indenfor Sundhedsfag på PA-uddannelsen. 
 

På sigt er det hensigten at udbrede brugen af disse principper 

(simuleringsdukker, særlige fysiske omgivelser og scenarier) til SSH, 

GF og E/V.  
 

6 Formål/vision Formålet er at udvikle brugen af simulationsdukker som metode til at 
styrke den pædagogiske praksis, således at eleverne oplever 
sammenhæng imellem skole og praktik. 
 
Simulation vha. dukker og scenarier skal blive en veletableret metode i 
”lærerens værktøjskasse”. Et scenarium indeholder bl.a. en case og 
dertil hørende teori, færdighedstræning, spørgsmål, karakteristiske 
problemstillinger og nogle metodemæssige overvejelser for 
underviserne i forhold til feed-back og refleksion.  
 
Hvis simulationsdukker som pædagogisk metode skal implementeres 
med succes, er det vigtigt, at SosuFyn tænkes som en helhed. 
Herunder at indkøb og organisering bliver standardiseret og indretning 
af lokaler tilpasses idealet mest muligt.  
På den måde kan underviserne foretage simulationsundervisning og 
dele viden på tværs af alle afdelinger. Det øger udnyttelsesgraden af 
materialet og den tekniske ekspertise, og man vil sandsynligvis kunne 
opnå fordelagtige indkøbsaftaler. 
  

7 Mål/delmål  Projektet omfatter 5 hovedopgaver: 

1. Valg af materialer og leverandører og indkøb, se bilag 1 

a. bl.a. dukker og tilhørende startpakke med 

relevante ”kropsdele”, ilt/sug, forbindsstoffer, udstyr til at 

varetage forskellige plejesituationer samt det tekniske udstyr til 

betjening og læring, bl.a. pc, software, skærme, video, lyd mm. 

 

2. Indretning af det ideelle fysiske læringsrum, se bilag 2  

a. tilpasning på hver af skolens afdelinger ud fra ”det muliges 

kunst”. 

 

3. Udvikling af minimum 2 startscenarier til underviserne. Hvert 

scenarium bør både indeholde krav til træning af specifikke tekniske 

færdigheder og en case med en helhedssituation og krav om andre 

læringsmål.   

a. Et scenarium i relation til hjerte, kredsløb og vejrtrækning 

b. Et scenarium omkring immobilitet, sår og smerter 

 

4. Program for kompetenceudvikling af underviserne, se bilag 5. 

Programmet skal både rumme  

a. udvikling af tekniske færdigheder med mulighed for praktiske 

øvelser 

b. fokus på lærerrollen i scenarierne. Den indeholder både 

iscenesættelse, undervisning og understøtning af eleverne i et 

forløb. 
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c. fokus på tværfaglighed/teamsamarbejde så mange vinkler og 

et helhedssyn inddrages i et scenarium. 

 

5. Stillingtagen til support og vedligehold i daglig drift ved at etablere 

en permanent, se bilag 3 og 4 

 ”Simulationsgruppe” bestående af: 

a. En tværgående tovholder for alle afdelinger. Pågældende 

varetager teknisk support, programmeringsopgaver, 

kvalitetssikring af udstyret og er kontaktperson til leverandører 

b. Lokal superbruger for hver afdeling der yder pædagogisk 

sparring til underviserne samt problemløsning ved mindre 

tekniske opgaver. 

 

Projektgruppens forslag til konkret målopfyldelse fremgår af bilag 1 – 6, 

som findes i separat fil, mrk. bilag til Simulationsdukkeprojekt. 

8 Succeskriterier Dukker er indkøbt, installeret i de valgte fysiske rammer og kan 
betjenes meget simpelt og de har en lav grad af tekniske funktionsfejl. 
 
Underviserne kan betjene dukkerne og det tilknyttede udstyr og finder 
det nemt og enkelt. 
 
Underviserne har været tilstede og engagerede i uddannelsesforløbet, i 
sidemandsoplæringen og har lyst til at benytte de nye kompetencer og 
faciliteter i den daglige undervisning 
 
Alle elever skal have modtaget simulationsundervisning mindst 1 gang i 
perioden nov. 14 – marts 15.  
 

9 Vurdering af 

risici/barrierer 
Hvis dukker og teknik ikke er nemt tilgængeligt og virker enkelt 

Undervisere viger tilbage for brug af teknikkens fulde potentiale 

  Ledelsen finder det svært at prioritere og frigive det nødvendige 
timeantal til projektets udvikling og implementering – det drejer sig  om 
projektgruppe, tovholder og superbrugere i første omgang og senere 
alle underviserne på SSA. 

Manglende kontinuitet for de personer, der er knyttet til projektets 
implementering og blandt underviserne i første driftsår.  

 

10 Organisering af 

projektet 
Projektet er et delprojekt under skolens hovedprojekt ”Praksisnær 
undervisning” og refererer således til skolens chefgruppe og 

hovedprojektets styregruppe.  

 

Der nedsættes en projektgruppe bestående af ovennævnte 
projektdeltagere.  

 

Der nedsættes en permanent ”simulationsgruppe” som skal varetage 

den daglige support, når projektet er i drift. Gruppen står også for 
udvikling af scenarier og uddannelsesprogram i samarbejde med 

projektgruppen. 

 

11 Projektdeltagere Se ovenstående 

12 Tids- og handleplan Skitse til tidsplan,  
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(under forudsætning af godkendelse, at den nødvendige økonomi og 

tid er til rådighed og ingen materialer er i restordre). 

 

Idéudvikling og forundersøgelse/planlægning:  

 Studiebesøg for projektgruppen i marts/april 2014 mhp. 

inspiration til indretning af øverum og uddannelsesprogram 

(Søfartsstyrelsens uddannelsescenter på Fanø og Sosu FVH) 

 Udarbejde projektbeskrivelse og anbefalinger 

 14. marts 14: Præsentation for ledergruppen af endelig 

projektbeskrivelse med anbefalinger og udkast til økonomi  

 7. april 14: Projektgruppen præsenterer chefgruppen for 

detaljerede anbefalinger vedr. indkøb af materiel, 

kompetenceudvikling, organisering og økonomi.  

 Samarbejdspartner hos ITcenter Fyn skal sikres. 

 28. april14: Chefgruppen præsenterer plan for lokaleindretning 

for den samlede ledergruppe. 

 1. maj 14: Nedsættelse af ”simulationsgruppe” med tovholder 

og superbrugere.  

 15. maj: Gruppen går i gang med at kvalificere sig til at 

udarbejde 2 startscenarier og uddannelsesprogram, evt. i 

samarbejde med projektgruppen. 

 19. juni 14: Styregruppen præsenteres for program for 

kompetenceudvikling af simulationsgruppe og undervisere samt 

tilhørende budget. 

Projektgennemførelsesfasen 

 Juni – November 14: Simulations- og projektgruppe 

gennemfører indkøb, installation og uddannelse. 

 Uge 35 – ma, tirs, ons – Undervisning af simulationsgruppen, 

Fanø 

 2. juli 14: statusmøde mellem de 2 grupper 

 April – Oktober 14: Skolens ledergruppe har ansvar for at 

indrette de fysiske rammer, som står færdigt senest 7. oktober 

(uge 31) 

 Senest uge 42 2014: Dukker er købt og installeret i dertil 

indrettede lokaler 

 Gruppen af undervisere har gennemført det samlede 

kompetenceforløb  i uge 44 og 45,  

 Medio nov. 14: de første undervisningshold starter med at 

modtage simulationsundervisning i lokalerne. Underviserne har 

sideløbende mulighed for sidemandsoplæring ved en 

superbruger eller kollega. 

 Ult. marts 15: vurdering af første kvartals drift og evt. 

nødvendige justeringer. 

 

Afslutning 

  April - Maj 15: Projektfase slutter og brugen af 

simuleringsdukker som én pædagogisk metode overgår til drift. 

 April 15: ½ pædagogisk dag for undervisere og 

simulationsgruppe med tilbageblik og fremblik/justering i forhold 

til ordinær drift. 
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 Senest 1. maj 15: Revurdering af simulationsgruppen i forhold 

til om gruppen har de rette resurser, de rette kompetencer og 

de rette opgaver. 

 Evaluering af selve processen vedrørende projektforløbet  
 

13 Implementering af 

succes 

Projektet drejer sig om implementering af kendt udstyr og en 
pædagogisk praksis som har vist sig værdifuld for elevernes læring. 
Projektet drejer sig derfor primært om at tilpasse den viden og erfaring 
til SosuFyns rammer og kultur.   
 

14 Evalueringsplan Evaluering af om projektet lykkedes: 

Som en del af projektstyringen opstilles delmål og milepæle for 

projektets 5 hovedopgaver. Graden af målopfyldelse vil løbende 

blive præsenteret i leder- og styregruppe, jf. tids- og handleplanen.  

 

Når projektet er tilendebragt: 

Det første hold elevers oplevelse af metoden inddrages. 

Undervisernes oplevelser drøftes løbende på ordinære SSA- 

teammøder samt dialog på fælles eftermiddag for de involverede 

undervisere i april 15. 

 

Senere i projektforløbet udarbejdes en plan for at sikre kvaliteten i 

brugen af udstyret og den pædagogiske metode og for at sikre fortsat 

udvikling, f.eks. af scenarier og erfaringsudveksling på tværs. 

Simulationsgruppen er ansvarlig. 

 

15 Formidling af 

resultater 

Erfaringerne bliver præsenteret på hovedprojektets afsluttende 
konference i efteråret 2015 
 

16 Ressourcer Udgifterne til implementering af projektet ”Simulationsdukker som én 
pædagogisk metode” på 3 afdelinger og gældende for SSA-
uddannelsen kan fordeles på 5 grupper 

1. Indkøb af udstyr 
2. Indretning af lokaler 
3. Kompetenceudvikling 
4. Driftssupport 
5. Diverse, herunder planlægnings- og udviklingstimer for projekt- 

og simulationsgruppen 
 
Udgifter under gruppe 3 og 5 finansieres af skolens projektmidler for 
hovedprojektet ”Praksisnær undervisning” og de øvrige udgifter 
finansieres af skolens ordinære drifts- og udviklingsmidler. 
 
Overslagsbudget til etablering af hele projektet undtagen 
lokaleindretning er 1.027.479, se bilag 6. 
 

Projektbeskrivelsen udarbejdet af/dato: Projektgruppen, den 7. april 14, pktt. 12 og 16 er revideret 20. maj 14 

 

Bilag til projektbeskrivelsen, bilag 1 – 6 

Bilag 1 - Valg af leverandør/materialer og indkøb – delmål 1 
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Bilag 2 - Indretning af det ideelle fysiske læringsrum – delmål 2 

Bilag 3 - Etablering af simulationsgruppe - delmål 3 

Bilag 4 – Funktionsbeskrivelse for tovholder og superbrugere 

Bilag 5 - Uddannelsesprogram for undervisere og simulationsgruppe –  

Bilag 6 - Samlet budgetoverslag for projekt og efterfølgende drift 

 

Valg af leverandør/materialer og indkøb – bilag 1 

Der er 2 hovedleverandører af simulationsudstyr i Danmark, Laerdal fra Norge og Gaumard fra USA. 
Det anbefales at indkøbe alt basisudstyr vedrørende dukkerne hos Laerdal, Norge. Firmaet har 
solid erfaring, et godt renommé og faciliterer erfagrupper blandt dets kunder, som det er muligt at 
SosuFyn kan deltage i. 

 

Det anbefales, at der installeres 2 dukker i hhv. Middelfart og Svendborg, en ♀ og en ♂ og 3 dukker i 

Syd, en  ♂ og 2 ♀. 
Begge type dukker med standardtilslutning og -udstyr samt mulighed for at simulere fysiologiske 

tilstande som blodtryk, puls, EKG og lyde samt diverse udskiftelige kropsdele, som viser 
forskellige sår og andre tilstande. 

En af dukkerne hvert sted tilknyttes ekstern patientmonitor med trådløs touch-skærm, som kan 

simulere hjerterytme mv. 
 

Anslåede priser incl. mængderabat og excl. moms (maj 14): 

Indkøb af 2 dukker pr. afdeling – finansieres af skolens udviklingsmidler 

 antal stk.pris i alt 

Kvindelig dukke med standardudstyr 4 68.727 274.908 

Mandlig dukke med standardudstyr 3 68.606 205.818 

Patientmonitor til aflæsning af EKG mv. 3 5.000 15.000 

Trådløs betjeningsdevice/touchskærm, 3 5.900 17.700 

Kontrolstation bestående af PC m fladskærm tilsluttet hver 
dukke 

 
7 

 
14.000 

 
98.000 

Optageudstyr - video 7 5.000 35.000 

Optageudstyr - lyd 7 5.000 35.000 

Ilt og sug tilknyttet hver dukke 7 5.000 35.000 

diverse sygeplejeartikler - standardpakke 7 1.000 7.000 

Et færdigudviklet scenarium – demomodel 1 ? 6.000 
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I alt - anslået   kr. 729.426 

Drift af dukker pr år 

Serviceaftale, vedligehold mv. 7 5000 35.000 

Batterier, rengøring, el, fornyelse af plejeartikler 7 1000 7.000 

I alt - anslået   42.000 

 

Indretning af det ideelle fysiske læringsrum – bilag 2 

Dukkerne bør placeres i et relativt stort rum (80 – 100 m2), således at der kan være et hold elever ad 
gangen (hold á ca. 30 elever), som kan være beskæftiget ved forskellige ”stationer” med forskellige 
opgaver samtidigt og underviseren kan differentiere. 

Rummet skal indeholde håndvask og senge med almindeligt sengeudstyr til at placere de pågældende 
simulationsdukker i.Det kunne med fordel også indeholde andre senge eller arrangementer til andre 
dukker/”patienter” 

 

Plads til konferencebord hvor holdet kan samles og modtage fælles undervisning, dvs. også tavler, 

internettilslutning mm. 

 ” Ko ntro lstatio n” i tilknytning til rummet, hvor underviserne kan styre processer mv. via computer tilknyttet 

hver dukke 
”Teknikafsnit” i tilknytning til rummet eller et afskærmet hjørne, hvor f.eks. ilt, sug mv. placeres 

Depotrum i tilknytning til rummet eller et afskærmet hjørne. Det er erfaringen fra mange steder, at denne 

funktion kræver meget plads. 
Badeværelse i knytning til rummet eller tæt ved, hvor der er mulighed for adgang med kørestol, så 

simulationsdukken kan transporteres hertil. På et badeværelse foregår mange basisfunktioner som 
er en naturlig del af både assistenters og hjælperes arbejdsfelt. 

Det vil være en ekstra gevinst, såfremt rummet indrettes med reolsystem eller medicinskab og 
prøvemedicin, så simulation vedr. medicindosering kan foregår. Det vil også være hensigtsmæssigt 
med mulighed for at tilkoble pc i relation hertil til dokumentationssystem/medicinadministration. 

 

Brug af uniformer i det fysiske læringsrum 
Det anbefales, at både lærere og elever benytter uniform i rummet. Brug af uniform er med til at styrke 

fagidentiteten hos eleven. Det er erfaringen, at dette tilføjer en ekstra dimension af autenticitet og 

praksisnærhed. Brug af overdel frem for fuld uniform kan være et relevant alternativ. 

Beslutning om type, indkøb, vask og vedligeholdelse træffes lokalt pr. afdeling. 
 

Forslag til faktiske rum og indretning samt tidsplan og budget fremlægges af de enkelte afdelingschefer den 

28. april 14. 

Chefgruppen bekræfter den 28. april 14, at lokalerne kan være færdigetablerede 1. oktober 14. Lokalerne 
indrettes efter lokale forhold og vil få forskellig udformning. Der er pt. ikke endelig budget og overblik over 
alle de konkrete indretninger 

Etablering af Simulationsgruppe – bilag 3 
- udvikling af egne kompetencer 

- udvikling af startscenarier og uddannelsesprogram for undervisere –  
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Senest 1. maj 2014 nedsættes en simulationsgruppe, som skal bestå af 6 personer - én tovholder som er 
fælles for alle skolens afdelinger samt 5 superbrugere, 1 for hhv. Svendborg, Middelfart og Efter- 

/videreuddannelsen og 2 for Syd – se bilag 4 vedr. funktionsbeskrivelser. 
 

Det foreslås, at personerne ansættes/udpeges 1. maj 14 og snarest herefter gennemgår 
opkvalificeringsforløb og så går i gang med at varetage de beskrevne funktioner 

Fra 1. maj 14 består Simulationsgruppen af 
følgende: Bo Ehlers somTovholder, 

Ole Pedersen og Annette Hejlsvig, superbrugere i Syd 
Dorrit Borgnæs, superbruger i Svendborg 

Betina Skipper, superbruger i City/E/V-
udd. Else Rasmussen, superbruger i 
Middelfart 

Ansættelse i funktionen som tovholder: 
Ansættes på ½ tid - efter internt stillingsopslag. 
Funktionen er tidsbegrænset – i første omgang 1 år, hvorefter match mellem stillingsindhold, omfang og 

personlige kompetencer revurderes. 
Projektgruppen har ansvar for ansættelsesforløbet i samarbejde med……... 
Pågældende refererer i dagligdagen til den lokale afdelingschef, hvorunder pgl. allerede er tilknyttet 

Ansættelse i funktionen som superbruger pr. afdeling 
Udpeges blandt underviserne af den lokale afdelingsledelse 
Funktionen er tidsbegrænset - i første omgang i 1 år, hvorefter match mellem stillingsindhold, omfang og 

personlige kompetencer revurderes 
Der afsættes 1 dag pr. uge til funktionen 

Opkvalificeringsforløb, fælles for simulationsgruppen 
Gruppen gennemgår en uges kursus bestående af: 

3 dage på Statens Søfartsskole, Fanø – arbejde med dukker, scenarier og tilrettelæggelse af 
undervisning 

½ dag på Social- og sundhedsskolen, Fredericia-Horsens 
1 dag til at etablere internt samarbejde og igangsætte udvikling af SosuFyns egne 2 

startscenarier 
 
 

Budget for etablering og kvalificering af simulationsgruppen – finansieres af projektmidler 

3 dages kursus for 6 personer kr. 23.000 

Kost/logi kr. 21.700 
Tid – 6 personer i 1 uge á 300 kr./time kr. 66.660 

I alt kr. 111.300 
 

Budget for drift af simulationsgruppen – finansieres af driftsmidler 

Tovholder, 840 timer á 300 kr kr. 252.000 
5 superbrugere á 7,4 timer pr. uge i 45 uger á 300 kr. kr. 499.500 

 

I alt kr. 751.500 
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Funktionsbeskrivelse for medlemmer af Simulationsgruppen, bilag 4 

gruppen står for undervisning af medarbejdere, vedligehold af materiel, opbygning af 

scenarier og udvikling af brugen af Simulationsdukker som én pædagogisk metode” 

for hele SosuFyn 

Tovholder – 1 fælles for hele SosuFyn 

 Teknisk support og udvikling af tekniske instrukser 

 Opdateringer af elektronisk udstyr 

 Regelmæssig kvalitetssikring af udstyret 

 Kontaktperson til leverandører og Itcenter Fyn 

 Koordinering af Simulationsgruppens samlede indsats 

 Være ajourført omkring nye tiltag og trends indenfor simulationsdukker 

 Udvikling af pædagogiske vejledninger til brug af simulationsudstyr i 
samarbejde med superbrugere 

 

Superbruger – 1 – 2 pr. afdeling 

 Sidemandsoplæring af kolleger 

 Pædagogisk sparring med kolleger i forhold til brug af udstyr og pædagogisk 
metode 

 Lokalt initiativ til at udvikle pædagogiske vejledninger mv. til brug af 

simulation, f.eks. selvtestmulighederne mv. 

 Problemløsning ved mindre tekniske problemer 

 Ansvaret for at den enkelte afdeling er udstyret med det materiale der skal 

bruges til at gennemføre scenarier og Skills træning. 

 I samarbejde med tovholderen indkøbe de materialer der skal bruges 

 Ansvar for at dukkerne/udstyret er i orden i samarbejde med tovholderen. 
 

Uddannelsesprogram for undervisere og simulationsgruppe – Bilag 5 
- Laerdaludstyret, didaktik og underviserrolle 

Uddannelsen gennemføres ultimo oktober 2014 for 25 undervisere, simulationsgruppens 6 medlemmer og 
5 deltagere fra projektgruppen, 36 ialt. Afholdes i blandende grupper og på forskellige SosuFyn-
afdelinger for at øge kendskabet til hinanden. 

 

Uddannelsesprogrammet består af: 

 1  dag  med  uddannelse  i  Laerdaludstyret,  som  varetages  af  Laerdal  instruktør.  
Foregår  i Middelfarts simulationslokale og afvikles over 2 dage, dvs. hold af 16 – 18 
deltagere pr. gang. 

 ½ dag med fokus på didaktik og underviserrollen med ekstern oplægsholder og 
interne drøftelser. Foregår i Syd med alle samlet. 
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 1 dag med praktiske øvelser under vejledning af egen superbruger. Foregår i eget 
team og egne lokaler. 

 

Budget – anslået – finansieres af projektmidler 
2½ dag for 25 undervisere – 7,4 timer x 2,5 á 300  kr.kr. 138.750 

Laerdal-instruktør - efter konkret aftale kr.  20.000 
Pædagogisk oplæg kr.  10.000 
Diverse transport, forplejning- 500kr. pr. deltager  kr.  18.000 

 

 

I alt kr. 186.750 

 

Samlet budget – Bilag 6 priserne er anslået 

Etablering 

Indkøb af dukker og tilhørende udstyr kr. 729.429 

Indretning af lokaler kr. ? 

Kvalificering af Simulationsgruppe kr. 111.300 

Kvalificering af 22 SSA-undervisere, 2 PA-undervisere og 

1 E/V underviser kr. 186.750 

I alt – etablering kr.  1.027.479 

Drift  

Service på dukker og øvr. materiel kr. 42.000 

Drift af simulationsgruppe kr. 751.500 

I alt – drift kr. 793.500 

xxxx = ansøgning til Styregruppe, øvrige finansieres af 
skolens udviklingspulje 

  

 

Notat vedrørende implementering, 2. februar 2015 
Projekt ”Simulationsdukker som én pædagogisk metode” 

Nedenstående er en opsummering på projekt Simulationsdukker samt anbefaling til, at den egentlige projektfase 

ophører og overgår til ordinær drift. Det vil fortsat være vigtigt at udvikle og tilpasse brugen af dukkerne i 

undervisningen, herunder potentialet i det tekniske udstyr, udvikling af scenarier samt at fastholde et 

samarbejde på tværs af skolens afdelinger.  
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Notatet er udarbejdet af repræsentanter fra den oprindelige projekt- og simulationsgruppe 4og tager 

udgangspunkt i projektbeskrivelsen fra maj 2014, de uddybende bilag 1 – 6 samt den justering vedr. ny 

organisering af teknisk support, som blev besluttet i chefgruppen i november 14 

Konklusion på projektet 

Der er nu installeret 7 dukker i alt, 2 i Svendborg, 2 i Middelfart og 3 i Odense Syd og alle steder er omgivelserne 

i lokalerne indrettet, så de efterligner en hospitalsstue og/eller eget hjem og eleverne anvender uniformer, når 

de er i rummet. Alle 3 steder fungerer de tekniske installationer, alle SSA-undervisere har haft hands on og øvet 

sig i at bruge udstyret og i den nye underviserrolle og alle steder har de første hold af elever brugt dukkerne i 

undervisningen mindst en gang. I første omgang har scenarierne/cases primært taget udgangspunkt i 

sygeplejefaglige problemstillinger og tværfagligheden er inddraget i før- og efterfasen.  Der arbejdes fortsat på 

at inddrage flere tværfaglige problemstillinger. Eleverne udtrykker stor begejstring og underviserne ligeså. 

Lokalerne er hyppigt i brug og i SYD har skolens E/V-afdeling også booket flere perioder. 

Vedrørende organisering af selve projektforløbet har det været særdeles vellykket. Processen med indkøb, 

installation, lokaletilpasning, kompetenceudvikling af simulationsgruppen samt overholdelse af tidsplan og 

budget har fungeret upåklageligt, og det har været godt, at en tovholder har kunnet agere på gruppens vegne og 

koordinere indsatsen i samarbejde med skolens projektleder. Gruppen er klædt godt på til at 

understøtte/udbrede brugen af dukkerne til øvrige kolleger og har i samarbejde med projektgruppen være 

garant for, at undervisningen tager udgangspunkt i en tværfaglig tilgang og ikke ”blot” er træning af 

sygeplejefaglige tekniker. Simulationsgruppen fungerer som en samlet tværgående enhed med god synergi 

mellem medlemmerne. Faktisk har gruppen erfaret, at processen på SosuFyn har været både mere effektiv og 

mindre omkostningstung end på flere andre sosu-skoler og gruppens erfaringer bliver nu efterspurgt andre 

steder.   

Vedrørende økonomi blev den samlede udgift anslået til kr. 1.027.479 samt løn til simulationsgruppens 

medlemmer. Heraf bevilgede styregruppen for hovedprojektet kr. 298.050 som primært var til 

kompetenceudvikling af gruppen og SSA-underviserne og kr. 729.429 fra den centrale omstillingspulje til indkøb 

af udstyr incl. diverse IT-løsninger. I 2014 blev de 298.050 brugt på nær knap 5000 kr.  

Af de 729.429 kr. blev 647.498 kr. brugt. Der mangler fortsat nogle mindre indkøb af udstyr samt ekstra 

undervisning af simulationsgruppen, som ikke kunne nås i 2014. Derudover blev der valgt en smartere IT- løsning 

end først antaget, som har betydet en udgift på kr. 124.000 mod oprindeligt budgetteret 200.000 kr. Fx er et 

avanceret kontrolcenter fravalgt til fordel for udstyr der kan sende videooptagelserne og lyden ud på 

undervisernes PC uanset hvor de fysisk er placeret. 

Mindre forbrug i 14 er ikke overført til budget 2015. Men det forventes, at disse udgifter finansieres af centrale 

projektmidler. 

                                                             
4 Projektgruppen har bestået af teamlederne Charlotte Skov, Dorte Skou og Søs Andersen, underviser Else Rasmussen 

og projektleder Dorrit West. 

Simulationsgruppen består af Ole Pedersen og Annette Hejlsvig fra Syd; Dorrit Borgnæs, Svendborg; Betina Skipper, 

E/V; Else Rasmussen, Middelfart og Bo Ehlers som tovholder. 



97 
 

Derudover har afdelingerne selv finansieret indretning af lokaler og uniformer. 

Udviklingspotentiale fremadrettet 

Det er en stor udfordring for underviserne i simulationslokalet både at skulle styre det tekniske, tiden, at agere 

”patientens” stemme og samtidig være facilitator og give feedback til eleverne i forhold til læringsmålene. Det er 

en kendt udfordring fra andre skoler, at mestring af underviser- og facilitatorrollen kræver særlig træning. Der er 

brug for at sætte fokus på facilitatorrollen specifikt i forhold til brug af simulationsdukker og i første omgang vil 

det dreje sig om kompetencer i simulationsgruppen. Derudover vil der stadig være brug for at udvikle 

scenarierne, tværfagligheden og den pædagogisk-didaktiske tilgang, og endelig vil det være hensigtsmæssigt at 

overveje, hvordan nye undervisere bliver klædt på til at anvende ”simulationsdukker som pædagogisk metode”, 

så også elever på SSH og GF vil kunne få glæde af faciliteterne og hvordan nyansatte undervisere på SSA-forløb 

bliver introduceret. 

 

Anbefaling til fast teknisk support 

Den daglige IT-tekniske support pr. afdeling samt løbende kvalitetskontrol af udstyret er fordelt på hhv. Andreas 

i Syd, Niels i Middelfart og Bo i Svendborg. De har også alle ansvaret for kontakt til Laerdal og ITcenter Fyn ved 

behov i de respektive afdelinger.  

Det anbefales, at ordningen fortsætter og at der afsættes 2 timer/uge til denne opgave til hver af de 3. Såfremt 

brugen af udstyret breder sig til SSH m.v. kan der blive behov for at øge timetallet. Samtidig anbefales det at 

afvente stillingtagen til, om der skal indgås en serviceaftale hos Laerdal eller om service kan løses lokalt og om 

det gennemsnitlige timeantal matcher opgavens omfang. Behovet er der ikke nu men nye kan opstå. 

Anbefaling til fast simulationsgruppe/superbrugere og tovholder 

Gruppens deltagere har både fungeret som lokale superbrugere vedr. mindre tekniske problemer, som dem der 

vedligeholder lokaler, rydder op og bestiller varer, som er ansvarlige for at udvikle scenarier og vejlede kolleger 

og sikre fokus på den tværfaglige og pædagogiske tilgang. Tovholderen har yderligere været ansvarlig for at 

repræsentere skolen udadtil, bl.a. i Netværksgruppen for simulation på SoSuskoler5. Gruppen har i samarbejde 

med projektgruppen haft ansvaret for, at erfaringer deles på tværs af SosuFyns afdelinger og at få fælles 

forståelse og ensartethed. 

Det anbefales, at gruppen fortsætter uændret, dvs. med 5 medlemmer og en tværgående tovholder. Gruppen er 

ikke helt i mål med kompetencer i forhold til facilitatorrollen og at kunne give den optimale sparring til kolleger. 

Frem til sommerferien 2015 anbefales det, at gruppens medlemmer hver får afsat 7 timer pr. uge til arbejdet 6og 

tovholderen 10 timer/uge og efter 1. august  4 timer/uge til hver superbruger og tovholderfunktionen 6 timer pr. 

                                                             
5 På næste netværksmøde afholder tovholderen et oplæg om implementeringen på skolerne Derudover fremviser 

sosufyn et scenarie live foran konferencedeltagerne. Se mere på 

http://cdn.laerdal.com/downloads/f3379/2015_program.pdf     
6 Antal timer er gennemsnitligt pr. uge. Det er uvist hvad afdelingerne pt. har afsat af timer 

http://cdn.laerdal.com/downloads/f3379/2015_program.pdf
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uge. Gruppen er tilmeldt et 4 dages kursus i november 15 på OUH, kursusafgiften finansieres af centrale 

projektmidler og hver afdeling stiller tiden til rådighed.  

Anbefaling til placering af det ledelsesmæssige ansvar for brugen af ”simulationsdukker som én pædagogisk 

metode” på SosuFyn 

I projektperioden har skolens projektleder haft det koordinerende ansvar for projektet, fremdrift og 

målopfyldelse på vegne af projektgruppen, og det har været hensigtsmæssigt med en entydig ansvarsplacering. 

Derudover har tovholderen refereret til sin lokale leder vedr. andre typer af spørgsmål og pågældende leder har 

så inddraget chefgruppen efter behov.  

Det anbefales, at den rolle som skolens projektleder og -gruppe hidtil har haft, overgår til teamleder Søs 

Andersen, som har været medlem af projektgruppen og har en grundig indsigt i de faglige opgaver og 

udfordringer. Det anbefales derfor, at Søs får det ledelsesmæssige ansvar for simulationsgruppen og 

tovholderens opgavevaretagelse og at Søs får rådighed over et budget til drift af dukkerne og vedligeholdelse af 

simulationsgruppens kompetencer. Skulle der opstå problemstillinger af generel karakter, som rækker ud over 

driften af indsatsen anbefales det, at Søs bringer det op i den samlede ledergruppe som så træffer beslutning.  

Anbefaling til økonomi fremover.  

Fra 2015 er der ikke afsat flere centrale projektmidler, men der er stadig nogle udgifter til kompetenceudvikling 

af simulationsgruppen og indkøb af udstyr som mangler og ikke kunne nås i 2014. Når/hvis ovenstående 

anbefalinger bliver en fast ordning vil der være behov for et rådighedsbeløb til vedligeholdelse af det tekniske 

udstyr, ekstern teknisk support, udvikling af scenarier og vedligeholdelse af simulationsgruppens kompetencer 

samt mødeafvikling mv. Derudover vil der lokalt være behov for at vedligeholde lokaler, scenarieudstyr og stille 

tid til rådighed for simulationsgruppens medlemmer.   

Det anbefales, at det er den lokale skoleafdelings ansvar at vedligeholde lokaler, supplere udstyr til scenarier og 

stille tid til rådighed. Derudover anbefales det at afsætte et budget, som Søs kan disponere over på kr. 50.000 

årligt. Beløbet er sammensat af 5000 kr. pr. dukke samt til øvrig drift af simulationsgruppen. Derudover er der 

ekstra engangsudgifter til kursus for simulationsgruppen på kr. 39.000 samt indkøb af udstyr fra den oprindelig 

indkøbsliste med ”need to have” på kr. 26.000. Disse beløb finansieres af centrale projektmidler, budget 2015. 

 

Notat er udarbejdet den 17/02-15 af Bo Ehlers, tovholder, Søs Andersen, teamleder og Dorrit West, projektleder.  
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AKTIONSFORSKNINGSPROJEKT MED SDU, ALLE SKOLENS 
AFDELINGER 
I aktionsforskningsprojektet ønsker SoSuFyn at samarbejde med eksterne forskere for i fællesskab 

at undersøge, hvilke praksisnære indsatser, der ”virker” og hvilke indsatser, der tilgodeser alle 

elever uanset baggrund. Projektet består af 3 dele:  

a. Undervisere gennemfører 4 konkrete aktioner/”miniprojekter” med udgangspunkt i et 
ønske om en ny pædagogisk praksis. Forskerne observerer og giver sparring med særligt 
fokus på undervisernes tilgang. 

b. Kulturanalyse i forhold til elevernes baggrund 
c. 8 fælles ”værksteder” med faglige inputs og nye perspektiver på problemstillinger 

Projektbeskrivelse for det samlede aktionsforskningsprojekt – 20. 
december 2013 
 

Projektejer/opdragsgiver: Styregruppen for projektet v/formand Mogens Kragh Andersen  

Projektkoordinatorer: Jakob Ditlev Bøje fra SDU og Dorrit West fra SosuFyn 

 

1 
 

Projektets titel 

 
Delprojekt ”Uddannelse mellem Skole og Praktik” (USP) 
 

 

2 
 

Projektidé – kort 

SosuFyn ønsker at udvikle den praksisnære undervisning og skolens 
position som videnscenter på området og derved fremme elevernes 
oplevelse af en tættere forbindelse mellem teori og praksis.  
Derfor etableres et etnodidaktisk aktionsforskningsprojekt mellem 
SosuFyn og Center for Forskning i Skoleudvikling (CFS) ved SDU. 
 
Aktionsforskning kan udvikle ny viden og praksis, når forskere og 
praktikere samarbejder om konkrete problemstillinger og 
iværksætter ”aktioner”, hvorved der udvikles nye undervisningsformer, 
praktikforløb og kompetencer.  
 

 

3 
 

Baggrund for 

projektet 

I forbindelse med en generel erfaringsudveksling mellem skolens ledelse og 

Center for Skoleudvikling (CFS) ved SDU sås muligheden for at indgå et 

samarbejde til gavn for begge parter. Skolen så en mulighed for at få eksterne 

folk med en forskningsmæssig baggrund/tilgang til at se på skolens praksis og 

en mulighed for at udvikle denne praksis yderligere, så ambitionen om at blive 

et videnscenter på området kunne nås. 

 

Den nye bekendtgørelse vedr. SOSUuddannelserne fremhæver det 

praksisnære, og skolen har allerede arbejdet en del med dette på mange 

forskellige måder. Dog kunne det være ønskeligt at få mere viden om, hvilke 

af indsatserne ”der virker bedst” og hvilke indsatser der bedst tilgodeser alle 

grupper af elever, både de bogligt meget svage og stærke samt midtergruppen.  

 

Samarbejdsaftalen mellem skolen og CFS er præciseret i en kontrakt samt 

uddybet i et notat om design fra SDU jf. ”Notat af 1. juli 13 fra 
SCF ”Uddannelse mellem skole og praktik – et etnodidaktisk 

aktionsforskningsprojekt” og notatet ”Uddannelse mellem skole og praktik – 

tillæg til design” 
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Projektet indgår som delprojekt i SosuFyns overordnede projekt ”Praksisnær 

undervisning”  

 

4 Referenceramme Etnodidaktisk projekt: sætter særligt fokus på de mennesker (heraf 
etno..) som tager uddannelsen. 
 
Uddannelseskultur: her fokuseres på relationer mellem A) praktik, fag 
og fagkultur, B) skolekultur og undervisning og C) elevkultur blandt 
pædagogiske assistentelever og grundforløbs- og ssh/ssa-elever og 
disses betydning for tiltrækning, fastholdelse, motivation og deltagelse. 
 

5 Målgruppe Alle undervisere på de 4 uddannelser: grundforløb, pæd. assistent, 
social- og sundhedshjælper og –assistent.  
Repræsentanter fra praktikken (for ssh, ssa og pau) inddrages i 
projektet. 
 
I projektperioden er det primært det personale, som deltager på de 
konkrete værksteder og er tilknyttet aktionsbeskrivelserne, som vil 
modtage sparring fra forskerne. 
 
I sidste ende er det eleverne på de 4 områder, som forventes at få 
nytte af indsatsen. 

6 Formål/vision SosuFyn ønsker at medvirke til en forskningsbaseret pædagogisk og 
metodisk udvikling af skolens praksisnære undervisning, samt at 
udvikle skolens position som videnscenter på området. 
 
For derigennem at fremme: 

 uddannelse af ”reflekterende praktikere” og elevernes engagement 
og tilfredshed med uddannelsen og evner til at gennemføre den. 

 

 udvikling af fælles sprog blandt underviserne og anvendelse af ny 
viden i daglig undervisningspraksis.  

 

 Udvikling af nye og velbeskrevne undervisningsformer, nye typer af 
praktikforløb, lærer- og vejlederkompetencer, samarbejder mv., hvor 
der er en dokumenteret sammenhæng mellem forskningsresultater 
og praksis.  

 
Det er et kvalitativt mål at tilpasse uddannelsesinstitutioner til de 
mennesker, som vælger de specifikke uddannelser, således at 
underviserne kan tage udgangspunkt i deres resurser og potentialer. 
 

7 Mål/delmål  Sikre forskningsbaseret input og sparring til undervisere i den 
periode, hvor de arbejder konkret med en praksisnær 
problemformulering/aktion. For SosuFyn er værkstederne et centralt 
udgangspunkt for idéudvikling og for undervisernes løbende dialog 
med forskerne. Der afholdes i alt 8 værksteder med deltagelse fra 
alle afdelinger.  

 

 Skolen vælger minimum 4 aktioner, 1. pr. afdeling som skal tage 
udgangspunkt i et ønske om ny pædagogisk praksis – 1 for hhv. 
gundforløb, ssh, ssa, og pæd. ass - og udarbejder en 
aktionsbeskrivelse pr. aktion. Af den specifikke aktionsbeskrivelse 
skal målet med den valgte aktion fremgår og bl.a. 
problemformulering, nøgleord og særlige opmærksomhedspunkter.  
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 Både forskere og undervisere på SosuFyn udarbejder artikler til 
en fælles antologi om de valgte analyser, aktioner mv. samt de 
erfaringer de har opnået i processen. Alt produceret materiale og 
resultater publiceres og kan bruges frit. 

 
Forskerne er ansvarlige for at udarbejde kulturanalyse, empirisk 
materiale og rapporter/publikationer samt er tovholdere på værksteder, 
se yderligere i notat af 1. juli 13 fra SCF ”Uddannelse mellem skole og praktik – et 
etnodidaktisk aktionsforskningsprojekt på SosuFyn” . 

Deres forsknings- og udviklingsmæssige aktivitet foregår på 3 scener: 
a) Observationer af aktioner og sparring med underviserne og evt. 
praktikvejlederne tilknyttet de konkrete aktioner.  

b) Forskernes eget arbejde, deres empiriproduktion, analyser, 
nysgerrighed og interesser.  

c)Fælles værksteder, hvori forskerne og lærerne løbende 
kommunikerer for at finde nye perspektiver og løsninger på nogle 
problemstillinger.  

 
8 Succeskriterier Alle planlagte værksteder gennemføres med et højt fagligt udbytte; minimum 

for den gruppe af undervisere som er gennemgående og deltager på alle 

værksteder. 

  

Viden og inspiration fra værkstederne bredes ud til øvrige kolleger i de 

respektive team og gerne til hele skolen. 

 

Der er praktikvejledere fra kommunerne involveret i hver aktion og hver 

aktion er konkret og brugbar.   

 

De undervisere og praktikvejledere, der har deltaget i en aktion, får en ”aha-

oplevelse” og inspiration til at gøre en undervisningsaktivitet anderledes. 

 

Det publicerede materiale opleves interessant for andre/eksterne parter. 

 

9 Vurdering af 

risici/barrierer 

Skolen og SDU har både fælles og forskellige mål og interesser – mål 
og interesser er ligeværdige og alligevel kan der være behov for 
prioritering.  
 

Manglende interesse eller ressourcer, især de tidsmæssige rammer 
hos underviserne kan hæmme engagement. 
 

Praktiske besværligheder, især vedr. koordinering af aktiviteter mellem 
forskere, skolens personale eller praktikken. 
 

Mangelfuld dokumentation og dataopsamling, som kan forhindre en 
valid forskningsproces. 
 

10 Organisering af 

projektet 

Der er nedsat en styregruppe, som har det overordnede ansvar for 
projektets gennemførelse og processerne undervejs, jf. Styregruppens 

kommissorium. 

 
Skolen stiller en projektkoordinator til rådighed og pågældende har 
sammen med projektkoordinator fra SDU til opgave at koordinere det 
samlede projekt og sikre fremdrift i henhold til samarbejdsaftalen. 
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For hver aktion udpeges en ”aktionsholder” og en fast gruppe af 
aktionsdeltagere. Aktionsholderen har ansvaret for gruppens 
sekretærfunktioner ud fra de planlagte aktiviteter, bl.a. at aftaler 
koordineres og holdes.  
Pågældende har ansvar for, at der skrives logbog. Her noteres bl.a. de 
faktuelle aktiviteter undervejs og korte referater fra møder. 
  
Deltagere fra SDU er primært ansvarlige for afvikling af værksteder, og 
processen undervejs samt de beskrevne analyser mm. 
 

11 Projektdeltagere De parter som er involveret i aktionerne, jf. de konkrete 
aktionsbeskrivelser 
 

12 Tids- og handleplan Der afholdes 5 værksteder i perioden medio oktober 13 til medio maj 
14 og 3 i efteråret 2014 – 8 i alt. Værkstederne indeholder teoretiske 
oplæg og udvikling/sparring vedrørende de valgte aktioner. 
 
Løbende observationer i praktikken/på udvalgte hold i udvalgte timer 
ved Jakob og Helle, SDU 
 
Foråret 14: Gruppe- og livshistoriske interviews med elever ved Jakob 
og Helle, SDU. 
 
Hver enkelt aktions konkrete tids- og handleplan fremgår at dens 
beskrivelsen  

 
Forår 15: Afrunding af aktionerne og overvejelser over, hvordan 
implementering af de positive erfaringer kan ske. 
 
Forår/sommer 15: Færdiggørelse af rapport/bog over hele 
aktionsforskningsprojektet. 
  
November 15: Deltagelse i konference om skolens overordnede 
projekt ”Praksisnær undervisning” 

 

13 Implementering af 

succes 

Refleksion over aktionernes erfaringer og succes med at udvikle ny 
viden/praksis foretages løbende. Herunder skal der også tages stilling 
til hvordan vidensdeling kan finde sted og evt. ændring af eksisterende 
praksis kan foregå.  
 

14 Evalueringsplan Se ovenstående under implementering og tids- og handleplan. 
De lokale projektholdere indsamler data vedr. konkrete aktiviteter. 
Der udarbejdes artikler mv. 

 

15 Formidling af 

resultater 

Fælles antologi incl. forskningsartikler - skrevet af medvirkende lærere, 
vejledere og forskere - udarbejdes og formidles 
Alt projektmaterialet gøres tilgængeligt internt på SosuFyn 
 
Løbende status gives til styregruppen for hovedprojektet ”Praksisnær 
undervisning” samt skolens bestyrelse 
 
SosuFyn inviterer til en afsluttende konference for det overordnede 
projekt ”Praksisnær undervisning” i efteråret 15. Her er dette 
delprojekts erfaringer centrale. 
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16 Ressourcer Det samlede budget for samarbejdet med SDU er 977.500 kr for hele 
projektperioden. 
Heraf er 407.500 kr. finansieret af SDU svarende til 815 timer og 
570.000 kr. finansieret af SOSU-Fyn svarende til ca. 1000 timer.  
 

Nærværende projektbeskrivelse tager udgangspunkt i samarbejdskontrakten mellem SosuFyn  og CFS.  

Til grund for den er et notat om design fra SDU jf. ”Notat af 1. juli 13 fra SCF ”Uddannelse mellem skole og praktik – et 
etnodidaktisk aktionsforskningsprojekt” og notatet ”Uddannelse mellem skole og praktik – tillæg til design”. 

Projektbeskrivelsen er til internt brug og tilpasset SosuFyns skabelon for projektbeskrivelse. 

Godkendt af chefgruppen, SosuFyn  d. 11-12-13 

 

Aktionen ”Det tredje Læringsrum”, SSA, Syd 
Aktionen vil undersøge hvordan fælles refleksionsmøder mellem underviser, praktikvejleder og 
elev kan øge elevens læring. Målgruppen er 28 elever og de tilknyttede undervisere og vejledere. 
De er hensigten, at undervisernes bevidsthed om forskelle og ligheder mellem 
skole/uddannelseskultur og praksis/produktionskultur øges og at de bliver styrket i vejlederollen. 

Projektbeskrivelse – 9. januar 2014 

1 Projektets titel  

2 
Baggrund for 

projektet 

Delprojekt uddannelse mellem skole og praktik, SSA-uddannelsen Odense 

Syd 

Relevansen er begrundet i skolens indsatsområde Praknær undervisning  – 

en flerårig og flerårig fælles indsats for at styrke skolens kernefunktion i 

forhold til eleverne og for at udvikle et SOSU-kompetencecenter 

3 
Evt. reference- 

ramme 

NEJ, men begrundet i en pædagogisk didaktisk tilgang om at læringen sker 

i det bedst mulige samspil mellem de to læringsarenaer, skole og praksis. 

4 Målgruppe 
Social- og sundhedsassistentelever på hold 131123, samt holdets 

undervisere og udvalgte praktikvejledere fra de tre praktikområder   

5 
Formål og mål 

med projektet 

Gennem elevernes tilbagemeldinger og egne erfaringer som undervisere, 
opleves det fra Sosu-Fyns side, at der ofte kan være et spændingsfelt 
mellem skole og praktik, forstået på den måde at praktikken er præget af en 
produktionskultur, hvor det er løsningen af konkrete arbejdsopgaver der er i 
fokus. På den anden side er skolekulturen præget af dannelse af 
fagidentitet og læring er omdrejningspunktet. Disse to forskellige kulturer 
kan have svært ved at spille sammen og skabe sammenhæng med henblik 
på at skabe bedst mulige uddannelses- og læringsforløb for eleverne. Det 
kan derfor være svært for eleverne at agere i de to kulturer og se 
sammenhængen.  
 
Overordnede formål:   
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At forsøge at overkomme spændingsfeltet mellem skole og praktik, således at der 
bliver grobund for en konstruktiv udvikling af uddannelsen. 

  at idealverdenen og praksis ikke kommer alt for langt fra hinanden 

  At skolen skal holde fokus på, at eleverne uddannes til et konkret praksisfelt 

 At praktikken skal holde fokus på elevrollen og elevens læring, og dermed 
uddannelsesperspektivet 

 At fremme elevernes oplevelse af en tættere forbindelse mellem teori og 
praksis 
 

Projektet er organiseret således, at der fokuseres på et bestemt hold, nemlig hold 
131123 og de to øvrige holds uddannelsesforløb er som sædvanligt.  
 
Vi ønsker at undersøge, hvilken effekt det har for elevernes læring og deres 
oplevelse af en tættere forbindelse mellem skole og praktik og dermed deres 
uddannelsesforløb, at der er et tættere samarbejde mellem skole og praktik.  
 
Tegn/markører?? 

6 

Projektdeltagere 

og organisering 

af projektet. 

Hvem inddrages i det konkrete arbejde med projektet? 

SDU (Helle Vinum) 

SSA-teamet Odense Syd 

Praktikvejledere fra elevernes tre praktikområder 

Tovholdere på projektet er: Søs Andersen og Ulla Jeppesen 

Der refereres til styregruppen 

7 
Handleplan for 

indsatsen 

Metoder: 

Der tænkes anvendt praksisnære metoder i undervisningen (projekt, 
storyline, scenarie mv., herunder læringsredskaber, der understøtter 
transfer, eksempelvis L.U.R.E. 

Holdets undervisere kommer ud i praktikken med henblik på gennem 
refleksion at styrke sammenhængen mellem skole og praktik, og elevernes 
oplevelse af transfer. Omdrejningspunktet for de fælles møder kunne være 
en praksisbeskrivelse eller praksissituation fra det konkrete praksisområde, 
som eleven på forhånd har udarbejdet og sendt til underviser og vejleder 

Tidsplanen: 

Skoleperiode 1A: forskere fra SDU påbegynder kulturanalysen 

Skoleperiode 1B og fremefter (17. februar 2014): Konkret fokus projektets 
problemformulering 

Formidling: 

Intern vidensdeling 

Orientering på samarbejdsmøder med praktikken 

Indlæg på www.sosfyn.dk samt skolens facebookside 

Ekstern formidling: SDU’s antologi. 

8 Evalueringsplan 

Løbende evaluering på holdet i form af evaluering på elevplan 

efter hver skoleperiode, hvor der er særlige spørgsmål med fokus på 
projektet. 

http://www.sosfyn.dk/
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Afsluttende evaluering: eleverne: – kvantitativt og kvalitativt, evt. i form af 
fokusgruppeinterviews– projektets resultater 

Holdets undervisere: Projektets resultater samt proces - 
fokusgruppeinterview 

Praktikområderne: projektets resultater og form 

Hvis projektet får den ønskede effekt, nemlig at eleverne oplever større 
sammenhæng og transfer mellem skole og praktik, er det et mål at 
projektets resultater, skal have en afsmittende effekt på tilrettelæggelsen af 
SSA-uddannelsen fremover med henblik på at øge elevernes læring og 
motivation 

9 

Formidling og 

anvendelse af 

resultater 

Formidling: 

Intern vidensdeling 

Orientering på samarbejdsmøder med praktikken 

Indlæg på www.sosfyn.dk samt skolens facebookside 

Ekstern formidling: SDU’s antologi 

Hvis projektet får den ønskede effekt, nemlig at eleverne oplever større 

sammenhæng og transfer mellem skole og praktik, er det et mål at 

projektets resultater, skal have en afsmittende effekt på tilrettelæggelsen af 

SSA-uddannelsen fremover med henblik på at øge elevernes læring og 

motivation 

10 Ressourcer 

Udviklingsmidler 

4. Udviklingsmidler: 

a) mødevirksomhed med praktikken, introduktion til projektet 
b) timer til undervisernes deltagelse i refleksion i praktikken  28 elever x 

3 samtaler a 1,5 t + transport 
c) timer til projektets tovholdere, herunder udvikling af evalueringsredskaber  

d) ressourcer til afrapportering, formidling af projektets resultater 

 

Aktionen ”Vejlederrollen”, SSH, Middelfart 
Aktionen vil undersøge, hvordan man kan blive gode ”social og sundhedsvejlederne, når eleverne samtidig er 

meget forskellige mhp. at revurdere/ændre den pædagogiske proces og vejledning i forbindelse med 

projektarbejder i SSH-elevernes 3.skoleperiode, kaldet temaprojektet.  

Aktionsbeskrivelse for aktion i Middelfart –  
januar 2014, siderne 1 – 5 samt siderne 6 – 7 som supplement fra juli 2014  

1 Projektets titel Udvikling af vejlederfunktionen (SSH). 

2 Projektidé – kort Aktionen sigter på at gennemtænke hele den pædagogiske proces 
omkring vejlederfunktionen i forhold til temaprojekterne, som udgør en 
væsentlig del af SSH elevernes skoleperioder.  

 

http://www.sosfyn.dk/


106 
 

På denne baggrund ændres der på forskellige dele af den pædagogiske 
indsats og de oplæg, der gives i forbindelse med projekterne, som alle 
tager udgangspunkt i elevernes praksiserfaringer. 
 

Problemformulering: 

Hvordan kvalificeres vejledningen for målgruppen, der har meget forskellige 

kompetencer og behov i uddannelsen? 

 

3 Baggrund for 

projektet 

Underviserne oplever ofte, at der er konflikter i grupperne, manglende 
viden deling, og at det kun er halvdelen af eleverne i en gruppe, som er 
aktive i gruppearbejdet og ved formidlingen.   
En af de vigtige pædagogiske metoder er projektarbejdet, hvor eleverne 
både øver samarbejde, indsamling af viden, refleksion og præsentation 
af deres kompetencer. 
Vejledningens pædagogiske sigte er, at eleverne: 
gives mulighed for at udvikle deres faglige, personlige og sociale 
kompetencer 
uddannes til reflekterende praktikere 
udvikler kompetencer til at sikre en løbende ajourføring af egen faglig 
viden 
tilpasser egen indsats og adfærd i forhold til den enkelte borgers behov 
støttes i at inddrage praksiserfaring i deres læring 
alle er aktive under fremlæggelsen 
demonstrerer at de aktuelle mål for temaprojektet er opfyldt 

4 Referenceramme Illeris’ læringstrekant: Indhold – drivkraft – samspil 

5 Målgruppe Primær målgruppe: Undervisere 
Sekundær målgruppe: SSH-elever 

6 Formål/vision Formålet er, at vejledningen kvalificeres og resulterer i: 

ensartethed i vejledernes tilgang til vejledning 

sparring og viden deling i teamet  

At alle i gruppen er aktive, både i arbejdsprocessen og i fremlæggelsen at alle 

i gruppen opleves som på niveau i deres faglige forståelse på baggrund af 

gruppens arbejde. 

at der er en udtalt evne til refleksion i forhold til eget arbejde og borgernes 

behov, samt de faglige handlinger der foreslås. 

at den anvendte arbejds- og vejledningsmetode både er anvendelig for de 

fagligt/socialt stærke elever og de elever med særligt behov for 

opmærksomhed eller støtte. 

7 Mål/delmål Med afsæt i ovenstående formål vil der blive arbejdet med udvikling på 
følgende områder: 
Nytænkning af vejlederfunktionen ved temaprojekt på 3. skole-periode. 

Overveje nye gruppesammensætninger og indledningsproces (ex intro til 

opgaven/samarbejdsaftaler i gruppen) 

Hvad er bedst for elever med behov for særlig opmærksomhed? 

Hvordan styrke samarbejdskulturen blandt eleverne. 

 
Beskrive hvilke (del)mål der skal opfyldes i projektet. Disse skal være 
så konkrete (operative) som muligt, så de kan anvendes direkte i 
forbindelse med evalueringen. 
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Hvis der forventes fysiske/konkrete produkter (f.eks. rapport, 
undervisningsmateriale, en ændret arbejdsfordelingsplan etc.), så bør 
disse også beskrives kort her. 

8 Succeskriterier Eleverne har brugt samarbejdsaftalen 

Eleverne oplever bedre samarbejde i gruppen i forhold til tidligere 

Eleverne oplever større tryghed i gruppen, så de kan være mere åbne om deres 

gode og dårlige oplevelser, herunder opfattelsen af egne styrker og svagheder 

Underviserne oplever bedre samarbejde i grupperene i forhold til tidligere 

Højere grad af deltagelse og involvering fra alle elever i projektgruppen, se 

skema  2 om elevernes deltagelse i vejledningen. 

Reel vidensdeling i gruppen, synliggjort ved at alle i gruppen ved 

formidlingen har viden om alle emner som alle gruppemedlemmer har 

arbejdet med. 

9 Vurdering af 

risici/barrierer 

At de kendte rutiner/metoder ikke ændres nok til at skabe grundlag for 
et synligt resultat. 
At der ikke sikres klar nok dokumentation for, hvad der er ændret og 
hvad effekten er af det. 
At der ikke kommer noget ”registrerbart” resultat/effekt af aktionen. 

10 Organisering af 

projektet 

Der er i Middelfart nedsat en Lokal Projektgruppe, bestående af 
Afdelingschef Peter Wright Jørgensen 
Teamleder for SSH Ulla Martens (projektansvarlig) 
Forsker Ph.d. Helle Winum 
Udd. koordinator i Middelfart Kommune (SSH) Bente Petersen 
Udførende led er afdelingens SSH-team. 

11 Projektdeltagere Skolens deltagere er SSH teamet i Middelfart + specialvejlederen: 

Rasmus S. Rasmussen 

Karin Egekvist 

Merete Mandrup Larsen 

Lisbeth Flaskager 

Louise Prahl (p.t. sygemeldt) - vikar fra 1. febr. 2 014 er Sissel Grith Møller-

Hansen. 

Søren Skousen (specialvejleder) 

12 Tids- og handleplan Aktionen gennemføres i ovenstående holds 3. skoleperiode, som 
forløber i perioden 18. november 2013 til 31. januar 2014. 
 
Fase 1: Forberedelse og oplæg til temaprojektet. 

revidere metoder, indhold og evt. rollefordeling i forhold til denne fases 

afvikling. Fokus på at styrke gruppesamarbejdet og videndelingen. 

 

Fase 2: Arbejds- og vejledningsprocessen i projektet. 
hvordan sikre en god arbejdsfordeling og videndeling i grupperne? 

hvordan sikre max. inddragelse af praksiserfaringer, som afsæt for elevernes 

teoretiske vidensøgning og refleksion. 

hvordan differenceres vejledningen i forhold til den enkeltes behov. 

 

Fase 3: Præsentations- og afslutningsfasen. 

Hvordan styrker vi elevens faglige udbytte og sikre max. læring af de 

indhentede erfaringer omkring samarbejdsprocessen og betydningen af 

refleksion og god kommunikation. 
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Omsættes ovenstående punkter til mere konkrete handlinger, så er disse: 

Underviserne skal på besøg i praktikken inden skoleperiode 1B. 

 

Introduktion: 

Efter fælles drøftelse har underviserne lavet 6 grupper ud fra det princip, at vi 

forsøger at få forskellige faglige og personlige kompetencer repræsenteret i 

alle grupper. Vi ønsker således at danne heterogene grupper. (Videreført fra 

version 1) 

 

Fokus på gruppens samarbejde. Der undervises i samarbejdsmetoder til at nå 

en fælles løsning med udgangspunkt i elevernes grundbog og en PP. 

(Videreført fra version 1) 

 

Bevidstgør eleverne om, at skolen er en arbejdsplads og at skolegangen er et 

arbejdsfællesskab. Underviserne giver eleverne oplæg om samarbejde og 

samarbejdsaftaler.  

 

Eleverne udarbejder en skriftlig samarbejdsaftale med afsæt i deres personlige 

kompetencer og stærke og svage sider. (Videreført fra version 1) 

 

Vejledning: 
For at skabe kontinuitet i vejledningen får hver elev ved uddannelsens start 

udleveret en tilbudsmappe, hvor alle LURE-ark indsættes. Mappen skal følge 

eleven gennem hele uddannelsen og bruges ved vejledningssamtaler.  

 

For at skabe kontinuitet i vejledningen ved gruppearbejde giver underviserne 

mundtlig orientering til hinanden om status i de enkelte grupper 

 

Vi opsøger systematisk grupperne og tilbyder vejledning. Underviserne har 

fokus på verbalt og nonverbalt at inkludere alle gruppemedlemmer i 

vejledningen. 

 

Observatør (Helle eller Søren) observerer om underviserne verbalt og 

nonverbalt inkluderer alle gruppemedlemmer i vejledningen.  

 

Formidling: 

Ved formidlingen er rollespillet/simuleringen et væsentligt element 

   

Observatør (Helle eller Søren) er med til formidling, hvor hun/han har fokus 

på om det lykkedes gruppen i rollespillet både at være inkluderende og 

praksisnære.  

 

(ovenstående handlinger er formuleret 28/1/14) 

13 Implementering af 

succes 

De positive erfaringer og konkrete metoder der indhøstes eller udvikles 

undervejs i projektet, vil umiddelbart blive implementeret i forhold til næste 

hold.  

Derved kan resultaterne af denne aktion umiddelbart danne afsæt for evt. 

yderligere metodeudvikling (både ved positivt evt. negativt resultat). 

14 Evalueringsplan Gennem mundtlig evaluering fra eleverne til underviserne umiddelbart efter 

formidling. 

  

Skema 2 bruges i dokumentation af elevernes deltagelse og engagement i 
vejledningssituationen. 
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Spørgeskema udarbejdet af Helle, hvor hun har fokus på om det lykkedes 

gruppen at lave en formidling, hvor alle elever får taletid og viser faglighed.   

 

Supervision / deltagerobservation af kollega, ved gensidig deltagelse i både 

vejledningssituationer og i forbindelse med fremlæggelse og opsamling. 

hvordan vejleder den observerede? 

hvordan styres fremlæggelsen? 

hvordan arbejdes med refleksion i opsamlingen?  

Hvordan reagerer eleverne i de forskellige situationer? 

 

Evt. ekstern observatør på fremlæggelse og evt. opsamling. 

Bente Petersen laver observation ved formidling 

Helle kan evt. lave interview individuelt eller med fokusgrupper 

omkring samarbejdet i grupperne 

Helle laver dokumentation ud fra observation af undervisere 

ved vejledning og formidling 

 

Feedback fra praktikstederne i efterfølgende praktikperiode? 

opleves eleverne mere socialt velfungerende? 

opleves eleverne bedre til at reflektere? 

har eleverne opnået en større faglig indsigt og udøver et større 

helhedssyn i plejen? 

15 Formidling af 

resultater 

De anvendte metoder til gennemførelse af temaprojektet beskrives og deles i 

ItsLearning (intranet). 

Der skrives evt. en artikel om temaprojektets funktion i uddannelsen af SSH-

elever, samt de pædagogiske overvejelser og anvendte metoder omkring dette 

projekt. 

 

Der orienteres til kollegerne på skolen (evt. også andre skoler) ved relevante 

pædagogiske samlinger. 

16 Ressourcer Der tildeles ekstra timer til deltagelse i værkstedet, samt til artikelskrivning, 

udarbejdelse af præsentationsoplæg m.v. 

 

Den pædagogiske forberedelse til de konkrete undervisnings- og 

vejledningslektioner er en del af lærernes normale forberedelsestid. Dog 

påkræver denne aktion (ændring), at der anvendes mere forberedelsestid fælles 

i teamet, end normalt ved forberedelse af forskellige faglige oplæg. 

Projektbeskrivelsen udarbejdet af/dato: SSH teamet (overført fra ”aktionsbeskrivelse” til denne skabelon af PEWJ)                           
Godkendt af/dato: 3. december 2013 

 

SUPPLEMENT TIL OVENSTÅENDE OPRINDELIGE AKTIONSBESKRIVELSE.  
Som følge af en midtvejsevaluering efter aktionens første periode fra november 2013 til juni 2014 
er der foretages en yderligere afgrænsning i dens 2. periode fra juli 2014 til ca. marts 2015.  

Nedenstående omhandler denne afgrænsning: 

 Resumé Aktionen koncentrerer sig om undervisernes vejlederrolle og formålet 
har været og er fortsat at udvikle en god vejledning, et godt 
gruppearbejde og en god samarbejdskultur. 
Aktionen har hidtil haft fokus på at udvikle redskaber i form af skemaer, 
logbog og forskellige former for samtale og systematik samt teste 
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redskaberne sammen med eleverne. Det har drejet sig om elever på 
SSHhold i 3. skoleperiode fra 18/11-13 til 31/1-14 og deres temaprojekt.  
Efter 1. periode er der fortsat nogle udfordringer i form af usikkerhed om 
tilgangen til udvikling af vejlederrollen er den rette, om den er 
praksisnær nok samt der har været en udskiftning blandt 
aktionsgruppens faste deltagere. Derudover har Middelfartskolen i 
anden sammenhæng arbejdet med at introducere ”Forumteater” som 
undervisningsform blandt alle skolens undervisere og de har oplevet, 
at ”Forumteater” også kunne være et svar på hvordan vejlederrollen 
kvalificeres. Det har medført, at aktionsgruppen ønsker at teste en 
anden tilgang til udvikling af vejlederrollen i aktionens 2. periode ud fra 
nogle antagelser. 
Antagelsen er, at ”Forumteater” er særligt god til at behandle etiske 
dilemmaer og at der er visse sammenfald mellem vejlederrollen 
og ”jokerrollen”. Begge roller handler om at være facilitator og stille 
situationsafklarende, perspektiverende og udfordrende spørgsmål.  
 
Det kunne derfor være interessant at fokusere på om brugen 
af ”Forumteater” som undervisningsform kan være med til  
differentiere i vejledningssituationen og give en systematisk vejledning, 
hvor alle elever inddrages 
sikre at både svage og stærke elever kommer til orde på 
inddrage praksiserfaringer bedre i vejledningen 
 
Derudover har første periode vist en interesse for at fokusere på 
observatørrollen – både som ekstern observatør og den interne 
kollegiale sparring, som enten kan finde sted ved at gennemføre en 
forumteatersekvens som en ”2-lærerordning” eller som hinandens 
observatører. 
 

 Ny elevgruppe Ovenstående ønskes testet med elever på 2. skoleperiode over et 2 
dages forløb i uge 42 og gentaget i uge 3 i 2015 
 

 Projektdeltagere Aktionsgruppen består fremover af Rasmus S. Rasmussen, Karin 
Egekvist, Lisbeth Flaskager og Louise Prahl. 
Helle Winum fra SDU vil være gruppens faglige sparringspartner. 
 

 Tids- og  

Handleplan 

 
Foreløbig – der vil  løbende 

ske tilpasninger 

Juli 2014  Revision af aktionsbeskrivelse vedtages 
12. august  5. Værksted  
9. oktober  6. Værksted 
Uge 42  Afvikling af temaprojekt over 2 dage i 2.  
  skoleperiode med Helle Wi num og intern 
  observatør 
Ult. september/prim okt. Aktionsgruppemøde med Helle Winum  
Oktober/november Erfaringsopsamling i aktionsgruppen  
  samt start på beskrivelse af aktionserfa 
  ringerne 
12. december 7. Værksted 
Uge 3 - , 2015 Afvikling af temaprojekt i 3. skoleperiode  
  med inddragelse af Forumteater og brug  
  af observatører samt tilpasset erfaringer  
  fra forløb uge 42. Der vil således  
  være forbindelse mellem aktionens 1.  
  periode og dens tilgang til vejledning i  



111 
 

  temaprojektet og aktionens 2. periode  
  med brug af ”Forumteater”  
Ca. uge 5  Aktionsgruppemøde med Helle Winum 
Februar 15  Evt. ekstra værksted 
Uge 6 til ca. uge 18 Finjustering af aktion og erfaringer samt  
  artikelskrivning mhp. bidrag til bog om  
  det samlede aktionsforskningsprojekt. 
 

 Evalueringsplan Der vil løbende ske evaluering og tilpasning af aktionen i samarbejde 
med SDU 
 

 Formidling af 

resultater 

Aktionen er en del af SosuFyns samlede aktionsforskningsprojekt i 
samarbejde med SDU. Projektet vil munde ud i en bogudgivelse på 
forlaget ”Unge pædagoger” og det antages at målgruppen vil være 
andre social- og sundhedsskoler. 
Derudover vil der løbende ske en formidling på tværs af skolens 
afdelinger på de indbyggede værksteder og på de ordinære møder. 
 

Supplementet er udarbejdet af skolens projektleder Dorrit West i samråd med aktionsgruppen, teamleder Ulla Martens og Helle Winum 04-07-14 

 

Aktionen ”Fra papircase til kassecase”, GF, Svendborg 
Aktionen ønsker at undersøge hvordan PBL-forløbet kan udvikles som en praksisnær proces på grundforløbet 

ved at indarbejde virkelighedstro cases/simuleringsinspirerede forløb i stedet for ”papircases” 

Projektbeskrivelse for Projekt  GØR & HØR – MÆRK & SE 

1 Projektets titel GØR & HØR – MÆRK & SE 

PBL-case med forskellige perceptuelle muligheder 

2 Projektidé – kort Anvendelse af case med konkrete oplevelsesmuligheder ud fra 

forskellige perceptuelle elementer giver nye, praksisnære 

læringssituationer for grundforløbselever, som kun har mulighed for 1 

uges praktik i skoleforløbet.  

Vi vil med projektet udvikle og afprøve grundforløbets PBL-metode, så 

elevernes læringskompetence (fx nysgerrighed, refleksion og lyst til at 

lære nyt) forbedres i forhold til virkelighedsnære situationer i børne- og 

ældreområdet. 

3 Baggrund for 

projektet 

Baggrund 

Sosu-Fyns udviklingsprojekt Praksisnær undervisning fokuserer på 

forbindelse mellem teori og praksis.  

Ny bekendtgørelse for grundforløb (2013) vægter faglig identitet og 

fagsprog højere end tidligere.  
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Undervisernes erfaringer fra kontaktlærerforløb og tidligere PBL-forløb 

og større gruppearbejder viser sammenfaldende gennem de sidste 2 

år: 

Mange elever på grundforløbet vil gerne sætte sig ind i andre 

menneskers situation og er meget motiverede for at hjælpe børn/unge 

eller ældre, der har det svært, men grundforløbselever har hverken 

praktik eller faglighed til at kunne gøre det. Trods motivation for at 

kunne hjælpe andre er grundforløbets PBL med borger-nære cases en 

for stor hurdle for mange elever. Mange grundforløbselever har taktile 

og kinæstetiske læringsstile og går ivrigt til kreative opgaver, fx ”byg 

din arbejdsplads”. 

Specifikt i PBL-forløb observerer underviserne: 

Mange elever har svært at komme i gang med PBL med papir-case af 

forskellige årsager (for lange, komplekse cases, ikke adresseret den 

enkelte gruppe, svære at læse (nuv. case er lixet til 28-38, svarende til 

skønlitteratur – dagblade) 

Mange elever bruger forholdsvis meget energi /tid på at forstå PBL- 

case, formulere det skriftlige samt forberede fremlægning.  

Ofte bruges der meget lidt tid på at formulere undrende spørgsmål 

samt dele ny viden med hinanden i PBL-forløb. 

Som regel er der en del sygdomsfravær i gruppearbejdet og især ved 

fremlæggelsen.  

De skriftlige produkter og fremlæggelser har varierende fagligt niveau. 

Grundforløbets PBL-forløb har haft mindre justeringer, men papircases 

har været gennemgående udgangspunkt i de 5 år med PBL-forløb.  

Vi har ikke kendskab til andre udviklingsprojekter på PBL-cases på 

Sosu-skolerne, men UC Lillebælt, Svendborg har i 2010 haft projekt, 

hvor idékatalog til brug af case blev udvikles. Film-cases er nævnt, 

men ikke ”læringskasser” med realistiske effekter. Desuden kan 

studerende på professionsuddannelserne bygge videre på erfaringer 

fra længerevarende praktikker – modsat grundforløbets korte praktik.  

Grundforløbets PBL-forløb med papircases har med få justeringer 

været uændret i mindst 5 år. Med baggrund i undervisernes 

observationer og eksterne krav vil vi med projektet GØR & HØR – 

MÆRK & SE udvikle nye kompetencer hos grundforløbets undervisere, 

så der i højere grad anvendes realistiske læringssituationer og 

praksisnær undervisning i de problembaseredet læringsforløb på 

grundforløbet.  
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4 Referenceramme Rammen om GØR & HØR – MÆRK & SE: 

 Sammenfaldende erfaringer hos undervisere fra konkrete PBL-

forløb (10-20 PBL-forløb),  

 Problembaseret Læring (Bjørke, 2003),  

 Aktionslæring (Andersen, Bayer, Plauborg, 2007)  

 Oplæg på værksteder i forbindelse med praksisnær undervisning. 

ør Målgruppe Primær målgruppe: Grundforløbets undervisere der udarbejder 

praksisnære cases og deltager i PBL-forløb.  

Sekundær målgruppe: et hold grundforløbselever i tema ”den gode 

arbejdsplads”- pædagogisk uddannelsesretning 

6 Formål/vision Udvikling af undervisernes kompetencer i forhold til udvikling af/ 
brug af praksisnære cases i grundforløbets problembaserede 
læringsprocesser.  

Eleverne skal opleve case-arbejde som realistisk og udfordrende og 
med mulighed for at se sig i rollen, som en professionel fagperson, 
der kan hjælpe andre. 

7 Mål/delmål Underviserne udvikler og afprøver 2 nye casetyper i tema ”den gode 

arbejdsplads” i det sædvanlige PBL-forløb 

 Delmål: beskrivelse af didaktisk proces fra tanke til 

læringskasse 

 Delmål: oprettelse af basis kit til læringskasse 

 Delmål: eleverne deltager i afprøvning som del af det 

sædvanlige PBL-forløb. 

8 Succeskriterier  Hver PBL-gruppe anvender mindst 2 af læringskassens fysiske 

elementer, når gruppen søger viden ud fra undrende spørgsmål 

til casen. 

 Hver PBL-gruppe kobler egne praksiserfaringer og casen 

sammen i gruppens videnssøgning 

 Klassen anvender mindst 1 nyt element i fremlægningen og  

GF-teamets undervisere anvender beskrevne erfaringer og 

fysiske elementer i PBL-planlægning efterår 2014. 

9 Vurdering af 

risici/barrierer 

 Utilstrækkelig og for sen planlægning 

 Manglende tid på rette tidspunkt 

 Manglende engagement hos undervisere 

 Manglende engagement hos elever 

 Manglende kontinuitet i gruppen af projektdeltagere 

10 Organisering af 

projektet 

Projektet er organiseret som et delprojekt under Sosu Fyns projekt 

”Praksisnær undervisning” 
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Projektgruppe: Brian Hansen, Mai-Britt Have, Benni Pedersen, Grete 

Johansen. Lokal tovholder og gennemgående person på værksteder: 

Grete Johansen 

11 Projektdeltagere GF-teamets undervisere 

12 Tids- og 

handleplan 

 Forår 2014: aktion læringskasse afprøves i PBL-forløb, 40 ugers GF - 

børneområdet. Sideløbende udvikles filmcase i samme forløb. 

 Sommer 2014: læringskasse afprøves i PBL-forløb, 20 ugers GF-

børneområdet. Filmcasen anvendes i samme forløb. 

 Sommer 2014: Dokumentation på afprøvede forløb systematiseres. 

 Sommer 2014: Beskrivelse af didaktisk proces fra tanke til kasse. 

 Sommer 2014: Oprettelse af basis-kit til kasse-case. 

 Aug. 2014: Underviseres midtvejsstatus. 

 Efterår.2014: Projektgruppens planlægning af efterårets aktiviteter 

 Efterår 2014: Skrivning af artikel til offentliggørelse. 

 Efterår 2014: Anvendelse af udvalgte elementer fra nye cases i PBL-

forløb i tema "det sunde liv" eller mini-pbl på 40 ugers forløb. 

13 Implementering af 

succes 

Nye caseformer anvendes i grundforløbets PBL-forløb, og undervisere 

engagerer sig i videreudvikling af praksisnære cases på grundforløb.  

14 Evalueringsplan Dokumentation/dataopsamling 

Okt 13- marts14: Procestavle 

Marts – april 14: Logbog fra fremstilling af læringskasse 

April-maj14 + suppl. Juni 14: 

 Skriftligt materiale til elever,  

 Elevplans skema og fraværsregistrering 

 Filmcase og Læringskasser som case 

 Underviseres observationsnoter fra planlagt PBL-forløb – 

suppleret med ekstra opstartsforløb 

 Fotos fra kasse-forløb 

 Film fra fremlægning 

 Skema med elevers vurdering 

Sommer 2014: undervisere samler dokumentation 

GF-team: aug-sep – afprøver ny casetype i tema ”det sunde liv” 

Efterår 2014: 

 evaluering og vurdering af projektets resultat(er). 

 evaluering af projektets forløb (processen). 

 evaluering af resultaternes betydning for PBL på SSH og SSA, 

Svendborg. 
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15 Formidling af 

resultater 

 Projektets resultater formidles 

 Skriftligt – artikel og rapport 

 Mundtligt /visuelt – pædagogisk dag på skolen  

16 Ressourcer Materialer til kasser, filmfremstilling: 300 kr 

 Egne klasselokaler, faglokale, grupperum  

 Timer til værksteder 

 Timer til tovholder 

 Timer til udvikling af cases 

 Timer til dokumentation 

 

Aktionen ”Læringsrum i Naturen”, PA, City 
PA-eleverne skal udføre planlagte pædagogiske aktiviteter med konkrete børn fra Brylle 
landsbyordning på deres særlige sted i skoven.  Det stiller andre krav til underviserrollen fremfor i 
klasselokalet, og aktionen ønsker at undersøge, hvordan underviserrollen udvikles i den særlige 
situation. Aktionen skal give underviserne ny erfaring og viden om det undervisningsfaglige og 
lærerrollen i den særlige situation i samarbejde med SDU og forskernes observationer 
 

Projektbeskrivelse for aktionsprojektet – 18. februar 2014: 

1 Projektets titel Underviserrollen i forbindelse med læringsrum i naturen 
 

 Projektidé – kort Pædagogisk assistent eleverne skal udføre pædagogiske aktiviteter med 

konkrete børn fra Brylle Landsbyordning på deres særlige sted i skoven. Det 

stiller andre krav til underviserrollen fremfor i klasselokalet og hvordan 

udvikles underviserrollen i den særlige situation? 

 

Aktionsprojektet er en del af et 3 årigt projekt ”Rykker i naturen”, hvor vi med 

en klasse på 22 elever er i Brylle og lave pæd. aktiviteter med forskellige 

målgrupper (vuggestue, børnehave, skole og SFO). I samarbejde med Brylle 

Landsbyordnings personalegruppe skaber vi sammen med børnene forskellige 

aktiviteter i læringsrummet ”naturen”. 

 

Vi vil have alle fagene med i naturprojektet (pædagogik, dansk, kultur og 

aktivitet, sundhedsfag, sprog/kommunikation/psykologi og bevægelse/idræt), 

så vi i aktiviteterne med børnene vil arbejde tværfagligt, for at vores elever vil 

opleve en sammenhæng, men samtidig også med fokus på at skabe overblik 

og synlighed af hvilke teorier, de bruger i deres praksisnære undervisning.  

I naturen vil vi arbejde med elevernes kvalificeret selvbestemmelse, så skolens 

motivationsmedarbejder vil være en synlig del af naturprojektet. 

 

Aktionen skal give underviserne ny erfaring og viden om det 

undervisningsfaglige og lærerrollen i den særlige situation bl.a. i samarbejde 

med SDU og forskernes observationer. 

 
3 Baggrund for 

projektet 

Vi vil have mere praksisnær undervisning på Pædagogisk assistent 

uddannelsen og for at gøre os nogle erfaringer omkring dette, har vi etableret 

et samarbejde med Brylle landsbyordning, hvor vi skal udvikle og lære 
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indenfor praksis undervisning med forskellige målgrupper (vuggestue, 

børnehave, SFO og skole). 

 

Praksisnær undervisning finder vi vigtig, for at vores elever nemmere kan 

koble teori med praksis og gøre sig erfaringer i et forum, hvor der kan 

evalueres, reflekteres og udvikles sammen med studiekammerater og 

undervisere (Dette gøres ud fra konceptet True North og teori fra Jan 

Tønnesvang om kvalificeret selvbestemmelse og kvadrantmodellen). 

 

Underviserrollen er muligvis anderledes end i den almindelige 

klasseundervisning, der skal til deles hed tages højde for kompleksiteten 

mellem de forskellige aktører i projektet (børnene, elever, 

samarbejdspartnere). Hvordan skal underviseren arbejde med de forskellige 

aktører? 

Skal underviseren være facilitator (i gang sætter), medaktør (arbejde på lige 

fod med eleverne), observant (observere på elevernes praksis)? Eller måske 

skal underviseren veksle mellem de forskellige roller? Og hvilken betydning 

vil det få for lærer-elev-forholdet? 

 

4 Referenceramme True North konceptet er reference og Jan Tønnesvang teorier om 

kvalificeret selvbestemmelse og kvadrantmodellen. Torben Størners 

teori om praksisnær undervisning. 

5 Målgruppe Undervisere i projektet ”Rykker i naturen”. Anne Carøe, Morten Munch, 
Rikke H. Christiansen og Helene Fuglsang Jørgensen 

6 Formål/vision Blive dygtigere til underviserrollen i praksisnær undervisning med projekt 
Brylle som rammeforståelse. 

7 Mål/delmål Mål: At få erfaringer og viden om, hvordan vi som uddannelsessted 
bliver mere kvalificeret til at have praksisnære 
undervisningsmuligheder, men også kende til begrænsningerne ved 
dette. 
 
Delmål: At aktionsprojektet giver nogle pejlemærker på, hvordan vi 
fremadrettet kan arbejde med praksisnær undervisning. 

8 Succeskriterier At vi kommer ud fra aktionsprojektet med ny viden om vores roller i 
klasserummet og ny erfaring om lærer-elevforhold.  
 

9 Vurdering af 

risici/barrierer 

At vi ikke har mulighed for at være to-tre undervisere tilstede i aktionen. 
At Jakob ikke kan sparre med os og hjælpe os med analysen af 
aktionen. 

10 Organisering af 

projektet 

Øverst ansvarlige: Er ledelsen ved Dorte Skou (SOSUFYN)  

 

11 Projektdeltagere Underviserne: Morten Munch, Helene Fuglsang Jørgensen, Rikke H. 

Christiansen og Anne Carøe. 

12 Tids- og handleplan 3. værksted 27. marts 
Inden påske 2014 2 møder med Jakob fra SDU. 
Uge 18-25 aktionsprojekt i gang. Undervejs observationer, evalueringer, 
feltanalyse med Jakob. 
4. værksted 28. maj 
Fra uge 19-25: Jakob arbejder med feltanalyse. 
Uge 22-23 møde med Jakob - midtvejsevaluering 
Uge 26: Aktionsprojektet evalueres, beskrives og færdiggøres 
Uge 26: Jakob skal forvente 1-2 møder i denne fase. 
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13 Implementering af 

succes 

Vores erfaringer med aktionsprojektet vil blive delt med kolleger på 
SosuFYN samt indtænkes i det videre forløb ”Rykker i naturen”. 

14 Evalueringsplan Udarbejdes i opstartsmøderne inden påske samt observationsstrategier. 

15 Formidling af 

resultater 

Se punkt 13. 

16 Ressourcer Dobbeltlærer i ugerne 18-26.  

Uge 18: Torsdag: 2 lærere til stede,  

Uge 19: Vi deltager i emneuge på Brylle skole. 2 lærere til stede hele tiden. 

Uge 20-23: Torsdag: 2 lærere til stede. 

Uge 24-25: Vi laver projekt i Brylle. 2 lærere til stede hele tiden. 

 

Morten Munch deltager i projektet ”Rykker i naturen”. Han vil primært have 

fokus på klassens vitaliseringsmiljø. 

 

  



118 
 

Bogen ”Teori og Praksis på SOSU-uddannelserne,  
Bogen er resultatet af et samarbejde mellem Center for Forskning i Skoleudvikling (CFS) på Syddansk Universitet 

og SOSU Fyn. Bogen indeholder kvantitative og kvalitative analyser af den eksisterende kultur foretaget af 

projektets medvirkende forskere samt refleksioner over måder at overskride denne kultur gennem aktioner 

foretaget af projektets medvirkende lærere. Bogen kan ses som stedfortræder for et evalueringsnotat. 

Projektet har haft to formål:  

 At bidrage til at udvikle praksisnære uddannelser med tætte relationer mellem skole/praktik og 

teori/praksis 

 At kvalificere, motivere og fastholde SOSU-skolens elever gennem praksisnære uddannelser. 

Projektet har været organiseret som aktionsforskning. Hermed menes først og fremmest, at målet har været at 

udvikle nye former for undervisning, som forholdt sig til teori-praksis-forholdet. Forskere og praktikere (som i 

dette projekt har været lærere) har haft hver deres funktion. Lærerne har udformet aktioner, som de derefter 

har afprøvet og justeret, og samtidig har de undersøgt effekten af deres tiltag i forhold til eleverne bl.a. gennem 

interviews, evalueringer og løbende refleksioner.  Forskerne har dels foretaget selvstændige studier af 

skolekulturen og elevers forskellige tilgange til uddannelsen dels observeret undervisning, deltaget i værksteder 

og i diverse samtaler, hvor såvel lærernes erfaringer som resultaterne af forskernes studier er blevet diskuteret. 

Bogen er redigeret af adjunkt, ph.d. Jakob Ditlev Bøje, forskningsassistent Helle Winum, lektor, ph.d. Steen Beck 

og projektleder ved SOSU Fyn Dorrit West. 

Udgivet af Forlaget UP – Unge Pædagoger, 2015. ISBN: 8792914231 
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KONFERENCEN ”PRAKSISNÆR I NYE KLÆ´R”, 16. NOVEMBER 2015 
Konferencen blev afholdt mandag den 16. november 2015 på Radisson Blu, H. C. Andersen hotel.  

Der var 200 deltagere som kom fra mange egne af landet og der var både deltagere fra kommuner og regioner, 

fra samarbejdspartnere og private interesserede og fra Sosu-skoler. Programmet bestod af en vekselvirkning 

mellem teoretiske oplæg og praktisk demonstration af, hvordan undervisere arbejder med at øge elevernes 

læring gennem praksisnær undervisning. Det foregik på de såkaldte stadepladser hvor både social- og 

sundhedsskolen i Randers og Nord samt Fyn demonstrerede deres arbejde.  Ledetråden for konferencen var at 

tilbyde deltagerene ”en lækker med pose blandende bolcher ”, hvor rigtig mange facetter af begrebet 

”praksisnær undervisning” blev vist. 

Skolen modtog efterfølgende mange positive tilkendegivelser både mundtligt og via svar fra den skriftlige 

evaluering. Her fandt 65 ud af 69 besvarelser, at konferencen levede op til deres forventninger og heraf 

svarende 46 endda ”i høj grad”. De positive tilbagemeldinger kan afspejles i følgende kommentar: ”God 

vekselvirkning mellem oplæg og markedsplads, fagligt højt indhold, veltilrettelagt og inspirerende. Tak for dagen, 

håber I fortsætter den supergode stil”. De områder der især bør udvikles, hvis en ny praksisnær konference skal 

afholdes i fremtiden drejer sig om at få praksis mere involveret – f.eks. i bemærkningen ”Kunne godt have 

tænkt at praktikken havde være mere inddraget, f. eks i en workshop”. 

 

Program 
 

EPILOG – AF DIREKTØR MOGENS KRAGH ANDERSEN 

Det er første gang, at vi har satset så meget på et længerevarende og sammenhængende projekt – men vi synes 

også, at det har givet bonus. 

Hovedprojektet har udmøntet sig i 12 delprojekter, som alle har rod i skolens daglige undervisning – og som har 

været tænkt som en udvikling af praksisnær undervisning. 

Vi har i ledergruppen drøftet om disse 12 projekter skulle ”leve eller dø” – og vi har givet dem alle ”ret til at 

leve”. Om det bliver på afdelingen eller på hele skolen har vi endnu ikke afgjort – men vores mål med at få ”de 

tusind blomster til at blomstre” – må siges at være nået. 

Det var også med stolthed, at jeg læste evalueringen af den afsluttende konference den 16. november, hvor 95% 

af dem der deltog i evalueringen svarede at konferencen levede op til deres forventninger i høj eller nogen grad. 

De samme høje tal nåede vi i forhold til spørgsmål om tilrettelæggelsen, det faglige indhold og om indsigt i, 

hvordan teori og praksis kan kobles sammen. 

I den forbindelse vil jeg takke for et yderst konstruktivt og engageret arbejde i styregruppen, hvor vi som skole 

ikke bare er blevet bakket op, men også udfordret på vores ideer og projekter. Styregruppen har for os været en 

væsentlig brik i at holde projektet og dets formål på sporet.   













Oplægsholderne





                  

Hvem kan svare på mine spørgsmål ?
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Men først og fremmest tak til alle de medarbejdere, der har været projektmagere, idéskabere, ildsjæle, 

nytænkende, fastholdende, engagerede, kreative og ikke mindst har troet på ideen. 

I forbindelse med samarbejdet med Center for Forskning i Skoleudvikling/CFS på Syddansk Universitet om et 

aktionsforskningsprojekt – som resulterede i 4 af delprojekterne – har vi sammen med SDU skrevet og fået 

udgivet en bog. Bogen ”Teori og praksis på SOSU-uddannelserne”. 

Den indeholder kvantitative og kvalitative analyser af den eksisterende kultur foretaget af projektets 

medvirkende forskere samt refleksioner over måder at overskride denne kultur gennem aktioner foretaget af 

projektets medvirkende lærere. 

Jeg håber at denne samling af alle de projekter, der har indgået i det overordnede projekt har været til 

inspiration – og måske har givet dig lyst til at forsøge dig med praksisnær undervisning – for vi ved at det virker 

for vores elever. 

Mogens Kragh Andersen 

Direktør 

 


