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Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) 

 

Moder-FKB  
 
2222 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi  
 
Endvidere tilknyttet følgende af EPOS’ FKB´ere: 
  
2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap 

2629 Pædagogisk arbejde med børn og unge 

2272 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet  

 

Arbejdsfunktioner  
Uddannelsen er en overbygningsuddannelse for praktikvejledere, der har gennemført 

basisuddannelsen som praktikvejleder. Og som har særlige funktioner i tilrettelæggelsen og 

gennemførelsen af uddannelsesopgaven for elever, der er i praktikuddannelsen som pædagogiske 

assistenter, social og sundhedshjælpere eller social og sundhedsassistenter. 

 

Deltagerforudsætning 
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. Ligeledes anbefales det, at man har gennemført basismodulet som praktikvejleder eller besidder 

tilsvarende kvalifikationer. 

 

Relevante uddannelser at kombinere med 
Kursus nr. 48256 Praktikvejleder – PAU- og SOSU-elever   

Kursus nr.  48383 Praktikvejleder, PAU – SOSU- elever på Talentspor og EUX 

Kursus nr.  42923 Praktikvejledning af PAU og SOSU-elever, særlig indsats 

Kursus nr.  42382 Praktikvejleder, PAU – og SOSU –elever, ajourføring 
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Indledning  
Behovet for uddannelsen: Praktikvejleder, PAU - og SOSU elever – Overbygning, er opstået på 

baggrund af et ønske om en stærkere praktikvejlederprofil, med mulighed for, at man som 

praktikvejleder, over tid får mulighed for yderligere kompetenceudvikling gennem differentierede og 

kontinuerlige tilbud af uddannelsesforløb – for yderligere uddybelse af dette, se http://www.epos-

amu.dk/Uddannelser/Praktikvejleder.  

 

Ønsket om behovet for en overbygningsuddannelse kom frem under arbejdet med en revision af 

basisuddannelsen som praktikvejleder i december 2015. Her blev det tydeligt, at der efterhånden er 

forskellige organiseringer i praksis af praktikvejledere, der sikrer at de rette kompetencer er til stede i 

løsningen af grunduddannelsesopgaven.  Fx er der organiseringer, hvor nogle praktikvejledere 

fungerer som daglige vejledere, og andre praktikvejledere fungerer som særlige vejledere med 

yderligere ansvarsområder for uddannelsesopgaven.  I de forskellige modeller kan det være at man 

som særlig praktikvejleder har specielle opgaver og ansvar for grupper af elever i den daglige praksis, 

eller at man anses som særlig ressourceperson for kollegaer, der er daglige praktikvejledere.  

I forsøg på at ’ramme’ de forskellige funktioner, vil der i materialet både være eksempler på, at der er 

et direkte perspektiv på relationen til eleven, mens der i andre dele af materialet er fokus på at 

’vejlede og understøtte’ kollegaer, der har den daglige praktikvejlederfunktion.    

 

I forhold til målgruppen af deltagere, i relation til ovenstående, er uddannelsen beskrevet til 

kompetenceniveau 5 (Den danske kvalifikationsramme for Livslang Læring; DKLL), med forventning 

om, at deltagerne efterfølgende vil kunne variere og kvalificere egen praktikvejlederpraksis, ud fra et 

større kendskab til pædagogisk teori og metoder.  

 

Da der i praktikvejlederprofilen er medtænkt muligheder for at hjælpe praktikvejlederen til 

efterfølgende yderligere efter/videreuddannelse, er der lagt vægt på at understøtte udvikling af 

analytiske kompetencer gennem et skriftligt projekt, med afsæt i egen vejlederpraksis.  

 

  

http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Praktikvejleder
http://www.epos-amu.dk/Uddannelser/Praktikvejleder
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I materialet præsenteres målene ud fra fire gennemgående temaer: Den overordnede 

uddannelsestænkning: System og sektorforståelse; Didaktik og læring og Oversættelse og refleksion. 

Disse temaer danner også grundlag for basisuddannelsen til praktikvejledere. 

 

                
 

Vi har i materialet givet et forslag til opbygning af uddannelsesforløbet, men har også forsøgt at dele 

inspirationsmaterialet op således, at det er fleksibelt at bruge i uddannelsesplanlægningen. Det er 

således op til den enkelte underviser selv at vælge rækkefølgen af målene i den endelige 

tilrettelæggelse af uddannelsesforløbet. Materialet skal således ikke læses som at man skal starte med 

mål 1, på dag 1, mål 2 på dag 2 osv. 

 

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, - det vil sige hvilke kompetencer 

de tilegner sig ved arbejdet med målet.  

Dette er underviserens 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. Se mere om deltagerens transfer under mål 1 

 

Litteraturlisten er tænkt som inspiration for underviseren.  

Mål 1 

Mål 2 og 3 
Mål 4, 5 og 6 

Mål 7 og 8 
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Inspiration til tilrettelæggelse 
Det anbefales at planlægge uddannelsen i et 3-delt splitforløb a´ 4 dage, hvor der imellem modulerne 
er plads til at øve begyndende kompetencer. Dette giver mulighed for opsamling på de efterfølgende 
moduler. Der er endvidere givet forslag til to fjernundervisningsdage. 
 
Oversigt over hvornår der kan arbejdes med hvilke mål. 

Før 
uddannelse 

Modul 1 Split Modul 2 Split Modul 3 1 – 2 mdr. 
efteruddannelsen 

Samtale med 
leder 
 Hvad skal mit 
projekt handle 
om? 

Mål 1  
Mål 2 
Mål 5 
Mål 7 

Afprøve og 
indsamle 
data til 
næste 
modul 

Mål 2 
Mål 3 
Mål 4 
Mål 7 
Mål 8 

Afprøve og 
indsamle 
data til 
næste 
modul 

Mål 6 
Og 
potentielt 
alle mål 
 

Opfølgning på 
implementering 

 
Det anbefales, at deltagerne gennem hele forløbet arbejder med emner til et udviklingsprojekt i 
forhold til elevuddannelse og praktikvejledning i egen praksis. 
 
 
Der arbejdes ud fra følgende design i materialet:  

 

1. Tema  

2. Mål i uddannelsen  

3. Indhold skal føre til, at praktikvejleder opnår  

o Viden om  

o Færdigheder  

4. Tidsforbrug  

5. Emner - herunder bud på tilrettelæggelse af undervisning  

6. Ideer til oplæg (eller planlægning af undervisning), der kan arbejdes med  

o Kompetencer  

7. Litteraturforslag til de beskrevne punkter  
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Tema 1 Den overordnede uddannelsestænkning 
 

I dette tema tages der afsæt i praktikvejlederens kendskab til de aktuelle erhvervsuddannelser til 
pædagogisk assistent og/eller social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent. 
Temaet giver mulighed for at se nærmere på, hvordan man i praktikken kan fremme elevens udvikling 
af erhvervsfaglige kompetencer, ved at skabe sammenhæng og transfer for eleven. 
 
 

Mål 1 Deltageren kan gennem metoder der fremmer transfer, støtte elevens udvikling af de 
erhvervsfaglige kompetencer 

 
Indholdet skal føre til, at deltageren opnår: 
 
Viden om: 

 Begrebet transfer, og transfers betydning for læring i erhvervsuddannelser 

 Hvilke metoder der kan anvendes i praksis, så transfer sker hos elever 

 Tilrettelæggelse af praktikforløb i erhvervsuddannelse 

 Uddannelsens kompetence mål 

 Begrebet ”Erhvervsfaglig kompetence” 

 Læringsformer og forudsætninger, herunder samspillet mellem didaktik, teori og praksis.  
 
 

Færdigheder: 

 Tilrettelægge læringsforløb der tager højde for genkendelighed, anerkendelse og systematisk 
inkludering i arbejdsopgaver 

 Have overblik over uddannelsesforløbet 

 Planlægge et forløb, så eleverne får mulighed for at arbejde med praktikperiodens mål 

 Beskrive sammenhængen mellem uddannelsens kompetencemål og praktikmålene 

 Arbejde med transfer i forhold til elevens tidligere erhvervet viden og færdigheder. 
 
Tidsforbrug: 
1 dag, samt daglige refleksioner i forhold til læringskontrakt/portefølje, og ved udarbejdelse af opgave. 
Mål 1 kan eventuelt kombineres med mål 7, der har fokus på hvordan man faciliterer læreprocesser. 
 
Emne 1:  
Udvikling af erhvervsfaglige kompetence 
 
Ideer til oplæg og øvelser 
Oplæg:  
Hvad er det for erhvervsfaglige kompetencer eleverne skal udvikle i løbet af deres uddannelse og 
uddannelsens kompetencemål? Og hvad kendetegner en erhvervsuddannelse og erhvervs pædagogik? 
 
Øvelse:  
Deltagerne skal forholde sig til, hvordan praktikmålene giver mulighed for at udvikle erhvervsfaglige 

kompetencer inden for de emner målene beskriver. Helt konkret skal der gives bud på, hvilke 

arbejdsopgaver og funktioner eleverne skal have mulighed for at arbejde med i praktikperioden. 
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Samtidig beskrives hvilken kompetence det forventes, at eleven udvikler ved de beskrevne 

arbejdsopgaver. Arbejdsopgaverne sammenlignes også med uddannelsens kompetencemål.  

 

Emne 2:  
Transformativ læring 
 
Ideer til oplæg og øvelser 
Oplæg:   

Efter metoden "Flipped learning" kan underviser lave en video/power point med Voice via Office Mix, 

hvor der undervejs er oplæg, henvisninger til litteratur og spørgsmål som skal besvares. 

Dette giver mulighed for, at praktikvejlederne kan arbejde differenceret med teorierne.  (Træning i at 

analysere teori og omsætte det til egen praksis som praktikvejleder) 

Se mere om fjernundervisning i "inspirationsmateriale til fjernundervisning Praktikvejleder, PAU- og 

SOSU-elever, kursus nr. 48256 

 

Oplæg: Læringens processer og dimensioner 

o Samspilsprocessen og tilegnelsesprocessen 

o Læringens tre dimensioner  

Oplæg: Læringens indholdsdimension og Kolbs læringscirkel 

o Viden, færdigheder, faglige vurderinger og etiske overvejelser. 

Oplæg: Transformativ læring 

o Hvad fremmer transfer? Personlige faktorer, selve undervisningen og den situation 

hvor man skal anvende det man har lært 

 

Som afslutning på hvert oplæg kan der være et opsummerende refleksionsspørgsmål, som 

praktikvejlederen skal besvare og begrunde (til logbog): 

 Hvad er for dig en vigtig pointe i det du netop har hørt/arbejdet med? 

 Hvad er du blevet nysgerrig på at gå dybere ind i? 

 

Emne 3:  
Deltagerens transfer 
 
Ideer til oplæg og øvelser        
    

           Kompetencer er andet end faglig viden 
Det kan godt være at man ved og har lært noget. Men det er ikke det samme som, at man kan – eller vil – 
bruge det i praksis! eller at man må......                
Gringer Inc 

 
For at skabe optimale forhold for deltagernes transfer, må tilrettelæggelsen af uddannelsen give 

mulighed for, at deltagerne, både før, under og efter selve uddannelsesforløbet, får mulighed for at 

arbejde med egen kompetenceudvikling. 
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Dette kan gøres ved, at man før kursusstart opfordrer deltageren til at reflektere over følgende (og 

gerne sammen med nærmeste leder):  

 Hvilke behov der er for kompetenceudvikling, personligt/professionelt? 

 Forventninger 

 Motivation 

 Forpligtelse  

 Tiltro til egne evner 

 

Denne refleksion kan danne grundlag for en læringskontrakt for den enkelte deltager, samt evt. 

opstart på udviklingsprojektet i forhold til emne og omdrejningspunkter.  

 

På uddannelsens første dag introduceres deltagerne til arbejdet med egen transfer, med 

udgangspunkt i læringskontrakt og daglig anvendelse af portefølje. 

 

I tilrettelæggelsen af undervisningen er det vigtig, at der fokuseres på træning i anvendelse og kobling 

til egen praksis, og at der løbende er opfølgning på det nye der læres. Dette kan blandt andet gøres 

ved, at deltagerne dagligt arbejder med portefølje/logbog. 

 

I forhold til forankring i egen praksis, får nærmeste leder, kolleger samt studiegruppe fra uddannelsen, 

en vigtig rolle i at efterspørge og anerkende en arbejdsdag med ny viden, nye færdigheder og ny 

adfærd, samt vurdering af om det fungerer i praksis. 

 

I bilag 2 kan ses eksempler på:   

 Information til deltager og deltagers leder før uddannelsesstart 

 Refleksionsspørgsmål før kursusstart til deltager og til deltagerens leder 

 Portefølje/logbog  

 Opfølgning 1-2 mdr. efter uddannelsen 

 

Kompetencer i forhold til mål 1 

 Udvælge metoder der fremmer elevers transfer 

 Kan støtte elevernes udvikling af erhvervsfaglig kompetence ved inddragelse af, og refleksion 

over, teori og praksis. 

 Kan arbejde med egen transfer af læring i forhold til egen rolle og funktion som 

praktikvejleder. 
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Tema 2 System og sektorforståelse 
 
Med temaet System- og sektorforståelse sættes fokus på velfærdsopgaver, som medarbejdere i praksis 

bidrager til, inden for de givne nationale og lokale politikker og retningslinjer. Elevers læring i praksis 

skal tage udgangspunkt i den sektor praktikstedet er en del af, herunder de forskellige nødvendige 

samarbejdsformer med andre faggrupper og sektorer, i løsningen af den fælles opgave omkring 

borgeren (barnet, den unge, den voksne, den ældre).   

 

Fokus omhandler færdighed i at kunne sætte rammerne for elevernes forløb, således at de indgår i et 

fagligt funderet praksisfællesskab, hvor der samarbejdes tværsektorielt og tværfagligt omkring 

kerneopgaven, og i denne opgave involvere de tværfaglige- og tværsektorielle samarbejdspartnere 

som en læringsressource. 

 

Praktikvejlederen skal kunne fremstå med et overblik, der kan tydeliggøre elevens eller elevernes 

aktuelle faglige kompetencer i forhold til kerneopgaven, og samtidig kunne henvise til - og vejlede 

eleven, ud fra praktikmålene. 

 

Mål 2 Deltageren kan, ud fra forståelsen af organisationens kerneopgave samt indholdet i 
praktikmålene, inddrage relevante tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere til at 
understøtte elevens opnåelse af praktikmålene. 

 
 

Indholdet skal føre til, at deltageren opnår: 

Viden om: 

 Organisationens kerneopgave (Anders Seneca) 

 Relationel koordinering 

 Den lokale uddannelsesplan (LUP som er praktikmål, og samarbejdet mellem skole og praktik) 

Færdigheder: 

Ud fra organisationens kerneopgave kunne udvælge relevante opgaver og funktioner, der er relateret 

til praktikmålene 

 Kunne omsætte og italesætte væsentlige elementer om egen rolle i den faglige opgaveløsning, 

i relation til kerneopgaven – og betydningen af dette for borgeren/barnet/pt./den unge. 

 Have kendskab til, hvad andre faggrupper bidrager med til kerneopgaven 

 Kunne beskrive elevers læringsmål over for tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere 

med henblik på, at de kan bidrage til elevuddannelsen 

Tidsforbrug: 
1 dag  
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Emner: 

Praktikmålenes bidrag til arbejdet med kerneopgaven. 

Velfærdsydelse og velfærdsopgave - sammenhæng med kerneopgaven. 

Sektorforståelse og sammenhæng med praktikmål. 

 

 

Ideer til oplæg og øvelser:  

Oplæg: 

Indledningsvis kan der planlægges et oplæg i plenum eller fjernundervisning med metoden ”flipped 

learning”, med begreber og sammenhænge omkring kerneopgaven.  

SSA, SSH og PA arbejder med opgaver der støtter op om velfærdsstaten. De arbejdsopgaver der bliver 

løst, kaldes bredt for ”velfærdsopgaver”.  

”Kerneydelse er den ydelse, der leveres. Kerneopgaven er den opgave, som organisationen er sat i 

verden for at løse. Kerneopgaven sætter retning for arbejdet i organisationen, og opgaven løses i 

fællesskab og altid af mere end én faglighed”.  

                                Kilde: Christensen & Seneca, ”Kend din kerneopgave – Innovation til hverdag”, 2012 

Inspiration til arbejdsspørgsmål omkring en case. Denne kan deltagerne selv have udarbejdet ud fra 3 

udvalgte praktikmål:  

 Beskriv egen organisations kerneopgave.  

 Beskriv de kerneydelser (arbejdsopgaver) I og praktikstedets elever udfører i forhold til 

kerneopgaven.  

 Beskriv på hvilken måde arbejdsopgaverne støtter op om kerneopgaven.  

  

Oplæg:  

Deltagerne skal lave (evt. have med via en opgave mellem modulerne) en beskrivelse af hvilke sektorer 

de samarbejder med i deres daglige arbejde.  

Eller med inspiration fra FOAs hjemmeside i forhold til sektorer, skal deltageren beskrive, hvilke 

sektorer de samarbejder med, og hvilke opgaver de varetager i forhold til kerneopgaven.  

https://www.foa.dk/afdelinger/foa-aarhus/fagforeningen/sektorer 

Dette kan med fordel fremstilles med mindmap metoden.  

 

Inspiration til refleksionsspørgsmål til deltageren: 

I forhold til uddannelse af SSH, SSA og PA elever;   

 Betegner man så SOSU-skolen som en anden sektor? Hvorfor/hvorfor ikke? 

 Hvilken rolle har de beskrevne sektorer i uddannelsen af jeres elever? 

Forståelsen af begreberne; sektor, kerneopgave, kerneydelse og deres brug i praksis, skal 

praktikvejlederen bruge til den læring om/i faget der sker hos eleven. Dette skal give eleven en 

https://www.foa.dk/afdelinger/foa-aarhus/fagforeningen/sektorer
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forståelse af deres fag som en del af en sektor og en organisation. Samtidig give forståelse for det 

samarbejde der foregår med andre sektorer, organisationer m.m.  

 

Kompetencer ift. mål 2 

 Samarbejde med kollega fra det tværfaglige eller tværsektorielle team til varetagelse af 

udvalgte læringsmål for eleverne. 

 Kan formidle egen faggruppes bidrag til organisationens kerneopgave. 

 Kan inddrage relevante samarbejdspartnere fra andre sektorer i forhold til elevens arbejde 

med praktikmålene. 

 

 
Mål 3 Deltageren kan i praktikvejledning anvende innovative metoder, der understøtter elevens 
læring i praksis. 

 
Indholdet skal bidrage til at deltageren opnår: 

 
Viden om: 

 Innovationspædagogik 

 Den innovative proces 
 
Færdigheder: 

 Se muligheder og forfølge dem 

 ’Turde dumme sig’ og tænke nyt sammen med andre 

 Skabe tillidsfulde relationer imellem elever og samarbejdspartnere i det tværfaglige team 

 Stille spørgsmål, som skaber innovation 

 Anvende innovative metoder i praksis 

 Arbejde systematisk med innovation 

 Arbejde kreativt med innovation 
 
Tidsforbrug 
½ - 1 dag, eventuelt på 2. modul 
 
Emne: 
Arbejdet med innovation i forhold til praktikvejledning 
 
Ideer til oplæg og øvelser 
Øvelse i at arbejde innovativt: 
Da innovation ikke kan læres ved at lære om innovation, er det vigtig at træne dét at være innovativ.  
Derfor skal deltagerne inviteres til deltagelse i innovative processer på uddannelsen. Herved får de ved 
egen oplevelse, ideer til hvordan de kan invitere elever til deltagelse i innovative processer omkring 
deres læring i praksis. 

 
Den innovative proces kan bruges som metode i forhold til alle emner i uddannelsen. 
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Dette eksempel er inspirereret ud fra Striims bog om kreativ problemløsning og praktisk ideudvikling. 

Der er masser af metoder at vælge mellem i litteraturhenvisningen.  

 

Tema 2 handler om praktikvejlederens system- og sektorforståelse. Derfor er der i det efterfølgende 

eksempel sat fokus på at få nye ideer til, hvordan kolleger fra det tværfaglige team kan inddrages på 

nye måder. 

 

Når man arbejder med innovationsdidaktik, er det vigtig, at man skaber rammer for et godt 

læringsmiljø, hvor der opbygges gode relationer mellem deltagerne, og hvor der er fokus på 

ressourcetænkning. 

For at skabe optimale forhold for deltagernes transfer, må tilrettelæggelsen af uddannelsen give 

mulighed for, at deltagerne både før, under og efter selve uddannelsesforløbet får mulighed for at 

arbejde med egen kompetenceudvikling. 

 

Processen tilrettelægges efter model for ideudvikling med fem hovedfaser:  

 
 Fase 1 Fokusering – Det brændende spørgsmål,  

 Fase 2 Idéskabelse  

 Fase 3 Sammenfatning – hvilke idéer skal der arbejdes videre med "idésien",  

 Fase 4 Idéudvikling,  

 Fase 5 Idévurdering (Striim, Ole: side 50) 
 
 
Underviseren tager facilitator-rollen, hvor man arbejder ud fra Neutralitetsprincippet:  
Underviseren som facilitator er neutral, har fokus på proces og ikke indhold. Deltagerne er eksperterne 
på deres praksis og underviseren skal fastholde sin rolle i periferien af gruppens proces (Høegsberg 
/Lillesø 2007 ). 
 
Opstart på dagen: 
Ryste-sammen øvelse:  

 Gå sammen to og to.  

 Stil jer over for hinanden i behagelig afstand. 

 1. runde: I skiftes til at sige tallene 1-2-3-1-2-3 osv.  

 2. runde; tallet 1 skiftes ud med et klap.  

 3 runde: 2 skiftes ud med hop -> klap – hop-3. 

 4 runde: 3 skiftes ud med råb "hej"-> klap – hop – Hej – klap osv. 
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Oplæg om innovationspædagogik: 
Hvad, hvorfor, hvordan, vejleders opgave.  
Herefter en overordnet introduktion til innovationsprocessens forløb (model for idéudvikling, Striim 
s.50) 
 
Øvelse: Få gang i kreativiteten:  

 3 mands grupper.   

 I skal nu bygge videre på hinandens ord: en starter med at sige sol, den anden fortsætter med 
det vedkommende umiddelbart tænker på osv. Hvor lang tid kan I holde den i gang? 
 

I kan tage en runde mere, inden der skal gang i den egentlige kreative proces i forhold til at finde frem 
til svar på det brændende spørgsmål. 
 
Fase 1, fokusering:  
Få nye idéer til, hvordan kolleger fra det tværfaglige team kan inddrages på nye måder, i forhold til 
elevens forståelse af den fælles kernopgave, der arbejdes med hos barnet/den unge eller borgeren. 
 
Det brændende spørgsmål ”Hvordan kan kolleger fra det tværfaglige team, inddrages på nye måder i 
vejledning af elever i praktikperioden?" 
 
Fase 2, idéskabelse:   
Metode: Negativbrainstorming, som er en sjov variant af en almindelig brainstorming, og har til formål 
at få deltagerne til at tænke fremadrettet.  
Metoden bygger på det princip, at det kan være nemmere at generere negative ideer, end positive 
ideer. De negative ideer giver anderledes og skæve tilgange til problemstillinger, som ved 
efterfølgende at blive vendt til positive ideer, giver anderledes ideer til nye handlinger.  
 
Gruppearbejde med 4-6 personer i hver gruppe. 
 
Metoden består af fire arbejdstrin som SKAL holdes adskilt: 
 

1. Positiv opgaveformulering: Fra fase 1 har vi "det brændende spørgsmål". Hvordan skaber vi 
nye måder at inddrage kolleger fra det tværfaglige team og evt. tværsektorielle 
samarbejdspartnere i praktikvejledning? 

2. Negativ opgaveformulering: Hvordan dræber vi samarbejdet med det tværfaglige team og evt. 
tværsektorielle samarbejdspartnere i praktikvejledning? 

3. Negative ideer: Deltagerne får udleveret post-it, som de skal skrive deres negative ideer på. 
Vigtig at man kan læse hvad der står. Gruppen idé-genererer i ca. 15 min. 
 
Gyldne regler for brainstorming 

 Ingen kritik  

 Så mange ideer som muligt. En idé pr. post-it 

 Vilde idéer  

 Gerne bygge videre på hinandens idéer  
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4. De negative idéer bruges nu til at skabe positive modsætninger, der kan besvare den positive 
opgaveformulering. Dette gøres ved, at deltagerne gennemgår de negative idéer enkeltvis, og 
skriver den positive idé ud fra den negative idé på tavlen. F. eks: "Vi kender ikke til de andres 
opgave hos borgeren/barnet". - bliver omformuleret til "vi ved altid, hvad de andre arbejder 
med hos borgeren/barnet”. 

 
Fase 3, sammenfatning: Hvilke idéer skal der arbejdes videre med?: 
Alle de negative idéer fra grupperne skrives på tavlen. Underviser skriver det op som grupperne har 
fundet frem til. Der kan være rigtig mange idéer til, hvordan tværfagligt samarbejde om 
elevuddannelse dræbes. (Hver idé skrives kun en gang) 
 
Idésien: Efterfølgende bedes deltagerne enkeltvis forholde sig til de negative ideer, og derefter vælge 
de tre, som de finder mest interessante/relevante at arbejde videre med. Hver deltager markerer de 
tre man har valgt, ved at sætte streg ved idéen på tavlen. Herved får man prioriteret idéerne ud fra 
deltagerens ønsker.  
 
Idéerne gennemgås, og der startes med den, som har fået flest stemmer. Der vælges det antal idéer 
der skal arbejdes videre med (alt efter antal grupper og tidsramme).  
De resterende idéer viskes ud (man kan vælge at en af deltagerne skriver de vigtigste 10 idéer ned, så 
man på et senere tidspunkt kan arbejde videre med disse). 
 
Fase 4, idéudvikling:  
Når alle negative sætninger er omsat til positive, kan arbejdet nu gå i gang med udarbejdelse af en 
handleplan for, hvad der skal til, helt konkret, for at det kan realiseres i praksis.  
 
Fase 5, idévurdering: 
De udvalgte idéers handleplaner, fremlægges for resten af holdet, og i fællesskab vurderes muligheden 
for implementering i praksis ved brug af selektionsmatrix. Hvor X-aksen viser, hvor stor merværdi 
ideen medfører for praksis. Y-aksen er hvordan deltageren ser sværhedsgraden på at indføre idéen i 
praksis.  
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Udbyttet af dagen skal gerne være, at deltagerne prøver den innovative proces af, og igennem denne 

får øje på nye måder at samarbejde med kolleger på, fra det tværfaglige team om praktikvejledning. 

 

Kompetence ift. mål 3 

 Kan igangsætte og følge en innovationsproces i samspil med elever og kolleger i det 

tværfaglige team, når det bliver svært at arbejde med kerneopgaven 

 Kan udvælge relevante metoder, alt efter hvor man er i den innovative proces 
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Tema 3 Oversættelse og Refleksion 
 
I dette tema er der fokus på praktikvejlederens rolle som resurseperson i arbejdet med elever i praktik.   
I det første emne og mål, har vi fokus på feltet omkring konflikthåndtering i forbindelse med 
praktikvejlederrollen.  
 
Potentielt kan der opstå konflikter, fx i relationen mellem elev og praktikvejleder, i læringsprocessen, i 
samarbejdet med andre praktikvejledere og kollegaer, mellem elever eller helt andre områder. r.   
 
Konflikthåndtering er en præmis i praktikvejlederrollen, som ikke altid opleves som behagelig og 
fordrer nogle helt specielle strategier og kommunikative værktøjer.  
I uddannelsen arbejder vi ud fra hvordan deltageren kan hjælpe andre (daglige praktikvejledere) i 
ovenstående udfordringer. Men temaet kan også rettes mod deltageren selv, fordi denne ofte har en 
central rolle i løsningen – i de organiseringer af praktikvejledning, der er i praksis i dag. Det stiller 
derfor krav til praktikvejlederen om, at kunne reflektere over egen vejlederprofessionelle praksis, og 
samtidig kunne sætte refleksioner over praktikvejledning i spil hos vejlederkollegaer. 
 
Målet er, at deltageren og dennes praktikvejlederkollegaer kan fremstå professionel i situationen, og 
med et fundament af sikkerhed i rollen, som sikrer at også disse opgaver løses på en ordentlig måde. 
Det indbefatter etiske overvejelser, nysgerrighed og engagement i måden, hvorpå man forholder sig i 
praktikvejlederrollen.  
 
Tema 3 sætter endvidere fokus på, hvordan deltageren kan medvirke til kollegial supervision, ud fra 
simple, men praktisk anvendelige metoder, som indgår i mål 5.  Endelig arbejdes der med 
praktikvejlederens færdigheder i skriftlig og kreativ formidling, som hjælp til at praktikvejlederen kan 
beskrive, analysere og vurdere egen vejledningspraksis med henblik på kontinuerlig udvikling.  
 
 

Mål 4. Deltageren kan, ud fra viden om basale begreber og metoder i konflikthåndtering, forebygge 
og håndtere konflikter i praktikvejledning 
 

 
Indholdet skal bidrage til, at deltageren opnår: 
Viden om: 

 Konflikt og konflikters udvikling 

 Reaktionsmønstre og roller i konfliktsituationer 

 Kommunikation i konflikter 

 Metoder til konflikthåndtering 

 Konflikter i praktikvejledning 
o Den svære samtale 
o Helhedsvurderinger 
o Samarbejdsproblemer 

 
Færdigheder i at: 

 Genkende tegn på konflikter  

 Kommunikere konfliktnedtrappende 
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 Indgå i konfliktløsning  
 
Tidsforbrug: 1 dag.  
 
Emner:  
Konflikttrappen i praktisk sammenhæng - konflikters udvikling  
Konflikters dimensioner. 
Kommunikation ifm. konflikter 
Konflikttyper 
 
Ideer til oplæg og øvelser der kan arbejdes med. 
Oplæg: 
Konflikttrappen gennemgås som model, og som redskab. Modellen kan bruges til at vurdere, hvordan 
en konflikt kan gribes an, når deltageren, som praktikvejleder, skal løse/ indgå i mægling. Vinklen er 
arbejdet med elever. Så konflikterne kan være mellem elever og den daglige vejleder, elev og borger, 
elev og kollega eller anden elev, elev og deltageren.   
 
I denne film: https://www.youtube.com/watch?v=G7W-ASmDLjo gives nogle ideer til, hvordan man 
kan løse konflikter på de enkelte trin. 
 
Øvelse: 
Hvilken forforståelse og erfaringer kommer deltagerne med? 
Mindmap med KONFLIKT i midten. Denne bliver udfærdiget individuelt.  
 
Dernæst skal deltagerne gå sammen i grupper af to eller fire, og diskutere, hvad de har fundet frem til.  
 
Derefter skal de finde de ord/begreber der er konstruktive, og de ord der er destruktive, og dem der er 
neutrale.  
 
Endelig skal deltagerne tale sammen om, i hvilke situationer de forskellige ord og begreber bliver 
brugt. Opsamling i plenum, hvor der drøftes, hvad konflikter bliver brugt til, og hvilke gode ting der kan 
komme ud af en konflikt, der er taget hånd om (udvikling, relation, forståelse, dynamik fordi parterne 
er engageret i hver deres ståsted). 
 
Oplæg: 
Beskrivelse og fremstilling af dimensioner i en konflikt. 
 
Spil: http://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/taet_paa_vold (underviseren skal selv 
rette spillet til i forhold til de problematikker der er relevante i undervisningssammenhængen) 
 
Øvelse:  
At forstå konflikter inspireret af ”Projekt: Flerkulturel rummelighed i skolen”. 
Formål: At give deltageren nogle konkrete redskaber til at håndtere og forstå en konflikt, og derved 
blive bevidste om deres egen rolle i konflikter. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=G7W-ASmDLjo
http://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/taet_paa_vold
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Forberedelse: De to modeller “Konfliktens dimensioner” og “Konflikttrappen”. Hver deltager skal bruge 
papir og blyant. Deltagerne inddeles herefter i grupper, hvor de skal arbejde med at finde eksempler 
på konflikter fra deres arbejde med elever. Husk også de konflikter, der ikke direkte er med eleverne.  
 
Spørgsmålet der derefter skal bearbejdes i gruppen er:  
Hvorfor opstår de specifikke konflikter? 
Grupperne skal overveje og give forskellige svar på spørgsmålet.  
 
Eksempler på svar kan være: “Vi er uenige om, hvordan vi skal vejlede eleven med 
sprogvanskeligheder? ”, “Jeg føler mig ikke respekteret som praktikvejleder”, "uenig om faglighed", 
"uenighed om niveau".  
Ud fra deltagerens svar, kan grupperne sammen forsøge at finde konfliktens dimension, og derved 
også konfliktens tyngdepunkt.  
 
Grupperne kan herefter uddybe deres svar med konkrete eksempler på:  

 Konflikter, som opstår, når man er uenige om, hvordan noget skal gøres. (Det instrumentelle)  

 Konflikter, som opstår, når man er uenige om konkrete sager. (Interesser) 

 Konflikter, som opstår, når man er uenige om personlige eller kulturelle ideer. (Værdier) 

 Konflikter, som opstår, når man føler sig svigtet eller afvist. (Det personlige) 
 
Hver gruppe kan eventuelt vælge et konkret konflikteksempel.  
Eksemplet kan fremlægges for de andre grupper. Denne del af øvelsen kan udføres som simulation 
eller laves som rollespil. 
 
Herefter kan underviseren og deltagerne i fællesskab placere de forskellige konflikters udvikling på 
konflikttrappens trin. Her kan refleksionsspøgsmål være:  

 Hvor på trappen befinder en given konflikt sig?  

 Er alle parter på samme trin?  

 Hvilke handlinger har gjort, at de er havnet der? 
 
Diskussion/perspektivering 
Øvelsen afrundes i plenum med en diskussion om, hvad der optrapper og hvad der nedtrapper den 
konflikt, og om hvilke følelser og behov der tydeliggøres, når vi er i konflikt. 
 
Øvelse: At møde konflikter. 
Formål: at deltageren ser på egne adfærdsmønstre i forbindelse med konflikter og forståelse af disse. 
Deltagerne er sammen to og to, hvor de skiftes til at facilitere refleksionen i forhold til den andens 
overvejelser. Refleksionerne indeholder følgende omdrejningspunkter: 
 
Dit reaktionsmønster (dit umiddelbare, der hvor du reagerer spontant) 
Hvordan reagerer jeg, når jeg bliver bebrejdet eller kritiseret af: 

 Kolleger? 
 Leder? 
 Pårørende/Forældre? 
 Børn/borger? 
 Elev? 
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Hvordan ville jeg gerne reagere: 

  Hvad vil jeg gerne ændre? 
  Hvem og hvad kan støtte mig i den proces? 
  Hvad skal mit første skridt være? 

 
Emne:  
Konflikter i praktikvejledning: den svære samtale, helhedsvurdering og samarbejdsvanskeligheder 
 
Øvelse: Forumspil  
 
Kan kombineres med mål 5, "Metoder som understøtter udvikling af praktikvejlederpraksis", herved 
kan det anbefales at sætte en hel dag af til processen.   
 
Ved forumspil, skal rammerne være et trygt "demokratisk laboratorium", hvor man kan afprøve nye 
ideer i et "fælles tredje rum”, og på den måde kan gøre personlige og organisatoriske udfordringer 
mere synlige.  
 
Forumspillet giver mulighed for at afprøve forskellige løsningsmodeller, og skifte perspektiv i 
situationer. Indsigten kan give ny selverkendelse og hjælpe med at finde frem til nye løsningsmetoder i 
praksis på en sjov og latterfuld måde. Spillet styres af en facilitator/underviser, som anvender særlige 
metoder hertil. Se litteraturlisten under mål 4 bagerst i materialet. 
Kilde: "Kunsten at løse konflikter" - 
http://www.konfliktloesning.dk/sites/default/files/kompendium_2000.pdf 

 
Kompetencer ift. mål 4: 

 Kan medvirke til forebyggelse og løsning af konflikter i praktikforløbet. 
 
 
 

Mål 5. Deltageren kan anvende metoder til kollegial supervision, der understøtter udvikling af 
praktikvejlederpraksis. 
 

 
Indholdet skal bidrage til, at deltageren opnår: 
 
Viden om: 

 Udvalgte metoder til kollegial supervision  

 Rammesætning og forløb for kollegial supervision 

 Kommunikation i kollegial supervision 

 Viden om spørgsmålstyper, f.eks. lineære og cirkulærespørgsmålstyper efter Karl Tomm 
 
Færdigheder i at: 

 Anvende lineære og cirkulære spørgsmål, som fremmer refleksion over egen praksis 

 Følge processen i kollegial supervision 

 Igangsætte kollegial supervision 
 

http://www.konfliktloesning.dk/sites/default/files/kompendium_2000.pdf
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Tidsforbrug: 
1 dag 
 
Emner: 
Definitioner af kollegial supervision og rammer og roller.  
Lineære og cirkulære spørgsmål  
Metoder til kollegial supervision 
 
Ideer til oplæg:  
Oplæg:  
Baggrunds forståelse af metoden, kollegial supervision  
Kollegaer ser deres faglige handlinger gennem en individuel tilgang til fag og praktikvejledning. Dette 
medfører, at man ikke opfatter det samme i alle sammenhænge. Skal man derfor bliver klogere på sig 
selv, sit fag og sine faglige handlinger, kan man få andres optik til hjælp (fælles læring).  
 
For at kollegiale samtaler og feedback kan foregå i tryghed, er der nødt til at være rammer for dette. I 
modsat fald, kan feedback eller velmente korrektioner opfattes som personrettede angreb.   

Eksempel på definitioner: 
1. "Kollegial supervision er en pædagogisk metode, hvor ligestillede kolleger gensidigt observerer 

og taler sammen om hinandens arbejde, på en systematisk og aftalebestemt måde.  
”Kollegial supervision – en håndbog, side 11.” 
 

2. "Kollegial supervision kan defineres som en metode, som er problemafklarende, udforskende 
og handlingsudviklende. Og derved bliver det en læreproces, hvor en person, ved hjælp af en 
supervisor, bliver bedre i stand til at reflektere over faglige problemstillinger, kundskaber og 
holdninger. Dette bevirker, at hun/han bliver bedre i stand til kvalificeret handling. 
”Bøhm, Birthe: Supervision – kollegial supervision, Forlaget CVU Vita, Holstebro, 2004, side 
11.” 
 

3. "Kollegial supervision er en aftalebestemt samtaleform mellem fagfæller. Der er tale om en 
særlig iscenesættelse, som giver deltagerne mulighed for at undersøge deres arbejdsmæssige 
situation, med henblik på gensidig støtte og erfaringslæring om egne fagpersonlige 
forholdemåder. 
”Hermansen, Mads: Kommunikation og samarbejde – i professionelle relationer. Forlaget 
Alinea, København, 2006, side 122.”  
 

Disse, eller andre definitioner, kan præsenteres for deltagerne, hvorefter de skal give bud på hvilke 
rammer der er behov for, og hvilke roller deltagerne i kollegial supervision har.  
 
Øvelse  
Deltagerne kan, mellem modulerne, have den opgave, at indsamle data/udvælge en 
praktikvejlederfaglig problemstilling, udfordring eller bare et område de gerne vil blive lidt klogere på.  
 
Deltageren har taget noter, så de kan huske hvad problematikken omhandler, men noterne skal ikke 
læses op. De er kun til at ”booste” deltagerens hukommelse omkring det, de gerne vil være klogere på 
inden øvelserne i undervisningen.  
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Deltagerne inddeles i grupper af 2 hvor de øver metoden kollegial supervision.   
 
Der skal altid aftales rammer, form og fokus for feedback. I undervisningssammenhæng er rammerne 
givet, men punktet er vigtigt, når supervision skal udføres i praksis, fordi det kræver at deltagerne er 
med til at have øje for dette selv. Der kan fx stilles følgende spørgsmål: 
 
Hvordan vælges fokus for feedback og af hvem?  
Hvilke muligheder/rettigheder har den enkelte i forhold til at få/ikke få feedback?  
Hvordan gives feedback?  I grupper, i teams, i dialog mm. 
 
Den, der skal superviseres, kan gøre sig tanker om følgende spørgsmål: 

 Hvad er karakteristiske træk ved min vejledning, som den finder sted i øjeblikket? 

 Hvad er mine styrkesider? 

 Hvad vil jeg gerne ændre på eller blive bedre til? 

 Hvordan vil jeg bedst kunne arbejde med udvikling af min vejledningsstil? 
 
Ovenstående spørgsmål kan bruges som optakt til kollegial supervision. 
 
Disse spørgsmål peger på nogle centrale faser i supervision, nemlig: 

 Refleksioner over, hvor jeg er nu. Styrker og svagheder i min praksis. 

 Tanker om, hvor jeg gerne vil hen. Hvad vil jeg fastholde, måske endog styrke, og hvad vil jeg 
ændre på i min vejledning? 

 Hvordan gør jeg så? Og hvad skal være mit første konkrete skridt? 
 
Kilder:  
Kollegial supervision – en håndbog af Ole Dibbern Andersen og Erling Petersson, Statens 
Erhvervspædagogiske Læreruddannelse. http://pub.uvm.dk/1995/kollegial.pdf  
Hattie, John. ”Synlig læring-  for lærer”, kap 7, Dafolo 2014. 
 

Øvelse:  

Karl Tomm – spørgsmålstyper 
Afprøvning af nedenstående spørgsmålstyper, ud fra egen erfaringer med udfordringer i 
praktikvejledning. Spørgsmålene kan med fordel kobles med øvelse i kollegial supervisions metoder:  
 
Karl Tomm arbejder grundlæggende med fire typer af spørgsmål: 

 Lineære spørgsmål 

 Cirkulære spørgsmål 

 Refleksive spørgsmål 

 Handlingsafklarende spørgsmål 

http://pub.uvm.dk/1995/kollegial.pdf
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Øvelse:  
Kollegial supervision ”den runde model” - reflekterende teams 
I arbejdet med modellen, er det vigtigt at strukturen følges. Der udvælges en tovholder, som er den 
der kører processen. Hvis der er mange deltagere, kan tovholderen suppleres med ”en hjælper”. Der 
er en fokusperson, der skal superviseres, og resten er det reflekterende team. Holdet kan med fordel 
deles op i mindre grupper med 5-10 personer i hver. 
 
1. Problemet fremlægges af fokusperson. Tovholder spørger uddybende. Det er vigtigt, at fortællingen 
handler om én konkret situation, som har et fagligt relationelt indhold og ikke handler om 
normeringer, timeplaner, bygninger mm. 
 
2. Teamet reflekterer og nedskriver uddybende spørgsmål. Afhængig af gruppestørrelse opfordres 
hver enkelt til at formulere 2 – 3 uddybende spørgsmål. Det er vigtigt at spørgsmålene IKKE er skjulte 
løsningsforslag så som: ”har du prøvet at ….”, eller ”hvad tror du der ville ske hvis du …” 
 
3. Tovholderen beder teamet om at stille spørgsmålene ét ad gangen – der skal ikke svares og 
fokuspersonen kan med fordel kigge ned, væk eller skrive spørgsmål. Det er ikke meningen at der skal 
svares på spørgsmålene. De bruges til at få klarhed over problemstillingen.  
 
4. Efter denne runde spørger tovholder om fokuspersonen vil reformulere sin problemstilling – måske 
den nu kan udtrykkes mere præcist. 

 
5. Teamet får nu mulighed for, at give deres bud på, hvad problemstillingen handler om. OBS: Hold det 
faglige fokus i denne del, ikke det personlige. Fx. ”jeg tror det handler om en særlig elev, der er svær at 
forstå”, frem for ”jeg tror ikke XX fatter hvad der sker”.  
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Råd fra teamet: Alle skriver derefter et råd ned, som de vil give fokuspersonen. Hvert medlem læser sit 
forslag op.  
  
6. Vurdering af råd: Fokuspersonen får nu lejlighed til at fortælle, hvilke råd hun/han kan bruge. 
Fokuspersonen vælger selv, hvilke råd hun vil kommentere. Teamet må ikke blande sig. Fokuspersonen 
inviteres til at fortælle om, hvorvidt der er ideer til at gå i gang med at løse problemet. Det er helt 
lovligt at melde ”pas”, man kan evt. sige: ”Jeg har fået en masse at tænke på. Jeg skal lige gå et par 
dage etc.” 
 
7.Opsamling: Til sidst samles op på selve processen. Hvordan har det været at være fokusperson? Fik 
fokuspersonen noget ud af hjælpen? Hvordan har det været at være team? Hvad var 
svært/let/sjovt/underligt?   
 
Så er vejledningen færdig.  Det vil sige, at der ikke skal tales mere om sagen, hverken i fællesskabet eller 
i krogene. Der er naturligvis tavshedspligt. 
 

 
Kompetencer ift. mål 5 

 Kan indgå i supervision af kollegaer inden for praktikvejledning  

 Kan facilitere en supervisionsproces inden for praktikvejledning  
 

 
 
 
 

Mål 6.  
Deltageren kan beskrive, analysere og vurdere egen vejledningspraksis med henblik på udvikling af 
denne. 

 
Inspirationsmaterialet for dette mål tager udgangspunkt i en skriftlig fremstilling og et mini projekt.  
 
En skriftlig opgave er ikke et krav på denne uddannelse, men inspiration til, hvordan deltagerne 
arbejder med at fordybe sig i en problemstilling, undersøge denne og samtidig udvikle sig i forhold til 
analyse, vurdering og dokumentation af praktikvejleder-faglige emner.  
 
Indholdet skal bidrage til at deltageren får: 
 
Viden om: 

 Hvordan man skriftligt fremstiller et emne fra praktikvejledning ud fra udvalgt metode. 
 
Færdigheder i: 

 At redegøre for en problemstilling fra praktikvejledning 

 At dokumentere, argumentere for og diskutere synspunkter i en tekst/teori. 

 At skabe sammenhæng og struktur i en skriftlig opgave 
 
Tidsforbrug: 
3 dage (4 dage med formidling og opponentgrupper) 
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Emne: 
Indsamling af data til at belyse en problemstilling. 
Bearbejdning og formidling af data. 
Systematisk tilgang til analyse og konklusion ud fra udvalgt data.  
 
Ideer til undervisningen: 
Modul 1, første dag: 
Med udgangspunkt i deltagernes ønsker og behov for faglig fordybelse i forhold til praktikvejledning, 
introduceres deltagerne til formålet med det skriftlige projekt og dets metode.  
 
En skriftlig fremstilling af et problemfelt, skal indeholde:  
Dokumentation af problem, problemformulering, kort analyse på baggrund af anvendte temaer, en 
konklusion og litteraturhenvisning. Efterfølgende en mundtlig vidensdeling. (Se bilag 3) 
 
Evt. opfordres deltagerne til at have et note-sted (elektronisk eller en lille notesbog/logbog), hvor de 
løbende skriver gode ideer, vinkler og evt. teori som de gerne vil arbejde videre med. 
  
Modul 2, sidste dag  
Der kan evt. afsættes tid til at komme i gang med projektet; fastlæggelse af emne og evt. 
gruppedannelse. Formål og rammer for projektprocessen gennemgås efter behov.  
 
Oplæg om projektets skriftlige formidling: 
Formålet med det skriftlige projekt i form af dataindsamling, skriftlig fremstilling og formidling af 
indhold og konklusion er, at deltagerne arbejder med fordybelse i og formidling af en faglig 
problemstilling inden for et selvvalgt område. Deltagerne arbejder med at udvælge data omkring et 
problemfelt inden for praktikvejledning.  
 
Data skal deltagerne kunne anvende på en sådan måde, at problemfeltet bliver belyst fra flere vinkler, 
samt bliver vurderet på et fagligt grundlag.  
 
I arbejdet med projektet styrker deltageren således sin skriftlige formidlingskompetence. Deltageren 
arbejder med at overskue, bearbejde, disponere, sammenfatte og formidle en praktikvejlederfaglig 
problemstilling. 
 
Projektet har et klart udviklende formål i forhold til at udvikle/træne deltageren i den skriftlige 
arbejdsform. Projektet giver deltageren tid til, og mulighed for, faglig fordybelse i 
praktikvejlederområdet. 
 
Projektet er ikke ment som en summativ evaluering, og der lægges ikke op til, at den skal 
niveaubedømmes af underviseren. Det skriftlige produkt skal indgå i den samlede vurdering af 
deltagerens engagement i forhold til tildeling af uddannelsesbevis for det samlede forløb af 
overbygningen for praktikvejlederuddannelsen. 
  
Oplæg om vidensdeling: 
Formålet er, at deltagerne trænes i mundtlig formidling af deres projekt, med særlig fokus på 
projektets emne og refleksioner, der har ført deltageren frem til projektets konklusion. Samtidig 
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beskrives, hvilken betydning det kan have for deltagerens fremtidige arbejde med praktikvejledning og 
elevuddannelse. Derudover viser deltagerne, at de kan indgå i en faglig dialog om udvikling af 
praktikvejledning. 
 
Længden af fremlæggelserne afhænger af mængden af grupper. Et forslag er ca. 30 – 45 min. pr 
gruppe. 
 
Underviseren kan opstille særlige krav til formidling: plakater, video, anvendte redskaber og metoder, 
skemaer eller inddragelse af de øvrige deltagere.  
 
Modul 3 er afsat til arbejdet med eget projekt eller et gruppeprojekt. Indledningsvis kan der, efter 
behov hos deltagerne, gives et resumé om projektets formål og metode, med særligt fokus på 
rammerne for den mundtlige vidensdeling på uddannelsens sidste dag. 
 
I løbet af dag 1, 2 og 3 på modul 3, planlægges der vejledning og sparring mellem grupperne og 
underviser i forhold til opgaven og den mundtlige formidling. 
 
Det skriftlige produkt afleveres til underviser på 3. dag, senest kl. 12. 
 
På 3. dag på modul 3 kan der enten gives tid til yderligere forberedelse til formidlingen eller der gives 
mulighed for, at deltagerne i grupper giver feedback på hinandens projekter.  
 
Øvelse 
Feedback på projekter: 
”De seks tænkehatte”, af Edward de Bondo.  
Det er en øvelse, hvor en gruppe ser på en sag fra flere synsvinkler og til at disciplinere deltagerne, så 
man lytter til hinanden og ikke går i diskussion med hinanden. 
 
Projektejer fremlægger sit projekt og plan for vidensdeling i ca. 15 min. 
 
Der vælges en processtyrer, og gruppen tager forskellige mentale hatte på i forhold til sagen, ca. 5 min 
pr. hat - Ca. 30 minutter til alle hatterunderne. 
 
Projektejer kan lade sig inspirere af det der bliver sagt. 

 Hvid hat: fakta og kendsgerninger 

 Rød hat: det følelsesmæssige og intuitive 

 Sort hat: det vanskelige og bekymrende 

 Gul hat: det lykkelige og optimistiske 

 Grøn hat: det håbefulde, nye og kreative 

 Blå hat: Overblik og sammenfatning 
 
Kilde: Ravn Ib m.fl. ”Skolens teammøder - facilitering og refleksive processer”, kap 7 
 
Under hver hatterunde giver hver deltager deres perspektiv på sagen. Der tales efter tur. Man må 
gerne stille afklarende spørgsmål i runden, men der skal ikke diskuteres, og der skal ikke skabes 
konsensus. 
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4. dag, modul 3 – vidensdeling: 
Formålet med dagen er, at deltagerne vidensdeler erfaringer og konklusioner. Det kan gøres på flere 
måder: markedsplads, café metoden, traditionel formidling hvor deltagerne/grupperne er på én ad 
gangen. Efterfølgende er der mulighed for dialog om projekterne. 
 
Man kan f.eks. vælge at gøre det til ”en fest” og indbyde deltagernes ledere, uddannelsesansvarlige, 
kolleger fra praksis, og fra skolen.   
 
Kompetence ift. mål 6 

 Kan beskrive et emne fra egen praksis i en skriftlig fremstilling 

 Kunne formidle projektets emne, konklusion og diskussion over egen praksis i en mundtlig 
fremlæggelse. 
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Tema 4 Didaktik og læring 
 
Dette tema handler om at kunne facilitere læreprocesser, som en del af at have et ansvar for ”at 
uddanne andre".  
 
I øvelserne er fokus rettet direkte mod praktikvejledning af elever, men som i de andre temaer, kan 
opgaven for målgruppen af deltagere også være at understøtte en daglig praktikvejleder i disse 
forhold, og herunder indgå som ressourceperson i forhold til de konkrete opgaver i 
praktikvejledningen. 
 
Der vil blive arbejdet med et ’helhedsblik’ for processer og tiltag gennem et praktikvejledningsforløb. 
Der er derfor tale om, at praktikvejlederen skal have kompetencer til at gøre sig didaktiske 
overvejelser i forhold til at strukturere et læringsforløb, kunne anvende tilstedeværende 
læringsressourcer i praksis, medskabe et læringsmiljø samt medtænke betydningen af transfer i 
arbejdet med at understøtte læringen hos eleven. 
 
Praktikvejlederen skal ligeledes have kompetencer til at kunne arbejde med systematisk 
dokumentation i arbejdet med praktikvejledning. 
 
 

Mål 7. Deltageren kan facilitere læreprocesser, der understøtter elevens/grupper af elevers 
individuelle læringsbehov. 
 

 
Indholdet skal bidrage til, at deltageren opnår: 
 
Viden om: 

 Målgruppen er alle elever, også dem med særlige behov, talentelever og eux-elever 

 Facilitering af læring 

 Elevens nærmeste udviklingszone 

 Læring i praksis 

 
Færdigheder i: 

 At finde elevens nærmeste udviklingszone 

 Kan spotte elevens læringsbehov og omsætte dette til læringsmål 

 Tilrettelægge læringsprocesser ud fra læringsmålene  

 Gøre det let for eleven at lære i praksis 
 
Tidsforbrug:  
½ dag 
 
Ideer til opgaver og oplæg: 
Emner:  
At arbejde med elevens motivation for læring 
Elevens læring i praksis 
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For at optimere elevens læring i praksis, er det nødvendig at kunne tage udgangspunkt i elevens 
motivation og arbejde med nærmeste udviklingszone.  
 
På overbygningsuddannelsen flyttes fokus fra at anvende, til at kunne forstå og vurdere konsekvensen 
af dette for elevens læring i praksis. 
 
Oplæg:  
Efter metoden, ”flipped learning” (se under mål 1) 

 Modstand mod læring 

 At tage udgangspunkt i elevens motivation for læring - nærmeste udviklingszone 
 
Som afslutning på hvert oplæg kan der være et opsummerende refleksionsspørgsmål, som 
praktikvejlederen skal besvare og begrunde (til logbog): 

 Hvad er, for dig, en vigtig pointe i det du netop har hørt/arbejdet med? 

 Hvad er du blevet nysgerrig på at gå dybere ind i? 
 

Gruppeopgave: 

 Med udgangspunkt i deltagernes egne eksempler på, hvordan de arbejder med elevens 
motivation for læring, drøftes anvendelse af metoder i værktøjskassen fra 
”Praktikvejlederbogen”. 

 Gruppen udvælger en metode/et værktøj, og kommer med forslag til hvordan det kan 
anvendes i deres praktikvejledning af elever. 

 
 
Emne: Facilitering af læring: 
At facilitere læring betyder at gøre det let for eleven at lære i praksis. At igangsætte processer som 
stimulerer eleven til at arbejde med egen læring. 
 
I følgende forslag vælger vi at sætte fokus på vejlederens kommunikation og anerkendende tilgang til 
feedback i vejledning. Derfor er der en vis sammenhæng med mål 5, der handler om supervision. 
 
Oplæg: 
Efter metoden ”Flipped learning” 

 Vejlederens kommunikation og anerkendende tilgang til feedback i vejledning 
 

Øvelse:  
Simulation hvor der kan arbejdes med forskellige scenarier: 

 Forventningssamtale, ugevejledning eller midtvejsevaluering. Inspiration kan hentes fra 
deltagernes hverdag (har nogle gruppesamtaler med flere elever, kan det også være scenariet) 

 Præbriefing: Holdet introduceres til formålet med øvelsen, for at deltagerne kan demonstrere, 
at de kan anvende en anerkendende kommunikation og feedback i vejledning. Rollerne 
fordeles, og rammen for scenarier ridses op. 

 Debriefing: Observatører giver feedback til aktørerne på deres anvendelse af anerkendende 
kommunikation og feedback i vejledningen. 

 Fælles fokusering på udviklingsområder generelt for vejledning, med efterfølgende fokusering 
på egne udviklingsområder i forhold til anerkendende kommunikation og feedback. 
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Kompetencer ift. mål 7 

 Motivere eleven til aktivt at deltage i egen uddannelsesplanlægning. 

 Tilrettelægge et praktikforløb, hvor eleven får mulighed for at arbejde med alle praktikmål. 
 
 
 

Mål 8.  
Deltageren kan kvalificere dokumentation og evaluering af elevens praktikforløb, samt medvirke 
til at udvikle praktikstedet som uddannelsessted 

 
Indholdet skal medvirke til at deltageren opnår: 
 
Viden om: 

 Dokumentation og vejledning 

 Viden om formativ og summativ evaluering    

 Viden om kvalitetssikring i praksis 

 Systematisk planlægning af vejlednings- og uddannelsesforløb 
 
Færdigheder  

 Dokumentere vejledning 

 Analysere egen vejledningspraksis 

 Forholde sig kritisk til egen og kollegaers dokumentation omkring vejledning 

 Anvende didaktisk relationsmodel til systematisk planlægning og evaluering af vejledning og 
uddannelsesforløb 

 
Ideer til oplæg og opgaver 
 
Emne:  
Model til systematisk planlægning og evaluering af vejledning. 
 
Opgave: 
Læs tekst om ”Didaktikkens grundspørgsmål og didaktiske modeller” i bogen ”Læring og vejledning i 
praksis” af Mine Rasmussen, side 105 - 111. 
 
Formål med opgaven:  
At deltagerne får en forståelse for den didaktiske relationsmodel og kan anvende den til systematisk 
planlægning af vejledning, eller evaluering af vejledning. 
 
Gruppearbejde:  

1. Hvordan har jeg forstået teksten? Har andre i gruppen svar eller skal det forklares af 
underviser? 

2. Gruppen skal nu bruge modellen til planlægning af en ugevejledning for en gruppe elever. Det 
kan også være, at modellen bruges til analyse af et vejledningsforløb som har fundet sted. 

3. Kritisk vurdering af modellens anvendelse - forslag til hvordan modellen fremadrettet kan 
anvendes i egen praksis. 
 

Opsamling i plenum med fokus på anvendelsesmuligheder i egen praksis. 
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Emne:  
Kvalitetssikring af dokumentationen for evaluering af elever. 
 
Kort oplæg   

 Hvad vil det sige at kvalitetssikre dokumentationen for evaluering af elever? 

 Hvad forstår vi ved summativ og formativ evaluering? 

 Model til systematik for evaluering – kritisk refleksion over elevers læring af Jack Mezirows: 
produkt, proces og præmis 

 Feedback, en didaktisk udfordring 
 
Opgave:  
Som forberedelse til opgaven, bedes deltagerne om at indsamle data og eksempler på dokumentation 
af evaluering af elever i egen praksis. Dette kan gøres i perioder mellem modulerne. 
 
Gruppeopgave: 
Formål: at udarbejde en manual for, hvordan der kan arbejdes med kvalitetssikring af dokumentation 
af evaluering af elever. 
 
Hvad skal der til for, at vi er tilfredse med den dokumentation der laves på evaluering af elever? 
 
Eksempler fra egen praksis analyseres, med særligt fokus på dokumentationens synlighed af elevernes 
læring/ standpunkt i forhold til produkt, proces og præmis i forhold til praktikmålene. 
I grupper finder man frem til eksempler på, hvordan man fremadrettet kan systematisere den skriftlige 
dokumentation. 
 
Opgave:  
Gruppeøvelse med afklaring af hvornår og hvordan formativ og summativ evaluering er aktuel at 
anvende i praktikforløbet. 
Med afsæt i praktikmålene, skal man finde konkrete eksempler på, hvordan summativ og formativ 
evaluering kan anvendes i praktikforløbet. 
Vidensdeling mellem grupperne ved hjælp af cafémetoden. 
  
Afslutning: Den enkelte deltager udvælger en evalueringsform som han/hun endnu ikke har erfaring 
med, og laver en implementeringsplan, så den kan blive afprøvet i praksis. 
 
Øvelse:  
Dokumentation af de svære samtaleforløb under praktikuddannelsen. Denne øvelse tager afsæt i 
deltagernes egne materialer, eller cases fra underviser. 
 
Gruppediskussion: 

 Fokus på den systematik der er anvendt i opbygningen af dokumentationen af "det svære 
vejledningsforløb". 

 Objektivitet omkring data vedr. elevens læring og niveau 

 Tydelighed omkring hvad der forventes af eleven fremadrettet 

 Tydelighed omkring hvem der gør hvad, og hvilke deadlines der foreligger 

 Tydelighed på den anerkendende tilgang til elevens læring i praksis. 



 
 

31 
 

 
Plenum: 
I fællesskab findes frem til et redskab/tjekliste som kan kvalitetssikre dokumentationen af svære 
samtaleforløb i praktikuddannelsen. 
 
 
Kompetencer ift. mål 8 

 Kan forholde sig kritisk til dokumentation og evaluering af elevens udvikling 

 Komme med forslag til forbedring af dokumentations- og evalueringspraksis 
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Bilag 1    

Forslag til arbejde med deltagernes transfer 
 
Før uddannelsesstart: 
Sammen med velkomstbrevet sendes mål for uddannelsen og interviewguide til indledende samtale 

mellem dig og din leder. 

  

Vi glæder os til, sammen med dig, at sætte fokus på din kompetenceudvikling i forhold til dit arbejde 

med elevuddannelse og praktikvejledning i jeres afdeling/team. For at optimere dit udbytte af 

uddannelsesforløbet, vil vi gerne kickstarte processen, ved at opfordre dig og din nærmeste leder til at 

tage en samtale inden uddannelsesstart. 

 

Vedlagt finder du en samtaleguide, du skal tage udgangspunkt i.  

Samtaleguiden er tænkt som inspiration og hjælp til denne samtale. Vi håber, at samtalen får jer 

sporet ind på, hvad du som deltager ønsker at arbejde med på uddannelsen, hvordan du får mest 

muligt ud af den, samt hvordan du kan anvende det, du lærer i dit daglige arbejde.  

 

Vi håber ligeledes, at samtalen kan bidrage til: 

 At skabe større sammenhæng mellem uddannelsen og de opgaver og funktioner, du varetager 

på din arbejdsplads, med den funktion du har som praktikvejleder. 

 At inspirere dig til udvikling af din praktikvejlederrolle og funktion 

 At inddrage din leder som aktiv medspiller i dit uddannelsesforløb 

 

Samtalens overordnede temaer er: 

Dine styrker, udviklingsområder, forventninger og ønsker om udbytte.  

Ved samtalen laves aftale om opfølgningssamtale 1-2 mdr. efter uddannelsens afslutning 

 
Til dig som deltager: 

Hvad vil du især gerne beskæftige dig med og 
lære på uddannelsen? 

 

Hvad forventer du dig af uddannelsesforløbet? 
Hvad glæder du dig mest til? 
Hvad er du mest usikker på? 

 

Hvordan skal du arbejde? 
Hvad skal du gøre for at få mest mulig ud af 
uddannelsen? 

 

Hvordan lærer du bedst?  

Hvad er du mest motiveret for at ændre på, i dit 
arbejde som praktikvejleder? 

 

På hvilken måde håber du, at uddannelsen kan 
bidrage til at det sker? 
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Hvad tror du, din leder mener, at du er særlig 
dygtig til? 

 

Hvad tror du din leder mener, at du skal udvikle?  

Hvilke forventninger har du til din arbejdsplads, i 
forhold til at bruge det du lærer under og efter 
uddannelsen? 

 

  
 
Til dig som leder: 

Hvad er det din medarbejder gør, eller har i sig, 
som gør, at vedkommende har en særlig funktion 
som praktikvejleder? 

 

Hvilke særlige talenter ser du hos din 
medarbejder? 

 

Hvad har I på arbejdspladsen brug for at få 
udviklet, i forhold til praktikvejledning af elever 
under uddannelse? 

 

Hvad ser du/arbejdspladsen gerne udviklet hos 
medarbejderen i løbet af uddannelsen? 

 

Hvordan kan I bruge dette fremadrettet?  

Hvad vil du/arbejdspladsen gøre, for at 
medarbejderen kan bruge det, der udvikles/ 
læres på uddannelsen? 

 

 
Som yderligere forberedelse kan du lave en kort beskrivelse af 

 Hvor du befinder dig i din organisation. 

 Hvad du er optaget af i dit arbejde? Hvad du brænder for? (Dilemmaer og problemstillinger) 

 Drømme og visioner for dit arbejde som praktikvejleder. Må max fylde en A4 side. 
 
Under uddannelse: logbog/portefølje 
Daglige refleksioner over egen læring ved øvelser, opgaver og oplæg. 

Arbejde med eget udviklingsprojekt i uddannelsesperioden. 

I splitforløbene mellem modulerne skal du afprøve, træne, undersøge ny viden, og metoder i forhold 

til elevuddannelse.  

 
1-2 mdr. efter uddannelsen:  
Opfølgningssamtale med leder, som tager udgangspunkt i samtaleguiden, der blev anvendt før 

uddannelsesstart. 

 Hvor er du i dag? Hvad har udbyttet været?  

 Hvordan skal der arbejdes videre med egen rolle og funktion og praktikvejledning i afdelingen? 

 Handleplan for hvordan du forsat kan arbejde med din kompetenceudvikling i det daglige 

arbejde med praktikvejledning, og hvad arbejdspladsen kan gøre for at støtte dig i det. 

 

 

Rigtig god fornøjelse! 
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Bilag 2                                                                                                                      

Individuelt udviklingsprojekt på egen arbejdsplads      
 
Formålet med udviklingsprojektet er: 

At du, i samarbejde med din arbejdsplads, får mulighed for at implementere nye metoder til 

elevuddannelse og praktikvejledning i dit arbejde som praktikvejleder. 

 

Projektet skal være handlingsorienteret, men også give dig mulighed for fordybelse i teorier med 

styrkelse af analytiske færdigheder og refleksionsprocesser, samt øvelse i skriftlig formidling af en 

udviklingsproces. 

 

Der skal laves en skriftlig projektopgave, omfanget afhænger af din skrivelyst (max 4 – 8 sider). 

 

Udviklingsprojektet kommer til at handle om din egen transfer af ny viden og færdigheder til din 

praksis som praktikvejleder. 

 

Vær realistisk, når du udvælger dine udviklingstemaer. Hellere en lille succes end en stor fiasko  

 

Forløb: 

Før uddannelsens start: samtale med leder med udgangspunkt i samtaleguide udsendt med 

velkomstbrevet. 

 

1. modul: 

Præcisering af fokusområde af udviklingsprojektet.  

Deltagerne superviserer hinanden med henblik på afklaring af fokusområde. 

Teoretisk fordybelse. 

 

I splitforløb skal man afprøve nye metoder og værktøjer - undersøge egen praksis 

 

2. modul:    

Deltagerne superviserer hinanden på oplevelser fra splitforløbene i forhold til udviklingsprojektet. 

Teoretisk fordybelse i uddannelsens temaer. 

Afklaring af eget udviklingsprojekt ved hjælp af spørgeguide *                           

Gruppesupervision - træning af metoder 

 

3. modul:          

Skriftlig formidling af udviklingsproces, efter model for opgaveskrivning 

Vidensdeling:  fokus på implementering/kvalitetssikring.  

1 – 2 mdr. efter uddannelse: samtale med leder efter samtaleguide – se bilag vedr. transfer til                           

egen praksis. 
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Bilag 3 

 
Forslag til retningslinjer for skriftlig formidling omhandler mål 6 på praktikvejlederuddannelsen, 
overbygning. 
 
Den skriftlige fremstilling knytter sig til mål 6. Indholdet af den skriftlige fremstilling omhandler 
potentielt alle målene på overbygningen. 
 
Varighed: 3 dage (4 dage inkl. vidensdeling på holdet)   
 

Retningslinjer for projektopgave på praktikvejlederuddannelsen, overbygning: 
 
Skriftlig fremstilling:  
Må fylde 5-6 sider. (Laves projektet i en gruppe, lægges der en side til pr. gruppemedlem). 
 
I beskrivelsen skal du tydeliggøre, hvilke problemstillinger der er søgt svar på, hvordan du har valgt at 
afgrænse og undersøge dit emne, samt din/jeres konklusion. Der skal desuden gives et overblik over, 
hvad der skal præsenteres for klassen, og hvordan.  
 
En god opgave skal demonstrere, at du kan: 

 Fremstille et emne klart og præcist  

 Skabe sammenhæng og struktur i en tekst  

 Vælge de vigtigste oplysninger ud, og sortere de mindre vigtige fra 

 Dokumentere dine synspunkter og argumentere for dem   

 Disponere dit stof, så f.eks. refererende afsnit ikke dominerer i forhold til de analyserende og 
konkluderende afsnit. 
 

Den skriftlige fremstilling vil ikke blive individuelt niveaubedømt af underviseren, men vil indgå i den 
samlede vurdering i forhold til tildeling af uddannelsesbevis for det samlede forløb af overbygningen 
for praktikvejlederuddannelsen.  
 
Den skriftlige fremstilling skal indeholde: 

 Angivelse af emne og delemne 

 Problemformulering 

 Fremstilling og analyse af data (empiri, teori) 

 Sammenfattende konklusion og evt. perspektivering – ud fra problemformuleringen 

 Litteraturliste 

 Disposition for vidensdeling 
 
Emne:  
Hvad er dit emne? Og hvad er dit underemne (hvis der er et)? 
Hvad handler projektet om? Hvorfor har du valgt det emne du har? Hvad interesserede dig ved dit 
emne? 
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Problemformulering:  
Hvilke spørgsmål har du valgt at undersøge i forbindelse med dit emne? Undgå spørgsmål der kan 
besvares med ja/nej. Den skal være kort, max 5 linjer.  
Det er ofte en hjælp både for dig selv, og for din læser, efterfølgende at definere de vigtigste begreber 
i din problemformulering. Hvis du f.eks. bruger begrebet praksisfællesskab i din problemformulering, 
skal du tydeligt definere, hvad du mener med praksisfællesskab, og hvor du har denne definition fra. 
 
Tjekliste for din problemformulering: 

 Er den relevant i forhold til dit fag? 

 Er der et centralt hovedspørgsmål? 

 Giver den mulighed for redegørelse, analyse og vurdering? 

 Åbner den for en konklusion? 

 Er den sprogligt præcis? 
 

Analyse af data:  
Her bearbejdes de data du vælger at belyse dit emne med, og her kan du stille dig selv disse 
spørgsmål?  

 Hvilken viden har jeg brug for, for at kunne besvare mit problem? 

 På hvilke måder (undersøgelsesmetoder) kan jeg skaffe denne viden? 
 

Du kan vælge at gøre brug af en eller flere metoder i opgaven ved at: 

 Analysere tekster eller andet empirisk materiale, f.eks. nye redskaber og metoder til 
praktikvejledning 

 Sammenligne teorier, der har forskellige udgangspunkter. 

 Foretage observationer og interviews. 
 
Konklusion:  
Her opsummerer du opgavens vigtigste punkter, og beskriver, hvad du igennem din opgave er kommet 
frem til i forhold til problemformuleringen. 
 
Litteraturliste:  
Husk at skrive på, hvilke kilder (bøger, website, film osv.), du har brugt til at finde dine informationer. 
 
Disposition til vidensdeling:  
Gør dig overvejelser omkring, hvordan indholdet af projektet skal deles med resten af holdet og 
hvordan indholdet kan bringes i spil i praktikvejledningspraksis. 
 

De tekniske retningslinjer er en vejledning til udfærdigelse af en skriftlig opgave. De beskriver, hvordan 
opgaver skal se ud, og hvordan de skal stilles op.  
 
Alt hvad du skriver i en opgave skal: 

 Være anonymt. Det betyder, at alle personlige oplysninger om f.eks. borgere og kolleger skal 
skrives, så personerne ikke kan genkendes.  

 Formuleres med etik og respekt, og du skal overholde tavshedspligten.  
 
Praktiske oplysninger om opgaven inkl. layout: 

 Opgaven skal skrives på computer (PC). 
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 Der skal være en margen på 2½ cm hele vejen rundt om teksten, undtagen på forsiden. 

 Linjeafstanden skal være 1,5. 

 Skrifttypen skal være ”times new roman” i skriftstørrelse 12. Overskrifter kan være større, 
f.eks. skriftstørrelse 14 og med fed skrift.  

 Overskrifterne bruges til at udarbejde indholdsfortegnelse.  
 

Forside: 
En opgave skal normalt have en forside (spørg din underviser). Hvis der skal forside på, skal følgende 
oplysninger stå på den:  

 Dato 

 Dit navn (gruppemedlemmernes navne, hvis I er flere) 

 Hold 

 Titel på opgaven 

 Teksten angående dansk ophavsret (som står i bilaget) 
  
Indholdsfortegnelse: 
Skal give et godt overblik over opgaven med sidetal og overskrifter på de enkelte afsnit.  
 
Tekstsider: 

 Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag skal ikke regnes med i sideantal.  

 Litteraturhenvisninger skrives i parentes i teksten lige efter brug. Skriv først forfatterens 
efternavn, så evt. fornavn og dernæst udgivelsesår (Engers, 2013, s. 12). 

 Hvis du bruger citater, skal de sættes i anførselstegn, og du skal skrive kildehenvisning, dvs., 
hvor citatet stammer fra (Engers, 2013, s. 12). Citatet rykkes lidt ind i teksten, så det bliver 
tydeligt. 

Eksempel:      
                      ”Spis frugt hver dag” (Sundhed, omsorg og pædagogik, 2009)  

 Ved brug af billeder, tabeller, diagrammer og lignende indsættes ligeledes kildehenvisning, 
dvs., hvor du har billede eller diagram mm. fra.  

 
Litteraturliste: 
Er en oversigt over de materialer, som er brugt til opgaven. Det gælder både bøger, artikler, 
internetsider, interviews, studiebesøg og film. Hvis du kun har brugt en del af en bog, skal du skrive 
kapitel eller sidetal. Se nedenstående eksempler: 
 
Bøger  
Forfatter (efternavn og fornavn, bogtitel, udgave og oplag, forlag og årstal).  
F.eks. (Illeris, Knud, Læring, Roskilde universitetsforlag 2007,Kap. 1, 4, 5, 6,7, 8)                 
 
Artikler  
”Elever efterlyser større sammenhæng mellem skole og praktik”, Politiken d. 6. januar 2015 
”SOSU'er er glade for robotter”, Fagbladet FOA nr. 7, nov. 2014 
 
Internettet 
Center for konfliktløsning, konflikttrappen: http://konfliktloesning.dk/side/15/konflikttrappen  
Autorisationsloven:  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=138178 
 

http://konfliktloesning.dk/side/15/konflikttrappen
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=138178
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Interview 
Interview med Hanne Hansen, uddannelseskoordinator, i X-købing Kommune, 12. sep. 2016.  
(Vær opmærksom på, at nogle personer ønsker at være anonyme i et interview) 
 
Bilag  
Hvis der vedlægges bilag: 

 Skal der henvises til dem i opgaven i en parentes (fx ”se bilag 2” eller ”jf. bilag 3”) 

 Skal de fungere som supplement til opgaven, men de må ikke være nødvendige for at forstå 
opgaven.  

 Huske at skrive numre på bilagene. 
Bilag kan f.eks. være interviewspørgsmål og svar, en artikel, et diagram eller en tegning.  
 

Eksempel på forside 
  
   
  
  
    
  
Indholdet af denne opgave er 
ikke rettet eller kommenteret 
fra skolens side, men er et 
udtryk for elevens/elevernes 
egne synspunkter, der ikke 
nødvendigvis deles af skolen. 
Kopiering eller anden 
gengivelse af opgaven eller 
dele heraf er kun tilladt med 
elevens/elevernes tilladelse (jf. 
gældende dansk lov om 
ophavsret). 

  
  
  
  
Projektets titel 
   
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  

 Navn 
Holdbetegnelse: 
Vejleder: XX XX 
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Bilag 4                                                                                                                  

Studiebesøg på hinandens praktikpladser – Fjernundervisning 
 
Omhandler mål 2-5-7-8 på overbygning, praktikvejlederuddannelsen 
 
Deltagerne er sammen i par, således at de repræsenterer hvert sit praktiksted. De skal besøge 
hinandens arbejdspladser som praktiksted, dvs. vise og præsentere deres arbejdsplads som 
uddannelsessted. Det vil være en fordel at deltagerne arbejder rimelig tæt på hinanden (således at 
transport ikke tager for lang tid). 
 
Formålet med besøget er, at deltagerne vidensdeler og erfaringsudveksler omkring arbejdet med 
elever, samt udvikler egen praktikvejlederpraksis. Det kan være alt lige fra praktikvejledernes rammer 
for at virke som vejleder, vejledningsmetoder, fysiske rammer, introduktions materiale og meget 
andet.  
 
Dagen bygges op således, at deltagerne bruger ca. 2 timer på hvert praktiksted. Den sidste ½ time af 
besøgene sættes af til skriftlig refleksion og feedback, samt overvejelse af hvad den besøgende tager 
med sig af viden og gode ideer, og hvad værten har opdaget ved at vise egen arbejdsplads frem som 
praktiksted.  
 
Når deltageren er ”vært”, kan de inddrage følgende: 

 Vise rundt på praktikstedet og forklare, hvordan de arbejder med eleverne.  

 Kan inddrage aktuelle elever der fortæller om deres måde at planlægge deres arbejdsdag på.  

 Inddrage aktuelle elever der fortæller hvordan de har fokus på deres egen læring, og hvilke 
rammer der er på praktikstedet for denne læring.  

 Viser arbejdspladsens praktikstedsbeskrivelse (hvis en sådan findes) 

 Hvordan modtager de elever? 

 Hvor og hvor ofte afholdes elevsamtaler? 

 Hvordan involveres kollegaer i elevarbejdet? 

 Hvordan bruger de div. ”værktøjer” kommunen/regionen/andet har udarbejdet i forhold til 
elevarbejdet? Og hvordan ser disse ud? 

 Hvilke overvejelser gør de i forhold til læringsmiljøet? 

 At beskrive vilkårene de har at vejlede ud fra.  

 Hvilke udfordringer har de som praktikvejleder det pågældende sted? 

 Og hvad de ellers synes er interessant og relevant. 
 
”Gæstens” opgave er at udvise stor interesse og spørger interesseret og uddybende ind til det han/hun 
hører og oplever.  
 
Inspiration til refleksion over besøg: 
 
Individuelt:  
Deltagerne udfylder feedback skemaet ud fra det besøg de lige har været på.  
Deltageren kan medtænke, hvordan praktikstedets metoder til vejledning, læringsmiljø er i forhold til 
det, der er beskrevet i praktikstedsbeskrivelsen (og er der beskrevet noget om læringstilgangen og 
læringsmiljø?). 
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Deltagerne giver konstruktiv feedback ud fra ”feedback” skemaet: 
  
Feedback-skema    
                                               
Giv feedback på det praktiksted du lige har besøgt: 
 
Hvad er godt? (Begrund) 

  . 

 . 

 . 

 . 

 .  
Hvad kan yderligere udvikles? (Hvilke ideer har jeg til…. - begrund) 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 
 
Dette gøres umiddelbart efter 1. besøg og efter 2. besøg 
 
Afslutning på besøgene: 
 
Kan laves alene eller sammen med sin makker. 
Deltagerne laver, hver især, en handlingsplan på de ting de, ud fra dagens forløb, er blevet inspireret til 
at udvikle på deres egen arbejdsplads som praktiksted.  
 
Brug evt. en bestemt model som ramme for beskrivelsen og strategi for udviklingen. Det kan være 
SMART eller SMTTE modellerne (didaktisk relationsmodel) 
Denne handleplan kan deles med resten af holdet på en fælles elektronisk platform. 
Underviseren kan vælge at give individuel tilbagemelding eller vælge at følge op på handleplanerne 
ved næste undervisningsdag. En metode kan være at deltagerne fremlægger deres egne handleplaner i 
grupper af 4 (og ikke sammen med dem de var på besøg hos).  
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Mål 3, Litteratur 

 Striim, Ole. Kreativ problemløsning og praktisk ideudvikling. Hans Reitzels Forlag.2 udgave 7 
oplag 2006 

 Høegsberg Thorsten og Lillesø A. Scenen er sat. Artikel i HT magasinet nr 7. 2007 

 Darsøe Lotte. Innovationspædagogik - kunsten at fremelske innovationskompetence. 
Samfunds litteratur. 1 udgave 3. oplæg 2012 

 Darsøe, Lotte. "Spørgsmål der skaber innovation" artikel i HR magasinet unisans. 5 årgang nr. 7 
2013 

 Innovationsdidaktik i AMU – inspirations katelog til undervisere. TUP 2013 
 
 
 
  Mål 4, Litteratur  

 "Kunsten at løse konflikter" - 
http://www.konfliktloesning.dk/sites/default/files/kompendium_2000.pdf 

 Tina Monberg Konflikthåndtering Børsens forlag, 2006 

 Projekt “Flerkulturel rummelighed i skolen” et udviklingsprojekt, med det formål at skabe 
bevidsthed om, hvad der fremmer den flerkulturelle rummelighed i samfundet generelt og i 
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