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Uddannelsens sammenhæng til jobomra de (FKB) 

 
Moder-FKB 
 
2222 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi 

 
Endvidere tilknyttet følgende af EPOS FKBere: 
 
2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap 
2629 Pædagogisk arbejde med børn og unge 
2272 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet 

 
 

Arbejdsfunktioner 
Uddannelsen er en basisuddannelse for praktikvejledere, der som en del af det daglige arbejde 
tilrettelægger og gennemfører vejledning i forhold til udviklingen af erhvervsfaglige kompetencer 
hos elever, som er i praktikuddannelse som pædagogiske assistenter, social- og 
sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter.  
 

 

Deltagerforudsætninger 
Uddannelsen er målrettet til pædagogiske assistenter, social-og sundhedshjælpere og social- og 
sundhedsassistenter.  
Det anbefales, at man som deltager har erfaring inden for jobområdet og har 
uddannelsesmæssige forudsætninger svarende til den erhvervsuddannelse, man uddanner 
eleverne til.  

 
 

Relevante uddannelser at kombinere med 
Kollegial supervision 
Dokumentation 
Konflikthåndtering 
Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser 
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Indledning 

Revisionen af praktikvejlederuddannelsen er begrundet i de overordnede ændringer på Social- og 
sundhedsområdet og det pædagogiske område, hvor der i dag fokuseres på borgeren i centrum 
mv., samt tværfagligt- og tværsektorielt samarbejde.  
 
Der er derfor behov for at praktikvejlederen kan bidrage til at eleven udvikler det rette mindset.  
Kommer ændringer af Social-og sundhedsuddannelsen i 2013 og Den pædagogiske 
assistentuddannelse i 2015.  
 
Praktikvejlederuddannelsen er derfor revideret så den forbereder praktikvejlederen til at kunne 
inddrage de nye toninger og ændringer og gennem en faglig velfunderet praktikvejledning sikre, at 
eleverne når de faglige mål i deres uddannelse.  
 
EPOS’ arbejde med revision af praktikvejlederuddannelsen, hvor både praktikrepræsentanter og 
skolerepræsentanter har været inddraget, er udmøntet i tre temaer som overordnede, centrale 
praktikvejlederkompetencer: System- og sektorforståelse, Didaktik og læring og Oversættelse og 
refleksion.  
 
De tre temaer og et indledende ”overordnet mål” udgør rammen for de nye 11 handlingsori-
enterede mål for uddannelsen, jævnfør nedenstående model:  
 
 
 
Model 1. Opbygning af praktikvejlederuddannelsen 

 

                             
 
 
 
 

Mål 1 

Mål 4, 5 og 6 

Mål 7, 8, 9, 10 og 11 

Mål 2 og 3 
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Design for inspirationsmaterialet 

 
I materialet præsenteres målene ud fra de tre temaer: System– og sektorforståelse, Didaktik og 
læring og Oversættelse og refleksion. Ligeledes indgår det første mål under det fjerde tema: Den 
overordnede uddannelsestænkning.  
 
Opbygningen i materialet er ligeledes skrevet i forhold til den rækkefølge målene forekommer i den 
godkendte AMU uddannelse: Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever.   
 
Den enkelte underviser vælger selv rækkefølgen af målene i den endelige tilrettelæggelse af 
uddannelsesforløbet. Materialet skal således ikke læses som at man starter med mål 1, på dag 1, 
mål 2 på dag 2 osv. Overvej gerne hvordan de nye tænkninger og perspektiver i målene fremtones 
bedst muligt gennem hele forløbet i de forskellige oplæg og øvelser.  
 
 
Hvert AMU-mål er blevet behandlet i forhold til, hvilket indhold der skal til, for at deltagerne når den 
nødvendige viden om og færdighed i målet sat i relation til det overordnede tema.  
  
Hernæst følger eksempler på, hvordan undervisningen kan tilrettelægges. 
 
Derefter gives der eksempler på, hvilket udbytte deltagerne skal have, altså hvilke kompetencer 
de tilegner sig ved arbejdet med målet.  Dette er undervisers delmål for undervisningen og et 
muligt evalueringsfundament. Kompetencerne kan også bruges som inspiration til deltagerens 
refleksion over, hvad de skal bruge dagens emne til i praksis. Her er det relevant at bruge 
redskaber som deltagerlogbog eller -læringskontrakt.  
 
Der arbejdes derfor ud fra følgende design i materialet:  
 

1. Tema 
2. Mål i uddannelsen 
3. Indhold skal føre til, at praktikvejleder opnår 

 Viden om 
 Færdigheder  

4. Tidsforbrug 
5. Emner - herunder bud på tilrettelæggelse af undervisning 
6. Ideer til oplæg, der kan arbejdes med 
7. Kompetencer  
8. Litteraturforslag til de beskrevne punkter 

 
Endelig er der vedlagt et afsnit bagerst i inspirationsmaterialet som viser, hvordan der kan lægges 
op til, at deltagerne arbejder med egen transfer til praksis. 
 
Det anbefales, at underviseren orienterer sig i ”Undervisning på Arbejdsmarkedsuddannelserne - 
Håndbog til faglærere” (se litteraturliste) for yderligere inspiration til tilrettelæggelse af en 
arbejdsmarkedsuddannelse. 
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Afholdelsen af praktikvejlederuddannelsen anbefales at ligge i splitforløb med 3 moduler, f.eks. 
4+4+3. Imellem modulerne er der mulighed for at øge transfer af læring fra emnerne ved f.eks. at 
have refleksionsøvelser med tilbage i praksis.  
Det anbefales, at modulerne er af 3-4 dages varighed af hensyn til deltagernes mulighed for at 
fordybe sig i læringsprocesserne.  
 
I inspirationsmaterialet er der valgt ”borger” som et overordnet begreb, når vi omtaler målgrupper i 
praktikvejledernes og elevernes arbejdskontekst. ”Borger” er ikke det mest præcise begreb inden 
for det pædagogiske område, hvor man ville omtale målgruppen som fx barnet/den unge/den 
voksne/familien/personen med et voksenhandicap. I hospitalssektoren vil man betegne borgeren 
som patient.  
 
På social- og sundhedsområdet er der ligeledes forskellige tilgange til fx borgerbegrebet. 
Vores indkredsning er blevet ud fra en tilgang, hvor borgeren - uanset om denne befinder sig inden 
for det pædagogiske område eller social- og sundhedsområdet, er ung, voksen eller gammel - er 
medskaber og derved en udviklingspartner i forhold til at drøfte udfordringer såvel som løsninger. 
Ydelser erstattes til opgaver, der fordrer et ligeværdigt samspil mellem borger og medarbejder i 
forhold til, hvad der opleves af værdi for borgeren.   
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2. Ideer til tilrettelæggelse 

Tema 1. Den overordnede uddannelsestænkning 
 
Dette tema handler om, at praktikvejlederen får et overblik i forhold til den aktuelle EUD-uddannel-
ses opbygning og indhold, således at praktikvejlederen kender til de særlige forhold, styrker og 
muligheder, der ligger i en EUD-uddannelse. Her er det særlige, at praktikken har en stor andel i 
uddannelsen, hvor vidensformerne er knyttet til viden, kunnen og holdninger, der erfares gennem 
kropslige og nonverbale elementer, observation og handling i praksis. 
 
Ligeledes betyder kendskabet til uddannelsen, at man som praktikvejleder kan møde eleven i 
forhold til et relevant vejledningsniveau, der bygger på viden om, hvilke faglige kompetencer der 
skal udvikles gennem uddannelsen, og hvad eleven har med sig af forudsætninger. Det kan fx 
være relevant at vide, om eleven har gennemgået grundforløb 1 eller 2.  
 
Endelig er der i revisionsarbejdet lagt særlig vægt på at skabe mulighed for sammenhæng, mening 
og overførbarhed af ”det lærte” mellem skole- og praktikperioderne og dermed transfer for eleven. 
Dette medfører, at praktikvejlederen skal kende til indhold i uddannelsen, men også have en 
opmærksomhed på og adgang til forskellige ressourcepersoner og samarbejdspartnere i forhold til 
den enkelte elev, således at der sikres de bedst mulige ressourcer og tiltag omkring elevens 
samlede uddannelsesforløb.   
 
Temaet indeholder mål 1. 
 

Mål 1 
Deltageren kan tilrettelægge vejledning med afsæt i viden om erhvervsuddannelsen til social- og 
sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent samt medvirke til 
samspillet mellem skole og praktik 
 
 
Mål 1 kan ses som et overordnet mål for hele praktikvejlederuddannelsen og vil kunne trækkes ind 
i arbejdet med samtlige mål. Derfor vil det også først være i slutningen af praktikvejlederuddannel-
sen, at deltageren har nået målet. 
 

Indholdet skal føre til, at praktikvejlederen opnår  
Viden om: 

 Erhvervsuddannelsens opbygning med grundforløb og hovedforløb samt særkendet ved 

EUD som vekseluddannelse med skole- og praktikforløb  

 Bekendtgørelsens afsnit om kompetencemål og præstationsniveauer/taksonomi 

 Uddannelsesordningen til SOSU-uddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse  

 Den lokale uddannelsesplan 

 Skoleperiodens temaopbygning   

 Skolens forberedelse til praktikken og praktikkens forberedelse til skoleperiode, herunder 

arbejdet med læringsmål på tværs af perioderne.  

 Betydning af transfer i forhold til samspil og samarbejde med andre aktører om 

uddannelsen, herunder samarbejdsaftaler mellem praktik og skoleforløb, samarbejdet 

mellem forskellige praktikforløb, praktikerklæringer og andre vigtige forhold.  
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Færdigheder i at: 

 Tilrettelægge et forløb, så eleven bliver klar til næste skridt i uddannelsen med blik for, at 

de enkelte perioder udgør en hel uddannelse 

 Synliggøre genkendelige elementer mellem teori og praksis 

 Inddrage aktuelle temaer eleven har arbejdet med forud for praktikken 

 Medtænke relevante samarbejdspartnere 

Tidsforbrug   
1 undervisningsdag. Målet kan også opdeles i elementer over hele uddannelsesforløbet. Det 
anbefales dog, at man opstarter mål 1 på første modul. 
 

Emner  
 Den lokale uddannelsesplan og afsnit fra Bekendtgørelsen om pædagogisk assistent og 

social og sundhedsuddannelsen, der omhandler kompetencemål , niveauer og taksonomi  i 
uddannelsen. 

 EUD – en vekseluddannelse mellem skole og praktik med særlige læringsmuligheder i 
praktikken  

 Samarbejdet mellem praktikstederne og praktiksteder og skolen 

 At arbejde med transfer 
 

Ideer til oplæg og øvelser, der kan arbejdes med 
 
Oplæg 
I tilrettelæggelsen af undervisningen kan man gøre brug af følgende eksterne personer:  

 Studievejleder/praktikkoordinator fra grunduddannelsen, som kan give oplæg om den 
lokale uddannelsesplan og bekendtgørelsen, herunder eksempler på, hvordan skolen og 
praktikstederne lokalt samarbejder omkring elevernes uddannelse. 

 Uddannelsesansvarlig person eller erfaren praktikvejleder fra praktikken, som fortæller om, 
hvordan samarbejdet er med skolen om elevuddannelse i kommuner og region. 

 Underviser fra grunduddannelsen orienterer om, hvordan der arbejdes med uddannelsens 
temaer på teoriforløbet. 

 
Oplæg  

 Hvad er erhvervsfaglige kompetencer og hvordan tilrettelægger vi en uddannelse, så 
eleverne opnår disse? 

 Hvad er transfer og hvorfor arbejde med det i en erhvervsuddannelse? 
 
 
Gruppedrøftelser  
Understøttelse af transfer - Hvordan kan jeg som praktikvejleder samarbejde med eleven, 
skolen/elevens kontaktlærer/studievejleder om elevens uddannelsesforløb, så der skabes 
sammenhæng mellem praktik og skoleperioder i uddannelsen? 
 
Analyse af den lokale uddannelsesplan og de lokale værktøjer med særligt fokus på 
overgange i uddannelsesforløbet – finde frem til, hvad praktikvejlederen særligt skal have fokus 
på, og hvilke kompetencer det kræver af praktikvejlederen. 
 
”Kend den lokale uddannelsesplan” - Med afsæt i praktikmålene skal deltagerne have mulighed 
for at gå på opdagelse i teoriperiodens temaer. Herved skabes et overblik over, hvilke opgaver og 
funktioner eleven skal have mulighed for at arbejde med i praktikperioden, for at der sikres 
mulighed for transfer for elevens læring.  
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Gruppeproces 
Gennem innovative processer generere nye ideer til, hvordan praktikvejlederen kan blive 
kompetent til at skabe praktikforløb, der giver mulighed for god transfer for elevens læring. (kan 
foregå på sidste modul af uddannelsen). 

 
 

Kompetencer 
 
Deltagernes opnåede kompetence 

 Kan anvende den lokale uddannelsesplan som udgangspunkt for tilrettelæggelsen af 
vejledning.  

 Kan beskrive praktikvejlederens andel i samarbejdet mellem skole og praktik 
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Tema 2. System- og sektorforståelse 
 

Med temaet System- og sektorforståelse sættes fokus på velfærdsopgaver, som medarbejdere i 
praksis løfter inden for de givne nationale og lokale politikker og retningslinjer. 
 
Omdrejningspunktet er fokus på bevidstheden om egne kompetencer inden for de professionelle 
og sektorielle rammer. Denne bevidsthed rummer et blik for en praksis og faglig ageren, der på 
den ene side er styret af hensynet til den enkelte borger og på den anden side er underlagt 
nationale politikker og lokale kvalitetsstandarder. Samlet set fordrer det, at man som 
praktikvejleder kan repræsentere en organisations– og systemforståelse i løsning af 
velfærdsopgaver med fokus på oplevet kvalitet hos den enkelte borger.  
  
At skulle formidle og tydeliggøre tværsektorielle samarbejder samt faglige afgrænsninger mellem 
sektorer stiller krav til praktikvejlederens analytiske kompetencer, faglige overblik samt 
organisations– og systemkendskab. 
 
Praktikvejlederen skal kunne gennemskue kompleksiteten for at kunne vejlede inden for de 
sektorielle rammer samt fremstå med et overblik, der kan markere de aktuelle faglige kompetencer 
og samtidig kunne henvise og guide eleven til relevante kollegaer og fagpersoner med specifik 
viden og kompetencer. 
 
Temaet indeholder elementer til både mål 2 og 3. 
Indholdet i mål 2 er den organisatoriske del, hvor praktikvejlederen skal kunne italesætte sin 
opgave som fagprofessionel i forhold til at være en del af en overordnet ramme, der er styret af 
mange forhold: Der er noget, der er styrende for det man laver, den måde man taler om det på, og 
den måde man gør det på.   
 
 

Mål 2. 
Deltageren kan i vejledningen af elever oversætte nationale og lokale politikker, strategier og 
standarder til konkrete opgaver i praksis ud fra et organisations– og sektorkendskab og forståelse 
af at bidrage til løsning af en velfærdsopgave. 
 
 
 

Indhold, som fører til 
Viden om 

 Sektorer og betydning af sektorovergange inden for sundheds- og børne/unge/special-

områderne  

 Formålet med Sundhedslov og Servicelov  

 Formålet med kvalitetsstandarder 

 Formålet med lokale retningslinjer 

 Paradigmeskift inden for tilgangen til borger/barn/patient mfl. 

 Velfærdsopgaver 

Færdigheder - deltageren kan 

 Beskrive sammenhænge mellem nationale og lokale politikker, og hvordan de har 
indflydelse på arbejdsopgaven på det enkelte praktiksted.  

 Fremstå eksemplarisk i at vise og sætte ord på, hvordan tilgangen til opgave og 
samarbejdet med borger/patient/barnet/familien/den unge/voksne tones af det nye 
paradigme 
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Tidsforbrug  
Ca. en halv undervisningsdag. 
 
 

Emner  
 Organisationskendskab med viden om nationale og lokale politikker og retningslinjer   

 Paradigmeskifte fra velfærdsydelser til velfærdsopgaver 

 Egen professionelle rolle i bidraget til kerneopgaven i samarbejdet med andre 
faggrupper og borgeren 

 At bevæge sig i spændingsfeltet mellem individniveau; mødet med borgeren og 
metaniveau; systemperspektivet 
 

 

Ideer til oplæg og øvelser, der kan arbejdes med 
 
Som uddannet fagperson er det en forudsætning, at man har system- og sektorforståelse, og at 
man i sit daglige virke arbejder med en bevidsthed om paradigmeskiftets konsekvens for 
samarbejdet med borger samt tværsektorielle og tværfaglige samarbejdspartnere. 
Det er derfor en viden, som deltagerne allerede har, men som skal italesættes med henblik på at 
synliggøre, hvordan elever får viden og forståelse for, hvilken betydning det har for deres 
profession, så de kan handle ud fra denne overordnede ramme i mødet med borgeren. 
 
Man kan arbejde med målet på flere måder. Her følger et par eksempler der kan vælges imellem. 
 
Problembaseret læring - der arbejdes med alle emnerne 
I grupper arbejdes der med cases, som beskriver et dilemma for et barn/ung og familien eller 
borger/patient, og hvor det kræver en indsats fra jeres faggruppe. 
 
Med afsæt i casen skal der findes frem til, hvordan de nationale og lokale politikker og 
retningslinjer får betydning for, hvordan denne opgave kan løses i praksis. 
 
Gruppedrøftelse  
Hvordan vil du som praktikvejleder formidle, hvad der er vigtigt, at eleven har kendskab til for at 
kunne løse denne opgave? 
 
Hvor i din praksis er der læringsmuligheder, hvor eleven især kan få øje på betydningen af:  

 En system– og sektorforståelse?  

 At være en del af en samlet opgave – her med betydningen af at løse en velfærdsopgave?  

 Hvor finder eleven de gældende politikker og eventuelle retningslinjer? 
 
Derudover skal der skabes en kobling til hvilke af praktikmålene eleven skal arbejde med for at 
løse denne opgave i praksis. 
 
Gruppearbejde og opsamling i plenum  
Fokus er opgaveløsning ud fra nationale og lokale politikker og retningslinjer. 
Forslag: Med udgangspunkt i den overordnede sundhedspolitik og eksempel på, hvordan den er 
omsat i et politisk materiale i en kommune – fremhæve forskellige sætninger, der kan diskuteres.    
 
Lad grupperne påtage sig forskellige perspektiver/roller – som fx borger/barn/familie/voksen 
bruger, pårørende, fysioterapeuten, og lad ”deres synspunkter” komme til udtryk i forhold til 
løsningen af borgers udfordring/dilemma med det formål at lægge andre vinkler på løsningen.  
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Gruppearbejde og opsamling i plenum  
Begrebsafklaring i forhold til paradigme, velfærdsydelse og velfærdsopgave 
I grupper laves en brainstorming på, hvad man forstår ved forskellen på en velfærdsydelse og en 
velfærdsopgave. 
Hvilke konsekvenser får det for brugere af systemet? 
Hvilke konsekvenser får det for vores fag og fagudøvelse? 
Hvilke konsekvenser får det for samarbejde og kommunikation? 
 
Opsamling med afsæt i gruppernes konklusioner, hvor der indflettes fakta-viden om 
paradigmeskiftet i den offentlige sektor. 
 
Dialogkort til gruppedrøftelser 
Der etableres 4-6 mandsgrupper. Hver gruppe får sit dialogspil med 10-12 emner omhandlende 
system- og sektorforståelse fx i fortid, nutid og fremtid. 
Der afsættes ca. 30 min til spillet.  
Se eksempler på dialogkort her: https://www.eva.dk/dagtilbud/bakspejlet/dialogkort 
 

Yngste mand i gruppen starter ud med at vælge et kort, læser det højt og forsøger selv at svare på 
det. Herefter er det muligt for de andre at supplere.  
Formålet med spillet er vidensdeling og fælles skabelse af begrebsbetydninger.  
 
Opsamling, hvor grupperne får mulighed for at spørge ind til de emner/spørgsmål som de ikke 
kunne finde svar på. Der lægges op til vidensdeling mellem grupperne i opsamlingen. 
 
 
Inspiration til oplæg, Den pædagogiske assistentuddannelse 
Hvordan der kan knyttes an til eud praktikmålet og mål 2 på praktikvejlederuddannelsen 
 
Følgende mål fra PAU eud, knytter an til mål 2: 
2) Eleven kan selvstændigt og sammen med andre varetage de pædagogiske opgaver med 

forståelse for lovgivningen på det konkrete praktiksted og de politiske målsætninger for 

området. 

18) Eleven kan arbejde med etiske daglige dilemmaer og reflektere over egen fagprofessionelle   

rolle i sin pædagogiske praksis. 

 
 
For praktikvejlederen handler det om at sikre, at eleven for en forståelse af i sin praksis at være en 
del af den pædagogiske sektor med tilhørende velfærdsopgaver. Der skal altså i praktikken 
etableres og understøttes en sektorforståelse. 
Det betyder blandt andet, at der i praktikken skal arbejdes med, at tydeliggøre og italesætte 
hvilken national lovgivning den konkrete pædagogiske praksis opfylder og hvordan det udmøntes 
lokalt. Eksempelvis i forhold til hvilken institutionstype/pædagogisk tilbud og hvilke pædagogiske 
indsatser. Grænseflader inden for og uden for den pædagogiske sektor bør også komme i spil i 
vejledningen.  
 
Fx er kravet om pædagogiske lærerplaner beskrevet og angivet i Dagtilbudsloven, som er national. 
Dertil kommer at den enkelte kommune ofte har beskrevet, hvordan der skal arbejdes med de 
pædagogiske lærerplaner. Der er kommuner der har udarbejdet særlige skabeloner/målskemaer, 
som man lokalpolitisk har besluttet skal anvendes som effektstyringsredskab i arbejdet med og 
implementeringen af de pædagogiske lærerplaner. Det er på denne baggrund, at der sker en 
udmøntning i arbejdet med de pædagogiske lærerplaner på institutionsniveau. 

https://www.eva.dk/dagtilbud/bakspejlet/dialogkort
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Samtidig kan der som konsekvens af institutionens arbejdet med de pædagogiske lærerplaner og 
anvendelsen af de lokale målskemaer, vise sig et behov for at inddrage samarbejdsparter i 
grænselandet af og på tværs af den pædagogiske sektor. Eksempelvis hvis et barn vurderes at 
have behov for specialpædagogisk støtte. 
De pædagogiske lærerplaner er desuden et eksempel, hvor der pr. definition arbejdes 
med/fokuseres på barnets overgange fra vuggestue-børnehave og fra børnehave-skole. Ligesom 
at et tværgående samarbejde med den lokale naturvejleder også er oplagt i institutionens arbejde 
med lærerplanernes tema Natur og naturfænomener.  
 
 

Kompetencer 
Deltagerens opnåede kompetence 

 Kunne formidle sin opgave som fagprofessionel og sin faggruppes andel i den samlede 
velfærdsopgave 

 
 
 

Mål 3.  
Deltageren kan forstå og omsætte praktikmålene i forhold til kerneopgaven og borgersamarbejdet 
samt formidle det tværsektorielle og tværfaglige samarbejdes betydning    
 

 

Indhold skal føre til, at praktikvejlederen opnår 
Viden om 

 Betydninger bag begreber som ”borgersamarbejde”, ”kerneopgave” og 

”tværsektorielt/tværfagligt samarbejde”  

 Hvordan man finder frem til relevante praktikmål, der kan bruges som afsæt for elevens 

læringsmål 

 Hvordan man læser og ”oversætter” praktikmålene på en overskuelig måde  

 Blooms taksonomi  

 Begynder, rutineret og avanceret 

 

Færdighed 

 Kan beskrive eksempler på et borger/patient//barn/forælder/familie/voksenperspektiv i 

forhold til funktioner og konkrete opgaver i praksis, hvor der samtidig er nogle overordnede 

politikker, man skal arbejde ud fra – og eventuelle oplevede dilemmaer i denne opgave.  

 Kan sætte ord på betydninger bag relevante praktikmål.  

 

Tidsforbrug 
1-2 undervisningsdag(e) - afhængigt af, om man vælger at folde taksonomibegrebet ud i dette 
tema. 
 
 

Emner 
I praktikmålene er det vigtigt, at borgerperspektivet og det tværsektorielle og tværfaglige 
samarbejde om kerneopgaven sættes i spil i forhold til den betydning det har for elevens udvikling 
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af erhvervsfaglig kompetence. Hovedvægten i dette mål er derfor praktikvejlederens evne til at 
omsætte praktikmålene til praksis og ud fra en særlig tilgang til borgeren.  
 
Målet kan evt. kobles med mål 11, da det herved er muligt at arbejde med praktikmålene på 
begynder, rutineret, avanceret niveau. 
Emnerne med borgerperspektivet og det tværsektorielle og tværfaglige samarbejde kan evt. 
samles med mål 2.  
 

Ideer til oplæg og øvelser, der kan arbejdes med 
Øvelser  
Emnerne kan belyses ved refleksioner over deltagernes egne erfaringer med tværfagligt og 
tværsektorielt samarbejde omkring barnet/borgeren. 
 
Der dannes 3-4 mandsgrupper, og hver gruppe får udleveret en ”Flipflap”-faglighed og 
samarbejde. 
Formålet med drøftelsen er en afklaring af, hvordan det står til med faglighed og samarbejde 
omkring kerneopgaven omkring barnet/borgeren. 
 
Med inspiration fra BAR Social og Sundhed (branchearbejdsmiljøråd) kan der udvælges øvelser, 
som sætter fokus på den relationelle koordinering, der finder sted på praktikvejlederens 
arbejdsplads. 
 
Afslutningsvis sættes fokus på, hvilken betydning det får for tilrettelæggelsen af elevens 
uddannelsesforløb i praksis, og om der er særlige opmærksomhedsområder deltagerne skal 
arbejde videre med i logbog eller fx port folie. 
 
Introduktionsoplæg til praktikmålene og øvelse 
Som optakt til dagens arbejde med målene gives der oplæg om præstationsniveauer: begynder, 
rutineret og avanceret og ”tegn på” de forskellige niveauer. 
 
Er der praktikvejledere for både SSH, SSA og PAU-elever deles holdet op i tremandsgrupper. Her 
skal man blandes, så gruppen bliver sammensat af både praktik 1, 2 og 3 vejledere. Et lokale pr. 
uddannelse. 
 

 Spredt rundt i lokalet ligger samtlige praktikmål skrevet på A4-ark. Grupperne får nu til 
opgave at omsætte alle praktikmål til handlinger og færdigheder, som udspiller sig i 
hverdagen.  

 

 Grupperne udstyres med papkort, hvorpå de skriver de handlinger og færdigheder, som de 
kan finde til praktikmålene.  

 

 Grupperne cirkulerer af flere omgange, så de kan inspireres af, hvad de andre grupper 
skriver. 

 

 Herefter udvælger hver gruppe et af målene. Gruppen skal nu beskrive praktikmålet ud fra 
begynder, rutineret og avanceret niveau (altså hvilke handlinger og færdigheder hører til 
hvert niveau). 
 

 
Opsamling, hvor hver gruppe fremlægger, hvad de har fundet frem til og inviterer til dialog med 
resten af holdet. 
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Inspiration til oplæg, Den pædagogiske assistentuddannelse 
 
Følgende mål fra PAU eud, knytter an til mål 3: 
2) Eleven kan anvende pædagogiske observationer til at planlægge, tilpasse og fagligt begrunde 
pædagogiske aktiviteter. 
6) Eleven kan selvstændigt gennemføre pædagogiske observationer for at understøtte 
målgruppens trivsel, robusthed og kendskab til sig selv. 
7) Eleven kan selvstændigt varetage pædagogiske omsorgsopgaver ud fra en empatisk og faglig 
professionel tilgang, hvor der arbejdes med at forstå målgruppens signaler og behov. 
15) Eleven kan deltage aktivt i faglige drøftelser, i evaluering og dokumentation af pædagogiske 
aktiviteter, i det daglige arbejde, til møder og ved vejledning samt i samarbejde med øvrige 
fagprofessionelle.  
17) Eleven kan anvende målrettet dokumentation i dialog med målgruppen, målgruppens forældre 
og pårørende og kolleger. 
 
Eksempel: Hvordan der kan knyttes an til eud praktikmål 15 og mål 3 på praktikvejlederud-
dannelsen 
Et fokuspunkt for praktikvejlederen kan blandt andet være at sørge for at eleven inddrages i de 
faglige drøftelser på praktikstedet, særligt i forhold til tværfaglige og tværsektorielle samarbejder. I 
den forbindelse forestår der blandt andet en opgave for vejlederen i forhold til at eleven opnår en 
forståelse af betydningen og vigtigheden af evaluering og dokumentation af de pædagogiske 
aktiviteter. Både for at lette tværgående samarbejder og i særlig grad for at sikre at de 
pædagogiske aktiviteter og den pædagogiske praksis på institutionen justeres i forhold til at nå 
målene for kerneopgaven.  
PAU eud praktikmål 2. spiller i høj grad også ind i denne sammenhæng og de ovenstående 
koblinger. 
 
Eksempel: Hvordan der kan knyttes an til eud praktikmål 7 og mål 3 på praktikvejleder-
uddannelsen 
For den pædagogiske assistentelev er det af stor væsentlighed at der i praktikken arbejdes med 
assistentens afstemning af aktiviteterne og indsatserne i den pædagogiske praksis i forhold den 
pædagogiske målgruppes signaler og behov. Det er i særlig grad et kompetenceområde, der er 
væsentligt for arbejdet med pædagogiske målgrupper der har begrænsede ressourcer i forhold til 
kommunikerer sine behov og grænsedragninger. Det vil sige eksempelvis både i forhold til det helt 
lille vuggestue barn, den unge mand med en udviklingsforstyrrelse inden for autismespektrummet 
og den voksne med en erhvervet senhjerneskade. 
Det pågældende praktikmål er væsentlig at få udfoldet, ikke mindst i forhold til de iboende faglige 
og etiske dilemmaer i borgersamarbejdet sat i forhold til målene for kerneopgaven.  
Fx kan den pædagogiske målgruppes ønske om mindst mulig interaktion med andre mennesker 
indeholde dilemmaer i forhold til borgerens trivsel og udvikling. 
PAU eud praktikmål 6) spiller i høj grad også ind i denne sammenhæng og de ovenstående 
koblinger i særlig grad i forhold til de pædagogiske observationer som udgangspunkt for 
borgersamarbejdet og varetagelsen af kerneopgaven. 
 
 

Kompetencer 
Deltagerens opnåede kompetence 

 Kan være eksemplarisk i udvælgelse af læringsaktiviteter, der tager udgangspunkt i 

patient/børne/pårørende/familie/forældreperspektivet 

 Kan beskrive overvejelser i forhold til betydningen af det tværfaglige samarbejde  

 Kan iværksætte de omsatte praktikmål i vejledningen   
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Tema 3 Oversættelse og refleksion 

I dette tema er der fokus på praktikvejlederens rolle som oversætter af praksis og at have fokus på 
elevens faglige dannelse.  
 
Gennem et tydeligt fagsprog og en faglig argumentation er praktikvejlederen i stand til at formidle 
og anskue professionelle holdninger, værdier, etik og moral, herunder tilgangen til borgeren og det 
professionelle relationsarbejde, men også faglige observationer og praktiske handlinger. 
 
Det stiller derfor krav til vejlederen om at kunne reflektere over egen fagprofessionelle praksis og 
samtidig kunne sætte faglige refleksioner i spil hos eleven. 
 
Med praktikvejlederen som en ”oversætter”, der reflekterer over egen og andres praksis, sættes 
der fokus på praktikvejlederens faglighed, overblik, selvforståelse og evne til selvledelse. Dette 
indeholder blandt andet egenskaber som at kunne træde i karakter og vise retning og samtidig en 
egen accept af ikke at vide alt. 
 
Endelig indeholder temaet forhold som at kunne tage ansvar og træffe valg i forhold til nødvendige 
praktikvejlederroller og måden man forholder sig på i disse roller. Det indbefatter etiske overvejel-
ser, nysgerrighed og engagement i måden, hvorpå man forholder sig i praktikvejlederrollen i 
respekten for ”det ufærdige” hos eleven.  
 
Temaet beskriver elementer i forhold til mål 4-5-6 
 

Mål 4. 
Deltageren kan, ved bevidst brug af kommunikation, understøtte elevens refleksion over egen og 
andres praksis. 
 
 
Målet omhandler deltagerens kommunikative evner og evne til at igangsætte refleksion hos 
eleven. 

 

Indholdet skal føre til, at praktikvejlederen opnår 
Viden om: 

 Refleksion  

 Spørgsmålstyper 

 Anerkendende tilgang til vejledning 

 Dokumentation af vejledningen 
 
Færdighed i at  

 igangsætte refleksion med forskellige typer af spørgsmål 

 tage udgangspunkt i elevens styrker 

 give forslag til skriftlig vejledning 

 kommentere konstruktivt på elevens logbog eller anden form for skriftligt produkt  
 

Tidsforbrug  
1 dag. Derudover kan målet inddrages i arbejdet med andre mål. 
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Emner  
Begrebsafklaring i forhold til refleksion, anerkendende, relationer i vejledning, spørgsmålstyper og 
skriftlig vejledning. Fokus skal være på deltagernes mulighed for at træne spørgsmål og være 
anerkendende i vejledning samt refleksion over egen kommunikation. 
 
 

Ideer til oplæg og øvelser, der kan arbejdes med: 
 
Samarbejds- og kommunikationsøvelse Den anerkendende tilgang  

 Deltagerne går sammen to og to.   

 På skift fortæller de om en arbejdssituation, hvor de lykkedes rigtig godt. 

 Den, der lytter, skal få fortællingen til at udfolde sig ved hjælp af hv-spørgsmål og samtidig 
indfange alle de superlativer, historien indeholder - én pr. post-it.  

 Når begge har fortalt sin historie, finder man sammen med to andre, og nu fortæller lytteren 
med afsæt i post-it alle de positive ting om den anden, som fortællingen indeholdt. 

Efter øvelsen kan laves en opsummering i forhold til anerkendende feedback. 
 
Oplæg og øvelser Om refleksion og introduktion til det at stille lineære og cirkulære 
spørgsmål. 

 I forbindelse med oplæg og introduktion til spørgsmålstyperne laves små øvelser, hvor 
deltagerne i tremandsgrupper afprøver de forskellige typer af spørgsmål i forhold til 
eksempelvis en madopskrift, en oplevelse, en fest, et problem . . . .  

 

 Træningen fortsætter, men nu med fokus på deltagernes egne refleksioner over episoder 
fra egen praksis.  

 

 Det kan være en fordel, hvis grupperne optager samtalerne, da det giver en god læring i 
forhold til det at anvende forskellige spørgsmålstyper. 

 

 Alle skal prøve at være interviewer, fortæller og observatør.  
 

 Efter hver runde, som max skal have en varighed af 10 min, reflekteres der over samtalens 
forløb med udgangspunkt i optagelserne. 

 
Skrive- og refleksionsøvelse Skriftlig vejledning  

 Deltagerne modtager en mail fra en fiktiv elev. Det er en praksisfortælling, hvor eleven har 
skullet reflektere over, hvilke mål hun arbejder med i forhold til de opgaver og funktioner, 
hun har hos borgeren. Da du skal have aftenvagt den næste uge, må du vejlede hende pr. 
mail.  

 

 I grupper drøfter deltagerne, på hvilket niveau eleven har arbejdet med praksisfortællingen 
og hvilke spørgsmål, der skal returneres til eleven, så hun får mulighed for at selvevaluere 
og udvikle faglig identitet – kan herved kobles til mål 10. 

 

 Efterfølgende skal der laves et notat, som dokumenterer vejledningen af eleven. 
 

Kompetence 
Deltagerens opnåede kompetence 

 Kan anvende spørgsmålstyper og begrunde formålet ift. at igangsætte refleksion omkring 

egen og andres handlinger 

 Kan formulere forskellige eksempler på dokumentation af vejledning 
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Mål 5. 
Deltageren kan, med afsæt i rollen som praktikvejleder, reflektere over, vurdere og formidle eget 
fagprofessionelle arbejde 
 

 
Målet har fokus på, at praktikvejlederen skal forholde sig til sit fag ud fra en pædagogisk tilgang, 
hvor der tænkes i læring og didaktik 
 

Indholdet skal føre til, at praktikvejlederen opnår 
Viden om 

 Praktikvejlederrollen 

 Refleksionscirklen  

 De 3 p’er 

Færdigheder 

 Kan sætte uddannelsesvinklen på formidling af sit fag  

 Forholder sig åben til egen og andres praksis  
 

Tidsforbrug 
3 timer samt dagligt arbejde med logbog 

 

Emne  
Refleksion over egen praksis, rolle og praktikvejledning 
 

Ideer til oplæg og øvelser, der kan arbejdes med 
 
Oplæg om de 3 P’er ud fra praktikvejlederbogen s. 18-22.  
Efterfølgende kan deltagerne, ud fra de 3 P’er, analysere hver af de sekvenser, der fremstilles i en  
repræsentativ film. f.eks.: 
 
SOSU: hvorfor hjælper hjælperen? http://www.emu.dk/modul/sosu-videoer eller 
http://www.videotool.dk/uni-c/sc129/c129/v742  
 
PA: klip fra serien Rita - https://www.youtube.com/watch?v=mdebS0LqPKI 
 
Øvelse, hvor deltagerne lister nogle (eller alle) de ”roller” en praktikvejleder kan komme ud for at 
være i sin funktion som praktikvejleder (moderlig, faderlig, psykolog, leder, underviser, kontrollant, 
kollega, vejleder, coach, rollemodel, osv.). 
 
Efterfølgende skal deltagerne beskrive, hvad den enkelte rolle indebærer for dem i praksis, og 
hvad man bruger rollen til. Dette er for at sætte fokus på de redskaber vejlederen har for at vejlede 
de enkelte elever ud fra den specifikke situation, og hvordan man motiverer/støtter eleven.  
 

 

Kompetence 
Deltagerens opnåede kompetencer 

 Kan reflektere over egen praksis som praktikvejleder og kan inddrage eleven i denne 

refleksion   

 

  

http://www.emu.dk/modul/sosu-videoer
http://www.videotool.dk/uni-c/sc129/c129/v742
https://www.youtube.com/watch?v=mdebS0LqPKI
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Mål 6.  
Deltageren kan identificere og udvælge læringsmuligheder, der understøtter elevens udvikling af 
erhvervsfaglig kompetence 
 
 

Indholdet skal føre til, at praktikvejlederen opnår 
Viden om 

 Læringsbegrebet 

 Tilgang til udvikling af læringsprocesser  

 Erhvervsfaglig kompetence: Viden, færdigheder, faglige vurderinger og etiske overvejelser 

Færdigheder 

 Kan beskrive læringsmuligheder i forhold til konkrete arbejdsopgaver i praksis  

 Kan tilrettelægge læringsprocesser ud fra elevens niveau. 

Tidsforbrug 
½ - 1 dag alt efter oplægslængde og fordybelse 
 

Emner 
 Vejledning og læringsprocesser 

 Den erhvervsfaglige kompetence 
 

Ideer til oplæg og øvelser, der kan arbejdes med: 
 
Oplæg og øvelse: Læring og erhvervsfaglig kompetence - Underviseroplæg om læring i en 

vejlederfaglig tilgang - At lede en læringsproces  

Deltagerne behandler og fordyber sig i, hvad læring i vejledningen er for dem. På side 87 i 
praktikvejlederbogen er der refleksionsspørgsmål. Disse kan deltagerne diskutere i grupper af 4, 
hvor de hver især skal have taletid, og hvor det forventes, at deltagerne inddrager elementer fra 
andre emner og temaer i besvarelsen.  
 
Øvelse: Definition og behandling af, hvad ”erhvervsfaglig kompetence” er 

4 grupper, der hver diskuterer et af begreberne: Viden, færdigheder, faglige vurderinger og etiske 
overvejelser samt kommer med et eksempel på, hvordan det kan se ud.  
 
Hver gruppe fremlægger dette for resten af holdet, således at hele holdet får en fornemmelse af, 
hvad begreberne dækker over, og hvad de tilsammen står for. 
 
Øvelse: Film af udøvelse af faget, hvor deltagerene analyserer læringsmuligheder. (obs film) 

Deltagerne skal selv komme med bud på, hvad der er viden, hvad der er færdigheder, hvad der er 

etiske overvejelser, og hvad der er faglig vurdering. 

 

Kompetence 
Deltagerens opnåede kompetencer 

 Kan kombinere løsningen af arbejdsopgaver med oplæringen og vejledningen af eleven 

 Kan forklare, hvad og hvordan eleven kan udfordres læringsmæssigt for at opnå den 

erhvervsfaglige kompetence 
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Tema 4 Læring og didaktik  
Dette tema handler om ”at kunne uddanne andre”, her med fokus på elever.  
Det er både i forhold til praktikvejlederens uddannelsestekniske viden i form af eksempelvis 
kendskab til uddannelsens kompetencemål, praktikmål, taksonomi og elevens individuelle 
uddannelsesplan.  
 
Det er også under dette tema, at forståelsen for refleksionens og læringens betydning gennem 
brugen af forskellige læringsmetoder og -redskaber i vejledningen af eleven findes.   
 
Der vil desuden ud fra viden om forskellige læringsbehov og læringstilgange være behov for, at 
praktikvejlederen kan differentiere vejledningen under hensyn til den enkelte elevs forudsætninger, 
udviklingspotentiale og faglige progression.  
 
Der er derfor tale om, at praktikvejlederen skal have kompetencer til at gøre sig didaktiske 
overvejelser i forhold til at strukturere et læringsforløb samt kunne anvende tilstedeværende 
læringsressourcer i praksis, medskabe et læringsmiljø samt medtænke betydningen af transfer i 
arbejdet med at understøtte læringen hos eleven. 
 
Under dette tema tydeliggøres også, at praktikvejlederen, som en del af vejledningen, står med en 
stor planlægnings- og koordineringsopgave. Ikke mindst, når det kommer til inddragelsen af 
kollegaers faglighed og arbejdspladsens fælles ansvar for at uddanne elever.  
 
Temaet indeholder perspektiver til mål 7-8-9-10-11 
 
 

Mål 7. 
Deltageren kan bidrage til udvikling af arbejdspladsens læringsmiljø med afsæt i praksis som 
læringsrum. 
 
 
 

Indhold skal føre til 
Viden om 

 Læringsmiljø 

 Arbejdspladskulturens indvirkning på læringsmiljø 

 Den fælles uddannelsesopgave for praktikstedet 

Færdigheder 

 Kunne sætte rammer, der stimulerer træning af faget og fordybelse af læring 

 Inddrage kollegaer i vejledningen af eleven 

Tidsforbrug 
½-1 dag alt efter oplæg og fordybelse 
 

Emne:  
Læringsmiljø på praktikstedet  
 

Ideer til oplæg og øvelser, der kan arbejdes med: 
 

 Læringsmiljø og samspil mellem læringsmiljøer  
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Deltagerne skal lave et mindmap med læringsmiljø i midten. Dette kan laves individuelt 
eller i gruppe. 
Individuelt: Hvis deltagerne laver mindmap individuelt, skal de sammen med sidemanden 
gennemgå, hvad de hver især har noteret og derefter sætte streg under de 3 begreber de 
syntes er vigtigst og begrunde dette over for hinanden.  
I gruppe: Hver gruppe udfærdiger en planche, der bliver hængt op i lokalet.  
Gruppen skal udvælge de 3 vigtigste begreber og begrunde valget, når de deler deres 
mindmap med resten af holdet eller med en anden gruppe.  

 Oplæg omkring læring i praktikken/læring på arbejdspladsen - praksislæring 

 Elevens deltagelse i arbejdet med fokus på, hvordan vejlederen stiller sig selv og 

arbejdspladsen til rådighed som en ramme for elevens læring i praktikken 

Filmen – beskriv, hvilke læringspotentialer I ser i filmen, og hvordan tydeliggør I det som 
vejleder? 

 Vejlederens positioner og mesterlæreprincipperne 

Evt. inddrage mindmap fra tidligere 
 

Kompetence 
Deltageren 

 Kan beskrive praktikvejledning som en integreret del af de daglige arbejdsopgaver 

 Kan udnytte den ramme, arbejdspladsen giver for læring. 

 
 

Mål 8. 
Deltageren kan bidrage til elevens deltagelse i praksisfællesskabet på en sådan måde, at eleven 
inddrages i tilrettelæggelsen af egen uddannelse 
 
 

Indhold skal føre til 
Viden om 

 Praksisfællesskab 

Færdigheder 

 Kan få gjort eleven ansvarlig for fagligt passende opgaver 
 

Tidsforbrug 
½-1 dag alt efter oplæg og fordybelse 
 

Emne  
Praksisfællesskab og elevens udvikling i praksis. 
 

Ideer til oplæg og øvelser, der kan arbejdes med 
 

 Definition af praksisfællesskab 1 underviser oplæg  

Deltagerne skal beskrive 3 praksisfællesskaber, som de kan se på deres arbejdsplads og 
beskrive, hvilken viden der er vigtig i de praksisfællesskaber. Dele en af beskrivelserne 
med sidemanden.   

 Praksisfællesskab som ramme for læring  

Oplæg og sammenkobling mellem praksisfællesskabet som ramme og vejlederens 
positioner og roller  



21 
 

 Eleven som deltager i et praksisfællesskab (individet og det kollektive)  

Gruppearbejde, hvor deltagerne laver forum teater omkring det at være elev og vejleder og 
skulle indgå i praksisfællesskab  

 Elevens uddannelse i praksisfeltet  

Underviseroplæg: Refleksion over egen uddannelse:  
 
”Beskriv en situation, hvor du kan huske, at du lærte noget” 
Refleksionsspørgsmål: 

o Hvorfor lærte du noget der?  
o Beskriv, hvad denne læring har betydet for din udvikling af fagidentitet  

 
”Beskriv en vejleder eller kollega, der har betydet noget særligt ift. den måde du udøver dit 
fag”.  
Refleksionsspørgsmål: 

o Hvad var det han/hun kunne? 
o Tror du, det var fagligt eller personligt funderet? Hvorfor? 

 
Fælles refleksion over de to beskrivelser: 

o Hvordan får I det gode i fortællingerne til at blive en del af jeres vejledning af eleverne? 
 

Kompetence 
Deltagerens opnåede kompetencer 

 Kan aktivere eleven i tilrettelæggelse af arbejdsopgaver og læringsmål  

 Kan inkludere eleven på arbejdspladsen 

 

Mål 9.  
Deltageren kan identificere elevens læringsforudsætninger til differentiering af vejledningen        
 
   

Indhold skal føre til 
Viden om 

 Læringsstile 

 Læringsmetoder 

 Dansk som andetsprog/ordblind 

 Den svage elev 

 Talent 

Færdigheder 

 Skal kunne genkende forudsætninger, eleven har for læring  

 Kan tage udgangspunkt i elevens forudsætning 

Tidsforbrug 
1-1½ dag alt efter, om man inddrager læsevejleder i undervisningen 
 

Emne 
 At tage udgangspunkt i grundlaget for elevens læring 
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Ideer til oplæg og øvelser, der kan arbejdes med 
 

 Ordblind og i praktik 

Inddragelse af skolens læsevejledere. 

 Dansk som andetsprog på en arbejdsplads 

Oplæg ud fra bog: ”Dokumenter og skriv i SOSU” 
Eller 
Oplæg og beskrivelser fra læsevejledere, hvordan man arbejder med de ovennævnte 
områder på den lokale skole og om, hvordan dette kan inddrages i elevens læring i 
praktikken 

 Læringsstile Hvor deltagerne selv tager testen og forholder sig til deres egen læringsstil 

ved at læse karakteristika for alle 4 læringsstile, når testen er taget: Passer det til min 

opfattelse af mig selv, når jeg skal lære noget nyt? Og hvilken betydning har det for min 

tilgang til at vejlede? 

Cases: 
Deltagerne skal i bestemte situationer tilrettelægge vejledningen af elever, der har 
bestemte læringsstile.  

 Ungdomskultur som udgangspunkt for at forstå den unge elev 2-4 grupper, der forholder 

sig til de to artikler og diskuterer, hvilket politisk ståsted de to artikler kommer fra, hvilke 

pointer de to artikler fremkommer med, og hvad vi kan bruge de to artiklers pointer til i 

praktikvejledningen af de unge elever (Illeris kap 8) 

 Sekundær socialisering på arbejdspladsen samt fagidentitetsdannelse  

 Kulturen som udgangspunkt for forståelse af mødet mellem eleven og praktikstedet  

 Talentelever. Emnet kan evt. introduceres med deltagernes egne praksisfortællinger om 
forløb de har haft med talentfulde elever. Hvor de ud fra hinandens fortællinger finder 
fælles karakteristisk for eleverne, som viser hen mod definitionen på en talentelev 

 Det kan være relevant, at man introducerer en definition på talenteleven og hvad der 
kendetegner talenteleven i praksis med det formål, at praktikvejlederen kan spotte et talent 
og være opmærksom på, at der skal foretages en differentiering af vejledningen med fokus 
på, hvad der kan udfordre talenteleven til fortsat læring.  

 

Kompetence 
Deltagerens opnåede kompetencer 

 Kan udvælge de relevante metoder ift. at udfordre elevens læring 
 
 

Mål 10.  
Deltageren kan anvende feedback som metode til facilitering af elevens læring, evne til 
selvevaluering og udvikling af faglig identitet 
 
 

Indhold skal føre til 
Viden om 

 Synlig læring 

 Igangsættelse og fastholdelse af læringsprocesser 

Færdigheder 

 Kunne se sammenhæng i feedback tilgangen 
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Tidsforbrug 
½ dag 
 

Emne 
 Feedback i vejledningen  
 

Ideer til oplæg og øvelser, der kan arbejdes med 
 

 Feedback i læringsprocesser, således at læringen bliver synlig for eleven  
Underviseroplæg omkring feedback 
Deltagerne skal formulere delmål ud fra praktikmålene og give bud på, hvordan eleven kan 
arbejde med og få feedback på delmålet  

 Fagidentitet  

 Selvevaluering  

Deltagerne beskriver alle delene i refleksionscirklen, derefter afprøver de refleksionscirklen 
enten skriftligt eller mundtligt to og to sammen. Deltagerne reflekterer over en 
arbejdssituation.  
Præsentation af målcirklen s. 192 i PVB. Deltageren skal derefter vurdere sig selv på 
målene for praktikvejlederkurset vha. målcirkelmetoden.  

 
Herefter skal deltagerne tale sammen to og to og tale om, hvordan de vurderer sig selv og hvordan 
de vil have fokus på læring om egen vejlederpraksis. 
 

Kompetence 
Deltagerens opnåede kompetencer 

 Kan bruge feedback i vejledningen 

 Kan udfordre eleven til selvevaluering (lave feedback til sig selv) 

 
 

Mål 11.  
Deltageren kan planlægge og strukturere et praktikforløb og anvende redskaber og metoder i 
vejledning, samtaler og evaluering 
 
 

Indhold skal føre til 
Viden om 

 Forventnings-, midtvejs og slutevalueringssamtale i praktikforløbet (formelle samtaler) 

 Formativ og summativ evaluering 

 Det magtforhold der er i at skulle vurdere og evaluere 

 Vejledningssamtaler 

 Metoder til vejledning 

Færdigheder 

 Overblik over formål med de formelle samtaler 

 Vurdere eleven ud fra taksonomien og argumentere for vurderingen  

 Kan udvælge metoder til vejledning 

 Kan genkende elevens frustrationer over evaluering 
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Tidsforbrug 
2 dage  
 

Emner  
o De formelle samtaler i praktikperioden 
o Taksonomi 
o Hvordan kan man strukturere og dokumentere vejledningen 

 
 
 

Ideer til oplæg og øvelser, der kan arbejdes med 
 

 Oplæg ud fra den lokale uddannelsesplan omkring formål og indhold for 

forventningssamtale, midtvejs- og slutevaluering 1  

 Gruppearbejde om at strukturere elevens praktikperiode 1 

Gruppen skal beskrive det praktiske i en praktikperiode:  

o Hvad ligger hvornår, og hvorfor gør det det?  

o Hvem skal deltage i de enkelte elementer og hvorfor? 

o Hvilken dokumentation skal der ligge fra de enkelte elementer og hvorfor? 

o Hvem skal dokumentere og hvordan? 

o Hvad skal være forberedt til de enkelte elementer? Hvorfor? 

o Hvem skal forberede sig på hvad og hvorfor? 

 Oplæg 1 og deltagerinddragelse omkring vejledningssamtalens formål og indhold. 

Deltageren bidrager med egne erfaringer enten fra egen praksis eller fra egen elevtid.  

 Redskaber til vejledning og metoder til vejledning 2 

De to ovenstående punkter kan bygges op vha. workshoptilgang. En metode eller et 

redskab har sin egen workshop. Deltagerne er i grupper af 3-4 personer og går så fra 

workshop til workshop og fordyber sig i den enkelte metode/redskab.  

Kompetence 
Deltagerens opnåede kompetencer 

 Kan anvende redskaber til vejledning og evaluering 
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Forslag til opgaver pa  tværs af temaer: 

Metode: Anvendelse af simulation 
Dette forslag henvender sig praktikvejledning af sosu-elever 
 
Simulation er en metode, der efterligner dele af eller alle aspekter af en situation, så den lærende 
oplever dette som troværdigt og realistisk og gennem anvendelse af viden, handling og refleksion 
opøver teoretisk forståelse og sammenhæng.  
 
Ved anvendelse af simulationsøvelsen gives der mulighed for at kombinere flere af målene, særligt 
mål 6, 10 og 11 
Mål 6 - viden, færdigheder, faglige vurderinger og etiske overvejelser 
Mål 10 - anvendelse af feedback 
Mål 11 - vurdere eleven ud fra taksonomi og udvælge metoder til vejledning. 
 
Der bruges en hel undervisningsdag, og den kan med fordel lægges på modul 3 (og efter arbejdet 
med mål 4). 

 
”Drejebog” over afviklingen af dagen 
Simulation og vejledningsdagen er en hel undervisningsdag og foregår både i klasselokalet og i 
simulationsstuen ved seng med simulationsdukke og med figuranter. 
 
Afvikling af dagen kræver 2 undervisere. 
 
Gruppeinddeling. OBS: Praktik 1 og Praktik 2 vejledere i samme gruppe. 
 
OBS. Instruktion/rigge an i lokalerne – dvs. koble videokameraer op på klasseværelse, så 
videolinket sendes til observatørerne, som kan se og høre simulationssituationen. 
Gøre klar til de 3 simulationsøvelser med redskaber og rekvisitter. 

 
Oplæg inden simulationsøvelserne igangsættes 
Inden opstarten gives et oplæg om præstationsstandarder og tegn på, at en elev er på et 
begynder, rutineret eller avanceret niveau. 
Og et oplæg med udgangspunkt i følgende feedback strategi: 
1. Feedup - Hvor er jeg på vej hen? - Opgaven 
2. Feedback - Hvordan klarer jeg mig? - Læreprocessen 
3. Feedforward - Hvor skal jeg hen herfra? - Læringspotentiale 
(Obs. Det er rigtig fint, hvis de har haft timerne med refleksive spørgsmål af Karl Tomm inden 
simulationsdagen) 
 
Skabe tryghed om at lave fejl og blotte sig 
Oplevelsen er, at flere kursister er utrygge ved at fremstå i roller overfor hinanden. Det kræver en 
snak om at øve sig i ikke at være i kontrol, og at det at lave fejl er udgangspunkt for udvikling og 
læring. 
 
Afviklingen: 
Inddeling i 5 grupper (når der er 22 kursister). 
Alle grupper kommer igennem alle roller i løbet af dagen. 
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Gruppen, der skal være elever, sendes over i simulationsrummet. De får instruktion af 
underviseren om casen. Gruppen, der agerer praktikvejledere, sættes sig ind i de to udvalgte mål. 
Får kun lidt viden om case, intet om niveau. 
Observatørerne sidder klar til at se og høre, hvad der foregå i simulationen. 
Når casen er spillet, og praktikvejledere har givet feedback til eleven, samles alle i klassen, og 
observatørerne giver feedback til praktikvejlederne. Herefter laves der en fælles refleksion på 
klassen. 
Stor pause efter hver case afvikling. 
Oplevelsen er, at kursisterne er meget trætte efter øvelserne, de bruger meget energi på 
øvelserne og refleksion. Afhængigt af, hvordan processen forløber, og kursisterne bidrager, så går 
hele dagen med simulation. 
 
Læringsudbytte: 
Grupperne får opmærksomhed på: 

 At være elev 

 At være vejleder 

 At give feedback 

 Give vejledning med udgangspunkt i praktikmål – herunder viden, færdighed og 

holdninger 

 At få tilbagemelding fra andre praktikvejledere 

 Få styr på præstationsstandarderne/niveauerne 

 

Case 1: Begynder (Elev 4 uger henne i praktik 1) 
Simulationsdukke – Mundhygiejne (bakke, swaps, tandbørste, krus, tandpasta) 
Gruppe 1: Elever 
Gruppe 2: Vejledere 
Gruppe 3, 4 og 5: Observatører på vejlederne sidder i klasseværelset 
 
Praktikmål:  
Mål 4: Eleven kan professionelt og selvstændigt udføre sengeredning, personlig pleje og omsorg 
ud fra hygiejniske principper i såvel borgerens eget hjem som på plejecentre. 
Mål 15: Eleven kan kommunikere relevant og professionelt i mødet med borgere, pårørende og 
samarbejdspartnere. 

 
INSTRUKTION TIL ROLLER: 
Instruktion til dem, der spiller elev: 
Sæt dig ind i at være begynder, glem at få det hele med, så du rende fra borgeren ad flere 
omgange. Overhør, at borgeren hoster. Brug få af borgerens ressourcer. 
 
Instruktion til dem, der agerer vejledere i rollespillet:  
Giv eleven feedback på færdighederne med øje for de to mål, der arbejdes med og udvælg den 
indsats, som eleven skal arbejde videre med. 
 
Instruktion til observatørerne: 
Reflekter over vejledernes feedback og rolle. Klargør din feedback til vejlederne efter simulationen. 
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Case 2: Rutineret (Elev slut praktik 1) 
Bariatridragt – Forflytning fra seng til lænestol, påklædning i lænestol (bariatridragt, tøj) 
Gruppe 3: Elever 
Gruppe 4: Vejledere 
Gruppe 1, 2 og 5: Observatører 
 
Praktikmål: 
Mål 2: Eleven kan møde andre mennesker på en etisk, respektfuld og anerkendende måde og 
begrunde sin faglige indsats for kolleger, borgere og pårørende og kan se sin egen rolle i 
udviklingen af mellemmenneskelige relationer. 
Mål 17: Eleven kan forflytte en borger i overensstemmelse med de ergonomiske principper og kan 
anvende relevant velfærdsteknologi. 
 
INSTRUKTION TIL ROLLER: 
Instruktion til den, der spiller borger (kunne med fordel være en erfaren vejleder): 
Vær lidt klagende, passiv, gå i stå med det du bliver bedt om.  
 
Instruktion til dem, der spiller elev (kan være to, der spiller elev):  
Lidt øget tidsforbrug i opgaven (obs. rehabiliterende tankegang) er opmærksom på flere af 
borgerens ressourcer, men lader dig overtale til at give en hånd. Brug lidt tid på at spørge til 
borgerens yndlingsmad og kostvaner. Dette kan ske, når du har fået borgeren op i stolen. 
 
Instruktion til dem, der agerer vejledere i rollespillet: 
Giv eleven feedback på færdighederne med øje for de to mål, der arbejdes med og udvælg den 
fortsatte indsats, som eleven skal arbejde videre med. 
 
Instruktion til observatørerne: 
Reflekter over vejledernes feedback og rolle. Klargør din feedback til vejlederne efter simulationen. 
 

 
Case 3: Avanceret (Elev slut praktik 2) 
Simulationsdukke (KOL pt.), nedre hygiejne, besøg af pårørende (vaskefad, klude, sæbe m.m.) 
Gruppe 5: Elever 
Gruppe 1: Vejledere 
Gruppe 2, 3 og 4: Observatører 
 
Praktikmål:  
Mål 4: Eleven kan professionelt og selvstændigt udføre sengeredning, personlig pleje og omsorg 
ud fra hygiejniske principper i såvel borgerens eget hjem som på plejecentre. 
Mål 15: Eleven kan kommunikere relevant og professionelt i mødet med borgere, pårørende og 
samarbejdspartnere. 
 
INSTRUKTION TIL ROLLER: 
Instruktion til dem, der spiller elev:  
Eleven gør det så godt, hun kan, kommunikerer frit og er opmærksom på, at borger hoster. Hun får 
at vide, at dukken vil hoste, så hun kan tage hensyn til dette. Han vil hoste så meget, at hun vil 
holde en pause fra nedre hygiejne. 
Hun ved ikke, at en pårørende lige pludselig kommer susende. 
 
Instruktion til dem, der agerer vejledere i rollespillet: 
Giv eleven feedback på færdighederne med øje for de to mål, der arbejdes med og udvælg den 
indsats eleven skal arbejde videre med. 
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Instruktion til observatørerne: 
Reflekter over vejledernes feedback og rolle. Klargør din feedback til vejlederne efter simulationen. 
En observatør bliver bedt om at komme susende ind i seancen som pårørende, uden at 
eleven er forberedt. 
 
Litteratur: Simulation i sundhedsuddannelserne. Hanne Helleshøj, Hans Henrik Johansen mfl. 
Munksgaard 2015 
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”Eleven opnår erhvervsfaglig kompetence gennem en kombination af viden, færdigheder, faglige vurderinger og etiske 
overvejelser, der sætter eleven i stand til at handle professionelt inden for det kompetenceområde, uddannelsen retter sig imod.  
Eleven opnår erhvervsfaglig kompetence gennem en aktiv deltagelse i praktisk og teoretisk undervisning i uddannelsesspecifikke 
fag, grundfag, valgfri specialefag og valgfag samt gennem udførelse af og refleksion over de daglige arbejdsopgaver i 
praktikuddannelsen.  
Eleven skal gennem uddannelsen udvikle erhvervsfaglige kompetencer med henblik på at varetage jobfunktioner inden for 
sundhedsvæsnet i et arbejdsliv, hvor forandring, omstilling, udvikling og fortsat læring er et vilkår” 

 
 
 
Mål 7_________________________________________________________________________________________________ 
  

Illeris, Knud: Læring – kap 7 

 
Film PA “ så lad dog barnet selv”: https://www.youtube.com/watch?v=JOYfUBNPsRI 
 
Film SSH/SSA “magten tilbage til”:https://www.youtube.com/watch?v=PaL_ce7Wusw 
 
“Dokumenter din hverdag” https://www.youtube.com/watch?v=RvoHccsoAtM 
 
“Et hverdigt liv for demente” https://www.youtube.com/watch?v=m8-1bc30-GA 
 
Bogh, Cecilie og Månsson, Maria: Praktikvejlederbogen, Munksgaard 2014  kap 3-4 
 
Illeris, Knud.  læring i arbejdslivet: kap 10 

Bogh, Cecilie og Månsson,  Maria: Praktikvejlederbogen, Munksgaard 2014  s. 84-85 
 

Mål 8_______________________________________________________________________________________________ 
 
Wenger, Etienne:  

En social teori om læring s. 13-26. 
 

Praksisfællesskabet s. 59 - 64  
 

Kap 3 – Læring  
 

kap 1 – mening 
 

Kap 2 – fællesskab 
 

Kap 12 – uddannelse 
 

Mål 9______________________________________________________________________________________________ 
 
film om hjælpemidler til ordblind https://www.youtube.com/watch?v=gT5mfd8D9oc 
 
Læsevejledning: 
http://www.sosusj.dk/ny-elev/tilbud-om-vejledning-og-stotte/laesevejledning/filmklip/ 
 
Faglig læsning fra munksgaard: 
http://sosu.munksgaard.dk/Faglig%20laesning.aspx?selectedtab=0 

https://www.youtube.com/watch?v=JOYfUBNPsRI
https://www.youtube.com/watch?v=PaL_ce7Wusw
https://www.youtube.com/watch?v=RvoHccsoAtM
https://www.youtube.com/watch?v=m8-1bc30-GA
https://www.youtube.com/watch?v=gT5mfd8D9oc
http://www.sosusj.dk/ny-elev/tilbud-om-vejledning-og-stotte/laesevejledning/filmklip/
http://sosu.munksgaard.dk/Faglig%20laesning.aspx?selectedtab=0
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Tulin, Christina. Dokumenter og skriv. Munksgaard 2015 
 
Læringsstil test evt. http://www.ventures.dk/studieteknik/Laeringsstil/Test.htm 
 
Illeris, Knud: Kompetence kap. 8 (s. 121-131) 
 
Katznelson, Noemi: Unges motivation og læring  Hans Reitz forlag 2015. 
 
Artikel om generation præstation:  
http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE2502017/oproeret-ulmer-hos-generation-
praestation/ 
 
Artikel om generation ambitiøs: 
http://politiken.dk/debat/ECE2505933/jeg-vil-hellere-vaere-en-del-af-generation-
praestation-end-generation-uambitioes/ 
 
Illeris mfl. Læring i arbejdslivet: kap 3 
 
Giddens, Antony: modernitet og selvidentitet – selvet og samfundet under senmoderniteten, 
Gyldendals akademiske forlag 
 
 
Mål 10________________________________________________________________________________________________ 
 

Holm Strøm, Sophie, Synlig læring i gymnasiet og på HF, Dafolo 2015 kap 1-2-5 

Artikel om: feed up, feedback, feed forwed. 
http://www.emu.dk/sites/default/files/PDFVrktjlringsspor2feedbackmodel.pdf   
 

 Artikel om fagidentitet 
http://www.nyt-om-arbejdsliv.dk/images/pdf/2004/nr4/ta04-4-25.pdf 
 

Bogh, Cecilie og Månsson, Maria: Praktikvejlederbogen, Munksgaard 2014  s. 33-39 + 192 
 
Illeris, Knud. Læring: kap 5 
 
 

Mål 11_________________________________________________________________________________________________ 
 
Den lokale uddannelsesplan og beskrivelsen af hvordan opbygningen af uddannelsen ser i det lokale 
område.  
 

Bogh, Cecilie og Månsson,  Maria: Praktikvejlederbogen, Munksgaard 2014  kap 5 -8 og 
værktøjskassen 
 
De lokale vejledningsmetoder regioner, kommuner og private praktikudbydere har.  
 
PASS erklæring - www.passinfo.dk - for praktikken 

http://www.ventures.dk/studieteknik/Laeringsstil/Test.htm
http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE2502017/oproeret-ulmer-hos-generation-praestation/
http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE2502017/oproeret-ulmer-hos-generation-praestation/
http://politiken.dk/debat/ECE2505933/jeg-vil-hellere-vaere-en-del-af-generation-praestation-end-generation-uambitioes/
http://politiken.dk/debat/ECE2505933/jeg-vil-hellere-vaere-en-del-af-generation-praestation-end-generation-uambitioes/
http://www.emu.dk/sites/default/files/PDFVrktjlringsspor2feedbackmodel.pdf
http://www.nyt-om-arbejdsliv.dk/images/pdf/2004/nr4/ta04-4-25.pdf
http://www.passinfo.dk/
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Bilag 

Forslag til arbejde med deltagernes transfer 
 
Læringskontrakt Praktikvejlederuddannelse 
 – Transfer spørgsmål  
 
Målene for Uddannelsen skal sættes ind 
* 
* 
* 
 
Transfer forløb: 
Ved at leder og medarbejder udfærdiger en læringskontrakt før kursusstart, hjælpes 
medarbejderne til en afklaring af, hvad der er behov for, at han/hun får større kompetence 
i indenfor praktikvejledning. 
Med afsæt i læringskontrakten får deltagerne mulighed for dagligt at reflektere over, 
hvordan kursets temaer kan relateres til hverdagens opgaver med praktikvejledning samt 
hvilke ting, der er relevante for dem at afprøve i egen praksis. 
Ved at kurset er i splitforløb er der mulighed for at afprøve undervejs og bearbejde med 
medkursister. 
Ca. en måned efter kursusforløbet taler leder og medarbejder sammen igen, hvor 
læringskontrakten gennemgås, og hvor der tales om og laves aftaler for det videre arbejde 
med at anvende det nye i arbejdsdagen. 
 

 
 
Før kursusstart:  
Kompetenceanalyse 
 
Deltageren forholder sig til følgende: 

 Hvad er jeg god til i praktikvejledning 

FØR KURSUS

Samtale. Læringskontrakt

Hvad har jeg brug for for at blive 
bedre til  praktikvejledning

UNDER KURSUS

Lægge planer for, hvad der skal 
afprøves i praksis

EFTER KURSUS

Afprøve det nye i praksis. 
Opfølgningssamtale med leder
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 Hvad vil jeg gerne være bedre til i praktikvejledning 

 Hvad vil jeg gerne opnå ved at komme på efteruddannelsen 

 Hvorfor er det vigtigt for min arbejdsplads, at jeg styrker mine kompetencer 

 Hvorfor er det vigtigt for eleven 

 Hvorfor er det vigtigt for mig og mine kolleger 

 Hvad betyder det for vores brugere 

Og drøfter det med nærmeste leder inden kursusforløbet 
Kan gøres med afsæt i disse spørgsmål: 

 Hvad er mine læringsmål for efteruddannelsen 

 Hvordan ved jeg, om jeg har opfyldt mine læringsmål 

 Hvordan kan jeg se, at jeg er blevet bedre i forhold til praktikvejledning 

 Hvordan kan og vil elever og kolleger opleve, at jeg gør noget anderledes efter 

uddannelsen? 

Under uddannelsesforløbet 
Her vil der blive arbejdet med en daglig refleksion over dagens temaer: 

 I hvilke arbejdsopgaver kan/skal jeg bruge det nye jeg har lært? 

 Har jeg brug for at ændre arbejdsgange, for at bruge det nye jeg lærer? 

 Er der andet som skal ændres for at jeg kan bruge det nye? 

 Hvordan får jeg bedst orienteret/ inddraget mine kolleger, så det er let for mig at 

bruge det, jeg har lært? 

 Er der noget jeg skal gøre mindre af, for at få tid til at bruge det nye, jeg har 

lært? 

 Hvordan kan jeg sikre, at arbejdsdagen giver mulighed for at afprøve det lærte? 

 
Afslutningsvis på uddannelsesforløbet: 

 Hvad vil du gøre anderledes i dit arbejde fremover? 

 Hvordan forestiller du dig at anvende det lærte i praksis 

 Hvad og hvem skal støtte dig? 

 Hvordan skal det ske? 

 
Opfølgning  
ca. 1 mdr. efter uddannelsen - samtale medarbejder og leder 
Hvordan har jeg forsøgt at gøre tingene anderledes end tidligere? 
Hvilke af målene i læringskontrakten har jeg nået? 
Skal noget justeres i læringskontrakten 
Har rammerne i den daglige praksis gjort det let for mig at opfylde mine mål i 
læringskontrakten 
Hvad skal min leder og mine kolleger gøre for at støtte mig i at bruge det nye, jeg har lært? 
Hvad skal jeg selv gøre for at bevare motivationen og holde fast i at bruge det nye, jeg har 
lært? 
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Hvordan har arbejdspladsen/teamet/eleverne glæde af, at jeg bruger det, jeg har 
lært? 
 
Hvordan har brugerne glæde af, at jeg bruger det, jeg har lært 
 

 
 
Forslag til velkomstbrev 

     
Kære deltager på praktikvejlederuddannelsen 
 
Som forberedelse på din uddannelse til praktikvejleder vil jeg gerne, at du bruger lidt tid på at 
besvare følgende spørgsmål og medbringer dem på uddannelsen. 
 
Hvad har jeg brug for at blive bedre til praktikvejledning 

 Hvad er jeg god til i arbejdet med elever 

 Hvad vil jeg gerne være bedre til i praktikvejledning 

 Hvad vil jeg gerne opnå ved at komme på uddannelsen 

 Hvorfor er det vigtig for mit team/arbejdsplads, at jeg styrker mine kompetencer 

 Hvorfor er det vigtigt for eleven 

 Hvorfor er det vigtigt for mig og mine kolleger 

 Hvad får barnet/familien eller borgerne ud af det? 

Formålet hermed er, at du selv bliver afklaret i forhold til, hvor dine kompetencer er i forhold til 
vejledning af elever i praktikken, og hvilke kompetence du gerne vil udvikle. 
Du kan finde inspiration i vedlagte mål for praktikvejlederuddannelsen. 
På uddannelsen vil du blandt andet få mulighed for at arbejde med lige netop det du finder 
interessant, så du i de mellemliggende perioder derhjemme kan få afprøvet det sammen med din 
elev og kolleger. 
Efter uddannelsesforløbet skulle du gerne have fået ny viden om vejledning af elever i praksis, så 
du har mulighed for at forfine din indsats med praktikvejledning. 
 
Med venlig hilsen  
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Målene: 
sættes ind 

     

  
 

 

FØR KURSUS

Hvad har jeg brug for at blive 
bedre til i praktikvejledning

UNDER KURSUS

Lægge planer for, hvad der skal 
afprøves i praksis

EFTER KURSUS

Implementere det nye i praksis 


