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Indledning 

 

TUP 15 (Tværgående Udviklingspulje) er et projekt der omhandler ”Afprøvning af lærings-

udbytte som et pædagogiske redskab”, både med afprøvning af læringsudbytte og med 

metoder til dialog med deltagerne om deres læringsudbytte.  

 

Derudover skal projektet bidrage til, at styrke undervisernes kompetencer til afprøvning af 

læringsudbytte i arbejdsmarkedsuddannelser, og dermed medvirke til at øge kvaliteten og 

validiteten i AMU. Projektet har fokus på dokumentation af læringsudbytte, samt hvordan 

der kan udvikles en feedback kultur i arbejdsmarkedsuddannelser. 

 

Dette inspirationsmateriale er udarbejdet med udgangspunkt i TUP 15-projektet, specifikt 

målrettet arbejdsmarkedsuddannelser inden for EPOS området. Materialet beskriver erfa-

ringerne fra projektet, og indeholder eksempler på best practice.  

 

Dette udviklede inspirationsmateriale er eksemplarisk. Det kan danne grundlag for udvik-

ling af andre afprøvningsmaterialer i AMU inden for andre efteruddannelsesområder. 

 

Der er udviklet metoder og modeller for afprøvninger, og disse har været afprøvet på 6 for-

skellige arbejdsmarkedsuddannelser;  

 

o Medicinadministration 

o Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever 

o Arbejdsmiljø i SOSU arbejdet – etik og adfærd 

o Leg og læring med digitale medier 

o Omsorg for personer med demens 

o Personer med demens, sygdomskendskab 

 

 

Inspirationsmaterialet er udarbejdet af projektdeltagere fra SOSU Fredericia/Horsens/Vejle, 

Bornholm Sundheds- og Sygeplejeskole, SOSU C, SOSU Esbjerg, SOSU Fyn, SOSU Nykø-

bing Falster, UCC og SOSU Sjælland i samarbejde med projektledelsen (SOSU Sjælland) og 

konsulenter fra Mærsk Nielsen HR. 

 

Inspirationsmaterialet kan hentes på emu.dk, EPOS website, de involverede uddannelsesin-

stitutioners websites (SOSU Fredericia/Horsens/Vejle, Bornholm Sundheds- og Sygepleje-

skole, SOSU C, SOSU Esbjerg, SOSU Fyn, SOSU Nykøbing Falster, UCC og SOSU Sjælland).  
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Kapitel 1: Afprøvning af læringsudbytte og 

feedback – hvorfor? 

 

I dette kapitel belyses tre perspektiver på afprøvning af læringsudbytte på udvalgte arbejds-

markedsuddannelser. De tre perspektiver er set fra henholdsvis undervisers, deltagers og ar-

bejdsmarkedets vinkel.  

 

Underviserens perspektiv  

 

Ved gennemførelse af før-måling får underviseren et indblik i deltagernes kompetencer ved ud-

dannelsens start. Det er et godt bidrag til underviserens detailplanlægning af undervisningen, 

og det betyder f.eks., at underviseren har større mulighed for at differentiere undervisningen, 

så alle deltagerne kan få det bedst mulige læringsudbytte. Underviseren kan dermed facillitere 

deltagernes læringsprocesser og bidrage til, at de alle når uddannelsens mål.  

 

En test som afslutning på kurset kan bidrage til, at underviseren få indsigt i deltagernes kom-

petencer ved uddannelsens afslutning. Den afsluttende test kan være et element i undervise-

rens vurdering af, om deltagerne har nået uddannelsens mål.  

 

Dernæst kan den afsluttende test også være et centralt element i underviserens kvalitetsud-

vikling af undervisningen. Er testresultaterne lavere end forventet, kan underviseren overveje, 

om der er behov for pædagogiske-didaktiske ændringer af undervisningen. Et utilfredsstillende 

testresultat, kan også være et udtryk for, at den pågældende deltagergruppe på uddannelsen 

har andre videns-og erfaringsforudsætninger for at nå uddannelsens mål end forventet.  

 

Deltagerens perspektiv 

 

Når deltageren ved kursets start udfører en før-måling, bevidstgøres denne om eget lærings-

behov. Før-målingen synliggør, hvilke kompetencer deltageren har behov for at få styrket 

og/eller udviklet, og deltageren får en øget bevidsthed om uddannelsens mål og uddannelsens 

forskellige delmål.  

 

Dermed er det muligt for deltageren at blive reflekterende og målrettet i sin læring, og det kan 

motivere deltageren til at optimere egen indsats på uddannelsen.  

 

Testresultatet af efter-målingen af læringsudbyttet, giver deltageren konkret dokumentation 

for, at der sker en læringsmæssig udvikling ved at gå på uddannelse. 

 

Arbejdsmarkedets perspektiv 

 

På det danske arbejdsmarked er der stigende krav om, at den enkelte medarbejder løbende 

tilegner sig ny læring. I takt med øgede krav om dokumentation af viden og kompetencer, er-

hvervet gennem formel uddannelse, er det væsentligt, at medarbejdere opnår et målbart læ-

ringsudbytte.  
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Virksomheder sikres en garanti for, at investering i efteruddannelse af medarbejdere kan be-

tale sig. Den enkelte medarbejder får tillige mulighed for at fremvise bevis for egne nyerhver-

vede kompetencer. 

 

I forbindelse med at deltageren skal modtage sit resultat af test af læringsudbytte, har vi valgt 

at benytte feedback. Samtidig vil der undervejs i uddannelsen blive givet løbende feedback til 

deltagerne. I det følgende afsnit vil vi beskrive feedback.  

 

Feedback 

 

Feedback forudsættes givet som feedback i forhold til uddannelsen mål. De samtaler/diskussi-

oner, opgaver og øvelser, som deltageren får feedback på, må ligeledes være klare i forhold til 

uddannelsens mål. 

Bag feedbacken bør ligge systematiske overvejelser med hensyn til, hvordan uddannelsens 

mål kan udmøntes i undervisningsindhold og formidlingsform. Feedbacken gives løbende i ud-

dannelsesforløbet.  

 

Deltagerens udbytte på feedback 

 

Styrker deltagerens indsigt i egen læring: 

o Deltager får mulighed for at se egne stærke og svage sider  

o Deltager bliver mere bevidst om egne læringsbehov 

o Deltager bliver mere opmærksom på, hvordan uddannelsens forskellige delmål nås 

o Deltager får mulighed for at målrette egen læring 

 

Feedback fører til øget refleksion og fokusering på indholdet i uddannelsens mål: 

o Læringsmålene bliver mere synlige via løbende feedback 

o Feedback kræver, at deltageren aktivt formidler sin læring 

o Feedback synliggør læring som både er et spørgsmål om input, aktiv tilegnelse og per-

sonlig bearbejdning.  

o Feedback gør deltageren bevidst om ansvar for egen læring 

o Feedback styrker deltagerens motivation for læring, fordi egen læring bliver mere syn-

lig og personligt vedkommende 

 

I det omfang læringsmål og feedback er rettet mod deltagerens praksis, kan feedback gøre 

deltagerne mere bevidste om egen læring. 
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Kapitel 2: Modeller, metoder og redskaber til 

afprøvning af læringsudbytte 

 

I dette kapitel præsenteres forskellige modeller, metoder og redskaber til afprøvning af læ-

ringsudbytte. Nogle af disse modeller, metoder og redskaber er blevet afprøvet i TUP-projek-

tet, og de danner grundlag for udarbejdelse af dette inspirationsmateriale.  

 

2.1: Modeller til afprøvning af læringsudbytte 

 

Der kan anvendes flere forskellige modeller ved afprøvning af læringsudbytte. Helt overordnet 

kan man sige, at der kan være to forskellige typer af modeller.  

 

I den ene model gennemføres både en før-måling og en efter-måling, mens man i den anden 

modul afprøver læringsudbyttet ved uddannelsens afslutning. 

 

 

Hvis man ”blot” er interesseret i at få indsigt i, i hvilken grad deltagerne har kompetencerne, 

der modsvarer uddannelsens mål, kan det være tilstrækkeligt, at gennemføre en eftermåling 

ved uddannelsens afslutning. Ved denne eftermåling kan man reelt ikke vide, om deltagerne 

allerede havde kompetencerne ved uddannelsens start – eller om det netop er gennem delta-

gelsen i uddannelsen, at deltagerne har tilegnet sig kompetencerne.   

 

Hvis man er interesseret i at få indsigt i, i hvilken grad deltagerne har tilegnet sig kompeten-

cerne gennem deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelsen, kan man både gennemføre en før-må-

ling og en efter-måling.  

 

En før-måling gennemføres ved uddannelsens start, hvor man for hver enkelt deltager og/eller 

holdet som helhed ser på, hvor mange procent af spørgsmålene/opgaverne/test, der er besva-

ret rigtigt.  

 

Efter-målingen gennemføres med nøjagtige de samme spørgsmål/opgaver/test, og igen ser 

man på, hvor mange procent der er besvaret rigtigt.  

 

Ved at trække resultatet af før-målingen fra resultatet af efter-målingen, får man en beregning 

af indlæringseffekten – altså et udtryk for, hvor meget deltageren/holdet har lært gennem 

deltagelse i uddannelsen.  

 

To modeller for afprøvning af læringsudbytte 

 

1. Gennemførelse af en før-måling ved uddannelsens start og en efter-måling ved uddan-

nelsens afslutning 

2. Afprøvning af læringsudbyttet ved uddannelsens afslutning 
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Ved gennemførelse af disse før- og eftermålinger, kan man desuden beregne indlæringsin-

dekset. Indlæringsindekset er et udtryk for, hvor stor en del af de kompetencer, deltage-

ren/holdet manglede ved uddannelsens start, det er lykkedes dem at lære gennem deltagelse i 

uddannelsen.  

 

Viseffekt.dk er et redskab (testsystem), der automatisk kan beregne indlæringseffekt og ind-

læringsindeks. Læs mere om anvendelse af Viseffekt.dk på side 6, samt i vejledningen ”Gode 

spørgsmål til afprøvning af læringsudbytte. En vejledning i udarbejdelse af spørgsmål, 09/11-

2015”. 

 

 

Et opmærksomhedspunkt er, at der kan være arbejdsmarkedsuddannelser hvor det ikke giver 

mening at gennemføre en før-måling, da deltagerne på uddannelsen typisk ikke har nogen af 

kompetencerne på forhånd. På de uddannelser er det først ved uddannelsens afslutning, at 

deltagerne har kompetencer der kan måles på.  

 

2.2: Metoder til udvikling af redskaber til afprøvning 

 

Udvikling af testmaterialer 

 

Når man vil udvikle test til afprøvning af læringsudbytte, er det muligt både at lave praktiske 

test og teoretiske test. I det følgende materiale sættes der fokus på metoder til udvikling af 

testmaterialer til teoretiske test. 

 

Når man skal udarbejde teoretiske test, er det vigtigt at være opmærksom på, at de udviklede 

test så vidt muligt afdækker deltagernes kompetencer i forhold til hele AMU- målformulerin-

gen. 

 

Endvidere skal testen udarbejdes, så den er relevant for alle AMU-udbydere af den pågæl-

dende uddannelse. Dette indebærer bl.a., at der ikke skal spørges ind til konkrete teorier, der 

ikke direkte fremgår af AMU-målformuleringen. 

 

I projektet er der udarbejdet en vejledning, til brug for udarbejdelse af spørgsmål og svar til 

testen. I vejledningen er der bl.a. beskrevet 10 faser, som sikrer en systematisk tilgang. Se de 

10 faser i boksen herunder.  

Litteratur om før-måling, efter-måling, indlæringseffekt og indlæringsindeks 

 

Asmussen, Nils: Evaluering i praksis.  

Merko Gyldendal Uddannelse, 2001. 

 

Asmussen, Nils: Uddannelse, udvikling og evaluering.  

Forlaget CUE, 2000. 
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Som det fremgår af boksen, er det vigtigt, at de udarbejdede spørgsmål og svar afprøves med 

en gruppe af deltagere, inden den endelige test anvendes. Det er ligeledes vigtigt, at lade flere 

undervisere, der kender uddannelsen, udforme spørgsmålene sammen, så der bliver en faglig 

diskussion. 

 

2.3: Redskaber til afprøvning af læringsudbytte 

 

I dette afsnit beskrives en række testredskaber, der kan anvendes til afprøvning af læringsud-

bytte. Der er primært fokus på webbasserede testredskaber.  

 

Af webbasserede testredskaber præsenteres Viseffekt.dk, Google Analyse, Socrative, Kahoot 

og Testmoz. Efterfølgende præsenteres redskaber hvor der anvendes testopgaver, der udleve-

res på papir. 

 

Viseffekt.dk  

 

Viseffekt.dk er Undervisningsministeriets system til effektmåling af arbejdsmarkedsuddannel-

serne. Systemet er gratis at anvende, når et efteruddannelsesudvalg har oprettet test til ef-

fektmåling til en arbejdsmarkedsuddannelse. 

 

10 faser i udarbejdelse af spørgsmål og svar:  

 
 Fase 1. Find centrale kompetencer i uddannelsens målformulering  

 

 Fase 2. Udvælg de delkompetencer, der skal stilles spørgsmål eller udarbejdes opgaver til  

 

 Fase 3. Udarbejd spørgsmål eller opgaver til hver af delkompetencerne  

 

 Fase 4. Udarbejd svar (rigtige og forkerte) til spørgsmålene  

 

 Fase 5. Tjek ”Gode råd og faldgruber”  

 

 Fase 6. Få sparring på spørgsmål og svar  

 

 Fase 7. Test spørgsmål og svar med andre undervisere 

 

 Fase 8. Juster spørgsmål og svar endnu engang  

 

 Fase 9. Afprøv testen med en gruppe af kursister  

 

 Fase 10. Foretag den endelige justering af spørgsmål og svar 

 

Kilde: ”Gode spørgsmål til afprøvning af læringsudbytte. En vejledning i udarbejdelse af spørgs-

mål, 9/11-2015” 
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Effektmåling består af: 

 

Før-måling: En før-måling viser, hvor stor en procentdel af deltagene, der har 

kunnet besvare spørgsmålet rigtigt ved uddannelsens start. 

 

Efter-måling: En efter-måling viser, hvor stor en procentdel af deltagerne, 

der har besvaret spørgsmålet rigtigt ved uddannelsens afslutning. 

 

Indlæringseffekt: Indlæringseffekten beregnes som efter-målingen minus 

før-målingen. 

 

Indlæringsindeks: Indlæringsindeks er et udtryk for, hvor stor en del af den 

viden/kompetence, gruppen af deltagere som helhed manglede ved uddannel-

sesstart, og som det er lykkedes dem at tilegne sig gennem deltagelse i ud-

dannelsen.  

 

Se mere: ”Gode spørgsmål til afprøvning af læringsudbytte. En vejledning i 

udarbejdelse af spørgsmål, 9/11-2015” 

 

Effektmåling kan bidrage til en vurdering af, om deltagerne har tilegnet sig de kompetencer, 

der er hensigten med arbejdsmarkedsuddannelserne. 

 

Viseffekt.dk er et supplement til de evalueringer, som gennemføres med Viskvalitet.dk. Viskva-

litet.dk har udelukkende fokus på tilfredshedsmålinger. 

 

I effektmålinger af arbejdsmarkedsuddannelserne med Viseffekt.dk, tages der afsæt i 2-3 må-

linger: 

 Før-måling ved arbejdsmarkedsuddannelsens start 

 Efter-måling ved arbejdsmarkedsuddannelsens afslutning 

 En eventuel tredje måling ca. 3 måneder efter arbejdsmarkedsuddannelsens afslutning 

o En sådan måling har til hensigt at måle deltagernes glemselskurve 

 

På baggrund af før- og eftermålinger, kan deltagernes indlæringseffekt og indlæringsindeks 

beregnes. Se mere i boksen herunder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viseffekt.dk har to testformer: 

 En måling med tekstbaserede skemaer 

 En multimedie-baseret måling, hvor der også indgår billeder, grafik og video til at illu-

strere testen 

 

Anvendelse af multimedie-baseret test, kræver anvendelse af Explorer browseren. 

 

Fordelene ved at anvende Viseffekt.dk er, at når først en test ligger i systemet, så er den til-

gængelig for alle skoler der gennemfører den pågældende arbejdsmarkedsuddannelse. Syste-

met udregner selv alle elementerne inden for effektmålingen. Effektmålinger med Viseffekt.dk 
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gennemføres online - ligesom Viskvalitet.dk - så såvel deltagere som undervisere kan se resul-

taterne umiddelbart efter, at målingerne er gennemført. Ligesom holdets samlede resultat er 

tilgængelig for underviseren umiddelbart efter testens afvikling. 

 

En udfordring ved Viseffekt.dk er, at deltageren skal benytte samme kode til både før- og ef-

termåling. Hvis deltageren mister koden i den mellemliggende periode, er det ikke muligt at 

genskabe koden. Da Viseffekt.dk er et webbaseret system, kan det medføre tekniske udfor-

dringer med f.eks. netværk og internetopkoblinger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Analyse 

Google Analyse er et webbaseret redskab til oprettelse af spørgeskemaundersøgelser, som kan 

anvendes til at gennemføre før- og eftermålinger af deltagernes læringsudbytte. 

 

Der er mulighed for at vælge mellem forskellige måder at stille spørgsmål på: 

 Fritekstsvar – kort eller langt 

 Multiple choice (ét svar kan vælges) 

 Afkrydsningsfelter (flere svar kan vælges) 

 Vælg fra en liste (én mulighed vælges fra en drop-downliste) 

 Lineær skala (der vælges på en skala fra f.eks 1 til 5) 

 

Spørgsmålstyperne kan blandes i det enkelte spørgeskema, og der er mulighed for at indsætte 

billeder og video ved både spørgsmål og svarmuligheder. 

 

Når spørgeskemaet er udformet, er der mulighed for at validere svarene ved at vælge tests. 

Her tildeler man svarene et bestemt antal point. 

 

Deltagerne kan besvare spørgeskemaundersøgelsen fra alle digitale enheder, som har netad-

gang. Der kræves ikke noget password (kan dog vælges til), hvilket gør systemet meget 

ukompliceret at anvende. Det anbefales, at der anvendes enten PC eller tablet, da teksten el-

lers bliver meget lille. 

 

Besvarelserne kan ses individuelt eller samlet. De kan også lægges over i et regnark, så man 

kan se resultaterne i grafik og/eller i procenter. Man kan vælge om deltagerne må se de samlede 

svar. 

 

Herunder er et eksempel på en test, der er anvendt til arbejdsmarkedsuddannelsen Leg og  

læring med digitale medier i dagtilbud. Der vises dels et eksempel på selve testen, dels den 

grafik som sammenfatter svarene. 

 

Viseffekt.dk er anvendt som testredskab til følgende arbejdsmarkdsuddannel-

ser: 

 48101 Medicinadministration 

 44327 Omsorg for personer med demens 
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Opret en undersøgelse i Google Analyse 

 

Du skal have oprettet en Google konto. Det kræver, at du har en gmail. Du kan oprette en 

gmail her: https://www.google.com/intl/da/mail/help/about.html 

  

Med din gmail kan du gå ind på dit Googledrev og vælg ”NY”, find og klik på ”Google Ana-

lyse” - https://ucc.dk/sites/default/files/kom_i_gang_med_google_analyse.pdf  

 

Se en præsentation på Youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=sUWjVaqBtHI  

eller 

http://itvejledninger.pha.dk/m/googleapps/l/49894-lav-formularer-med-google-analyse 

 

https://www.google.com/intl/da/mail/help/about.html
https://ucc.dk/sites/default/files/kom_i_gang_med_google_analyse.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sUWjVaqBtHI
http://itvejledninger.pha.dk/m/googleapps/l/49894-lav-formularer-med-google-analyse


Afprøvning af læringsudbytte som et pædagogisk redskab  

 

 

[10] 

 

Socrative 

 

Socrative er et gratis, webbaseret evalueringsredskab, der kan anvendes til at gennemføre test 

af deltagernes læringsudbytte. Redskabet kan gennemføres på PC, Tablet, Mac eller smartpho-

nes. 

 

Socrative har fire forskellige måder at stille spørgsmål på: 

 

 Quiz – som en almindelig test 

 Quick Question – kan benyttes ved f.eks. afstemninger 

 Exit Ticket – velegnet til at afslutte et emne med et antal relevante spørgsmål 

 Space Race – en mere dynamisk testform med et konkurrenceelement. Efterhånden 

som deltagerne svarer rigtig, bevæger deres raket sig mod mål 

 

Socrative programmet er meget brugervenligt, og er nemt at komme i gang med. Se i boksen 

herunder hvordan man kan oprette en konto til Socrative.  

 

 

 
 

 

Socrative er bl.a. blevet anvendt som testredskab på arbejdsmarkedsuddannelsen 48256 Prak-

tikvejleder, PAU- og SOSU elever. 

Deltagerne startede med at se et videoklip, som viste en vejledningssituation, altså en prak-

sisnær problemstilling, som testen i Socrative tog udgangspunkt i. 

 

I testredskaberne Google Analyse og Socrative, er der mulighed for at lægge kortere videoklip 

ind i selve spørgsmålene. 

 

Se herunder et udsnit af testen, anvendt i Socrative: 

 

Opret en Socrative-konto 

 

Hvis man vil oprette en Socrative-konto, skal man benytte sig af følgende 

fremgangsmåde: 

 

1. Opret dig som bruger ved at trykke på: Get account 

2. Tryk på Socrative free 

3. Udfyld din profil 

4. Vælg et land (Danmark) 

5. Vælg school 

6. Du har nu oprettet en konto 
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På samme måde som der i ovenstående eksempel er brugt video som indledning til testen i 

Socrative, kan der også anvendes en casebeskrivelse, som deltagerne får præsenteret inden 

besvarelse af testen.  

 

 

Læs mere om muligheder i Socrative her: 

https://www.socrative.com/materials/SocrativeUserGuide.pdf 

 

 

https://www.socrative.com/materials/SocrativeUserGuide.pdf
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Kahoot 

 

Kahoot er et gratis, webbaseret evaluerings-og quizredskab, der giver mulighed for at gen-

nemføre små test i undervisningen. 

 

Ved at anvende Kahoot, kan underviseren afprøve deltagernes læringsudbytte ved at oprette 

test, som deltagerne skal besvare individuelt ved hjælp af en computer eller en smartphone. 

Underviseren kan efterfølgende se, hvilke deltagere der har svaret rigtigt på hvilke spørgsmål. 

 

Testspørgsmålene vises via en projektor på en skærm, så alle deltagerne ser ét spørgsmål og 

op til fire svarmuligheder samtidigt. Underviseren kan enten vælge først at gå videre til næste 

spørgsmål, når alle har svaret, eller på forhånd have besluttet, hvor mange sekunder delta-

gerne skal have til, at besvare de enkelte spørgsmål.  

 

Når deltagerne har besvaret spørgsmålet kan underviseren udtrække en rapport, der viser del-

tagernes resultater. 

 

Der er mulighed for at vælge mellem fire forskellige former for test:  

 

 Quiz – som er en traditionel test med spørgsmål og fire svarmuligheder 

 Jumble – som er en test, hvor deltagerne skal sætte svarene i en korrekt rækkefølge 

 Discussion – mulighed for at give sin mening til kende 

 Survey – en meningsundersøgelse 

 

Se i boksen herunder, hvordan man opretter en konto i Kahoot. 

 

 
 

 

Nogle undervisere har gode erfaringer med at anvende Kahoot ved afslutning af hver undervis-

ningsdag, til løbende at samle op på deltagernes læringsudbytte. Det er en nem og hurtig 

måde at samle op på dagens undervisning, og deltagerne syntes som regel, at det er et sjovt 

element i undervisningen. Kahoot kan besvares både individuelt og i teams.   

Opret en Kahoot-konto 

 

Hvis man vil oprette en Kahoot-konto, skal man benytte sig af følgende fremgangs-

måde: 

 

1. Skriv ”getkahoot.com” i søgelinjen på din computer. Programmet Kahoot starter nu. 

2. Opret først en konto med e-mail og password - klik på ”Sign up”. 

3. Vælg at oprette din konto ”as a teacher”. 

4. Vælg at oprette din konto med din mailadresse og et valgfrit password 

5. Du får nu nogle spørgsmål, der skal besvares, inden du kan gå i gang med at op-

rette test. 

 

Læs mere om Kahoot her: https://kahoot.com/ 

 

https://kahoot.com/
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Testmoz 

 

Testmoz er også et gratis webbaseret testredskab, der kan anvendes som et evalueringsred-

skab for underviseren. 

 

Der er mulighed for at vælge mellem fire forskellige testformer: 

 

 True/false – man skal vælge mellem et rigtigt og et forkert svar 

 Multiple choice – man kan tilføje flere svarmuligheder ved at trykke på ”Add choice” 

(det kan anbefales at vælge fire svar + ”ved ikke”) 

 Multiple response – som multiple choice, men der kan være flere rigtige svar, og man 

kan tilføje flere svarmuligheder ved at trykke på ”Add choice” (det kan anbefales at 

vælge mindst fire svar + ”ved ikke”) 

 Fill in the blank – man skal indsætte f.eks. et bestemt ord som svar (det kan anbefa-

les, at skrive det rigtige svar både med stort og med lille begyndelsesbogstav, så begge 

svar godkendes) 

 

Se i boksen herunder, hvordan man opretter en konto i Testmoz. 

 

 
 

  

Når deltagerne er færdige med deres besvarelser, kan underviseren logge ind og hente besva-

relserne under fanebladet ”Reports”. 

 

 

Opret en Testmoz-konto 

 

Hvis man vil oprette en Testmoz-konto, skal man benytte sig af føl-

gende fremgangsmåde: 

 

1. Skriv ”testmoz.com” i søgelinjen på din computer. Programmet Test-

moz starter nu. 

2. Vælg at udarbejde en test (Make a Test) 

3. Giv din test et navn (Test name) 

4. Vælg en adgangskode til din test (Choose a password) – lad være 

med at vælge en alt for kompliceret kode – den skal være nem at 

huske 

5. Koden skal gentages (Retype your password) 

6. Du får nu en kode (URL) der skal bruges når testen skal anvendes – 

f.eks. testmoz.com/1234567. Du får dette nummer gentaget senere 

– du behøver ikke skrive det ned endnu. 

 

Læs mere om Testmoz her: www.testmoz.com 

 

Se en kort præsentation af Testmoz på Youtube via dette 

link:https://www.youtube.com/watch?v=d2chya1ah0k 

http://www.testmoz.com/
https://www.youtube.com/watch?v=d2chya1ah0k
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Test med Papir og blyant 

 

Der har været afprøvet test i papirudgave, hvor deltagerne har 

fået udleveret testen i papirform. Underviseren skal herefter selv 

generere resultatet, ved vurdering og pointgivning af den udførte 

test. 

Ved anvendelse af test med papir og blyant, har man ikke umid-

delbart hjælp af et testsystem, der kan udregne indlæringseffekt 

og indlæringsindeks. Derfor kan det være en fordel, at udarbejde 

et Excel-ark til udregning af indlæringseffekt og indlæringsindeks.  

 

Fordel ved at benytte testen med papir og blyant er: 

 at testen er meget let at gennemføre – hvor som helst 

 at man ikke er afhængig af deltagernes IT-kompetencer 

 at man ikke er afhængig af internetforbindelse 

 at man kan kombinere spørgsmål med lukkede svarmuligheder og åbne spørgsmål, 

hvor deltagerne selv skal formulere svarene. 

 

Erfaringerne viser, at nogle deltagere er meget glade for de åbne spørgsmål, der giver dem 

mulighed for selv at formulere svarene. Se nedenstående citat fra en deltager. 

 

 

Andre deltagere syntes det er vanskeligt selv at formulere svarene i et test. Endvidere skal der 

være en særlig opmærksomhed på eventuelle deltagere med læse- og skriveudfordringer.  

 

En stor udfordring, for underviseren, ved test med papir og blyant er, at det er tidskrævende 

at besvare deltagernes besvarelser.  

 

Opgaver – løbende vurdering 

 

Arbejdsmarkedsuddannelserne rummer også mål, hvor deltagerne skal kunne beherske kon-

krete færdigheder, ofte med en efterfølgende refleksion over de sammenhænge, færdighederne 

skal anvendes i. Her er vidensspørgsmål ikke så anvendelige til at teste deltagernes kompeten-

cer. I stedet kan deltagerne stilles praktiske opgaver, hvor de får mulighed for at demonstrere, 

at de opfylder uddannelsens mål. Opgaverne kan eventuelt have en case som udgangspunkt. 

 

Opgaverne kan forholde sig til et eller flere af uddannelsens mål. Indholdet kan være en test af: 

 Færdigheder 

 Anvendelse og forståelse af teori 

 Refleksioner over og vurdering af anvendelsessammenhænge 

 

En deltager siger: 

”Hvor var det dejligt at få lov at beskrive noget af det jeg har lært 

her på kurset. Hovedet er jo fyldt med ny viden.” 
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Her er nogle eksempler fra arbejdsmarkedsuddannelsen ”Leg og læring med digitale medier i 

dagtilbud”: 

 

 

Gennem opgaveløsningerne er det muligt for underviseren at se, om deltagerne opnår de kom-

petencer der er beskrevet i uddannelsens mål. 

 

Opgaverne kan løses individuelt eller som gruppeopgaver. Er det gruppeopgaver, er det under-

viserens opgave, at have føling med at alle gruppemedlemmer bidrager og ”er med”. 

Opgaverne bør så vidt muligt tilsammen dække alle uddannelsens mål. Her kan man udforme 

et skema til underviseren, hvor der for hver enkelt deltager samles op på, hvilke mål der er 

opfyldt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgave med produktkrav og refleksion: 

Fremstilling af egne lydbøger, en e-bog med et eventyr, fortalt med lyd og billeder 

Find billeder på nettet og sæt dem sammen i en collage med baggrund, personer og gen-

stande (husk også en bogforside) 

 Indtal fortællingen 

 Bogen skal være på mellem 4 og 6 sider 

 Overvej hvordan I kan inddrage børnene i produktionen af eventyr og historier 

 

 

Opgave med udgangspunkt i en case og produktkrav: 

Videnssøgning og børns nysgerrighed 

En dreng fortæller, at hans far har set en havørn. Et andet barn siger, at sådan nogle har vi 

ikke i Danmark. ”Jo”, siger den første, ”og de er så store, at de kan fange en ko og spise 

den”. Før de to kommer rigtig op at skændes, tænder du din iPad og siger: ”Vi googler det”. 

 

Lav en prøveside beregnet til børn i Book Creator, hvor I gennem billeder formidler, hvor stor 

en havørn er og hvor store dyr den kan tage. I kan også tage et andet eksempel, som handler 

om noget med størrelse, antal eller vægt. Udfordringen består i, at formidle på en måde, som 

børn kan forstå/relatere sig til. 
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Nedenstående eksempel er også fra arbejdsmarkedsuddannelsen ”Leg og læring med digitale 

medier”: 

 

Deltager: _________________________ 

Mål/kompetence Ikke tilfredsstillende Tilfredsstillende 

Formulering af mål og retningslinjer for anvendelsen af 
de digitale medier i den pædagogiske praksis 

 

  

Pædagogisk tilrettelæggelse af digital aktiviteter, 

som fremmer børn lyst og evne til at udtrykke sig 

kreativt 

 

  

Refleksion over anvendelse af digitale medier i for-

hold til børn og unge med særlige behov 

 

  

Understøttelse af børns nysgerrighed via informa-

tionssøgning på nettet 

 

  

Pædagogisk vurdering af leg og lær programmer 

 

 

  

Digitale aktiviteter som fremmer det sociale samspil  
 

 

  

 

Opgaverne er en integreret del af undervisningen og uddannelsesforløbet. Det har – især i de 

korte uddannelsesforløb – den fordel, at testen ikke tager tid fra undervisningen.  

 

 

2.4 Opmærksomhedspunkter ved gennemførsel af test 

 

En anbefaling - erfaret gennem projektet – er, at der inden testen sættes pædagogisk fokus på 

hvorfor der testes. Det bør italesættes, at formålet med testen er, at give underviseren viden 

om holdets faglige niveau, til brug for didaktiske overvejelser i afviklingen af uddannelsen. 

Hermed kommer sammenhæng mellem test og læring i fokus. 

 

Det er vigtigt, at afsætte tid til at udføre testen og give feedback til holdet. Der bør særligt 

være opmærksomhed på, at deltagere der har udfordringer med at læse og forstå den skrift-

lige tekst, eventuelt skal have hjælp til at få testen læst op, eller til at forstå spørgsmålene. 

 

Se eksempel på køreplan for afvikling af test på ”Omsorg for borgere med demens”, AMU- kur-

sus nr. 44327 i kapitel 4.5. 
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Kapitel 3: Modeller, metoder og redskaber til 

feedback  

 

Evaluering i form af test og feedback 

 

I det efterfølgende præsenteres vores erfaringer i TUP-15 projektet med at anvende test og 

feedback sammen. Test er derfor anvendt som fagligt udgangspunkt for at give deltagerne feed-

back på deres læringsudbytte.  

  

Vi har ladet os inspirere af John Hattie´s teori om feedback, og forsøgt at tilpasse det de vilkår, 

der er i et AMU-forløb, hvor forløbene typisk er af kortere varighed, end den skolekontekst som 

Hattie skriver i. Vi forstår feedback som en pædagogisk metode, der kan anvendes til at synlig-

gøre deltagerens læringsudbytte.  

 

Ifølge Hattie kan en før- og eftermåling gøre deltagernes læring synlig for både deltager og un-

derviser. Hvis test står alene, får de form af en summativ evaluering. Hvis de anvendes som 

udgangspunkt for feedback, skabes en formativ evaluering, der kan være medvirkende til, at 

øge læringsudbyttet for den enkelte deltager. 

 

Herunder ses en forklaring på henholdsvis en summativ evaluering og en formativ evaluering. 

 

3.1: Hatties feedback spørgsmål 

 

I det følgende vil vi kort præsentere Hattie’s teori om feedback i forhold til hans tre grundlæg-

gende feedback-spørgsmål, samt summativ og formativ evaluering. 

 

Feedback skal ifølge Hattie, opfattes som den generator, der hjælper deltageren videre i lære-

processen mod læringsmålet. I nedenstående boks, findes en uddybning af de tre grundlæg-

gende feedbackspørgsmål;  

 Hvor er jeg på vej hen? (feed-up) 

 Hvordan klarer jeg mig? (feedback) 

 Hvor skal jeg hen? (feed-forward) 

 

 Evaluering af læring - en summativ evaluering 

Gennemføres ofte ved afslutningen af et læringsforløb for at opsummere delta-

gernes udbytte. Den kan også kontrollere og sortere deltagernes præstationer 

(bestået og ikke bestået), således som det kendes fra eksamener og skriftlige 

eller mundtlige evalueringer af forløbets værdi. 

 

Evaluering for læring  - en formativ evaluering 

Er fremadrettet med fokus på deltagernes læring. Den foregår løbende, for at 

skabe de bedst mulige rammer, med passende udfordringer, materialer, diffe-

rentieret undervisning og vejledning. 
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Det er underviserens ansvar, at feedback gives op imod målene for den aktuelle arbejdsmar-

kedsuddannelse. Det skal sikre vilkår og rammer, så indholdet bliver relevant, og skabe ud-

gangspunkt for vurdering af læringsudbyttet hos deltagerne. 

 

Deltagerne kan også selv 

 

Deltagerne kan give sig selv og hinanden feedback. Feedbacken kan gives to og to eller i min-

dre grupper. Hattie pointerer, at deltagerne har brug for tydelige rammer for processen. Se et 

eksempel i nedenstående boks. 

 

 

 

 

 

 

Hvor er jeg på vej hen? (Feed-up) 

◦ Feedback på opgaven 

◦ Synlige læringsmål 

◦ Fokus på deltagerens forståelse og færdigheder 

Hvordan klarer jeg mig? (Feedback) 

• Feedback på læringsprocessen 

• Feedback på succeskriterierne for målet 

• Hvilke fremskridt er der tale om i forhold til målene 

Hvor skal jeg hen herfra? (Feed-forward) 

◦ Feedback på selvreguleringen 

◦ Feedback på deltagerens læringsmuligheder via læringsredskaber 

◦ Fremme selvfeedback – giver dybere forståelse 

 

Tre gode spørgsmål til opgave, proces og handlemåder: 

 

- Beskriv produktet: ”Du har lavet…” 

- Vurder på en anerkendende måde, hvad der er gået 

godt, og hvad der kunne være gjort anderledes/bedre. 

- Diskuter om produktet kunne gøres endnu bedre f.eks. 

ved andre måder at arbejde på. 

Kilde: Feedback i erhvervsuddannelserne 
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3.2: Feedback i praksis 

 

Ved afprøvning af læringsudbytte i AMU, er det vigtigt, at underviseren overvejer hvordan del-

tagerne skal have feedback på gennemførte test og opgaver. Dette gælder ved før-målinger 

ved uddannelsens start, efter-målinger ved uddannelsens afslutning og ved eventuelle løbende 

målinger.  

 

Feedback kan benyttes på forskellige måder i undervisningen. Fælles for alle metoder er, at 

feedback kan bidrage til, at deltagerne får en større indsigt i, hvordan de selv kan bidrage til at 

nå de handlingsorienterede mål for arbejdsmarkedsuddannelsen. 

 

Ved afprøvning af læringsudbyttet er det vigtigt, at deltagerne informeres både om, hvorfor og 

hvordan test af deres læringsudbytte måles, og om hvordan de får feedback på deres lærings-

udbytte.  

 

Nedenfor deles feedback op i fire dele: 

 Feedback ved før-måling 

 Feedback ved løbende målinger  

 Feedback ved efter-måling 

 Feedback ved opfølgende målinger, ca. 3 måneder efter uddannelsesafslutning 

 

Feedback ved før-målinger 

 

Når der gennemføres før-måling af læringsudbyttet i AMU, anvendes det samme testmateriale 

både ved uddannelsens start og ved uddannelsens afslutning. Ved uddannelsens start er der 

naturligvis ingen forventninger om, at deltagerne kan besvare testen med et tilfredsstillende 

resultat.  

 

Det er vigtigt, at underviseren inden gennemførelsen af testen formidler ovenstående til delta-

gerne. Det er ligeledes vigtigt at fortælle deltagerne, at de ikke skal gætte sig til svarene, da 

underviseren gerne vil vide hvilke kompetencer deltagerne har ved uddannelsens start. Delta-

gerne skal også vide, at før-målingen kan være en stor hjælp når underviseren skal detailplan-

lægge undervisningen for de følgende dage. 

 

Typisk vil deltagerne kunne besvare dele af en test korrekt i en før-måling, da det er sjældent, 

at alle deltagerne møder op helt uden forudsætninger. 

 

I de fleste webbaserede testredskaber får deltagerne automatisk deres testresultat, når testen 

afsluttes. Her får deltagerne den første feedback. Det er dog vigtigt, at den ikke står alene. 

 

Underviseren kan hente de enkelte deltageres resultater eller resultaterne på hele holdet. Un-

derviseren kan efterfølgende give hele holdet feedback på det fælles resultat. Det kan f.eks. 

vise, hvilke testspørgsmål mange af deltagerne har kunnet svare korrekt på, og/eller hvilke 

testspørgsmål der ikke er svaret korrekt på.  
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Nedenfor vises et udtræk fra Viseffekt.dk med resultater på et helt hold. 

 

 

Det er også en mulighed, at underviseren giver individuel feedback til udvalgte deltagere. Der 

kan f.eks. gives feedback til de deltagere, der kun har besvaret ganske få – eller ingen spørgs-

mål korrekt, så de kan se hvor de skal være ekstra arbejdsomme for at nå arbejdsmarkedsud-

dannelsens mål. 

 

Underviseren kan også vælge at give feedback til de deltagere, der har besvaret en stor del af 

spørgsmålene korrekt. Det giver underviseren en mulighed for dialog med disse deltagere om, 

hvordan de kan få et godt udbytte af deltagelse i undervisningen på trods af, at de tilsynela-

dende allerede har en del af de kompetencer, der indgår i arbejdsmarkedsuddannelsen.  

 

Endelig kan underviseren give individuel mundtlig feedback til alle deltagerne, eller udskrive til 

dem der ønsker det. Det kan være meget tidskrævende.  

 

Se en opsummering af de forskellige muligheder for feedback i boksen herunder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brug muligheden for at printe resultatet 

fra før-målingen, for at hele holdet visu-

elt kan se resultatet.  

 

De korrekte svar er grønne 

 

Feedback ved før-måling – forskellige muligheder: 

 Automatisk feedback på en webbaseret test, når testen afsluttes 

 Underviserens fælles feedback til hele holdet 

 Underviserens individuelle feedback til deltagere, der kun har svaret gan-

ske få spørgsmål korrekt 

 Underviserens individuelle feedback til deltagere, der har svaret mange 

spørgsmål korrekt 

 Underviserens individuelle feedback til alle deltagere – eller kun dem der 

ønsker det. 
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Benytter man sig af et testredskab, som ikke automatisk beregner resultatet af testen, kan det 

være vanskeligt for underviseren at give en hurtig feedback.  

 

Det er vigtigt, at give konstruktiv og positiv feedback, således at deltagerne bliver motiveret til 

at deltage aktivt, og sætte egne mål for egen læring. 

 

En vigtig del af feedback er italesættelse af underviserens forventninger til, at deltagerne tager 

ansvar for egen læring.  

 

Feedback ved før-målinger 

 

Løbende måling af deltagernes læringsudbytte kan f.eks. gennemføres som en ”hver-dags-af-

slutning”, en lille test i det der er arbejdet med i løbet af den pågældende undervisningsdag. 

Dette kan f.eks. gennemføres ved hjælp af Kahoot.  

 

Underviseren kan trække resultaterne for alle deltagerne, og underviseren kan efterfølgende 

give feedback til holdet som helhed, og/eller individuel feedback til enkelte deltagere.  

 

Feedback ved efter-målinger 

 

Hvis der benyttes et test-system, der automatisk beregner resultaterne (f.eks. Viseffekt.dk), 

vil deltageren få en umiddelbar feedback, idet deltageren straks ser sit eget resultat. Undervi-

seren kan både se de enkelte deltageres resultater og holdets resultater. Underviseren kan 

bruge resultaterne i sin feedback til deltagerne.  

 

Et eksempel fra Viseffekt.dk vises herunder. 

 

Brug muligheden for at printe resultatet fra før- og eftermåling til visuelt at vise 

holdet deres resultat. 

 

En før- og en eftermåling på det samme hold, giver visuel et overblik over lærings-

udbyttet. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst 
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Feedback til deltagerne kan være mundtlig eller skriftlig. Hvis der gives mundtlig feedback til 

holdet som helhed, kan denne gives umiddelbart efter testens afslutning.  

 

Hvis underviseren gerne vil give mundtlig, individuel feedback til deltagerne, kan det være en 

udfordring at nå det, hvis testen udføres umiddelbart før uddannelsens afslutning. Placeres te-

sten om formiddagen den sidste dag, er der mulighed for at nå, at give en individuel feedback. 

Dog skal undervisningen planlægges således, at man tager højde for, at målene er nået før 

den sidste test. 

 

Nogle gange kan det være umuligt at nå, at give en mundtlig feedback inden for undervis-

ningstiden – i hvert fald ud over den feedback, som deltagerne får automatisk ved afslutningen 

af en webbaseret test, hvor deltagerne kan se hvor mange opgaver de har besvaret korrekt.  

 

I disse tilfælde kan det overvejes, at give en skriftlig feedback til deltagerne. Det er dog en 

tidskrævende form for feedback. 

 

Underviseren skal på forhånd være afklaret om, hvad resultatet af efter-målingen skal bruges 

til. Herunder om deltagernes resultat får indflydelse på, om de får udleveret AMU-uddannelses-

bevis ved uddannelsens afslutning.  

 

Hvis AMU-uddannelsesbeviserne udleveres inden gennemførelse af efter-målingen, er det klart 

for alle deltagere, at resultatet ikke har indflydelse på, om de får AMU-uddannelsesbeviser. 

 

Hvis AMU-uddannelsesbeviserne udleveres efter gennemførelse af efter-målingen, skal det 

være tydeligt for deltagerne, hvilken betydning resultatet af testen har på, om deltagerne får 

udleveret uddannelsesbevis.  

 

Hvis underviseren allerede inden gennemførelsen af efter-målingen har vurderet, at der er del-

tagere der ikke skal have et AMU-uddannelsesbevis, bør underviseren overveje, om deltageren 

skal have besked herom inden efter-målingen. Hvis underviseren er i tvivl, kan resultatet af 

efter-målingen bidrage til den endelige beslutning om, hvorvidt deltageren skal have et uddan-

nelsesbevis.  

 

Det er således vigtigt, at underviserne (og deltagerne) er opmærksomme på, at det ikke alene 

er efter-målingens resultat, der er bestemmende for, om deltagerne skal have AMU-uddannel-

sesbevis. Det er alene underviserens bedømmelse af om deltagerne har nået målet for den på-

gældende arbejdsmarkedsuddannelse, der afgør om deltagerne skal have AMU-uddannelsesbe-

viser, jævnfør Undervisningsministeriets beskrivelse af reglerne i boksen på næste side. 
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Feedback ved opfølgende målinger  

 

Det er bygget ind i testredskabet Viseffekt.dk, at deltagerne ca. tre måneder efter uddannel-

sens afslutning kan deltage i en 3. opfølgende måling.  

 

En sådan måling har til hensigt, at måle deltagernes glemselskurve. Denne måling kan give 

underviseren en indikation på, hvorvidt deltagerne stadig har de kompetencer de havde ved 

uddannelsens afslutning – eller om de eventuelt har opnået flere kompetencer ved gennemfø-

relse af arbejdsmarkedsuddannelsen.  

 

Resultatet af en 3. opfølgende måling, er meget afhængig af, hvorvidt deltagerne har haft mu-

lighed for at benytte de kompetencer de tilegnede sig på arbejdsmarkedsuddannelsen, i prak-

sis på deres arbejdsplads. Hvis deltagerne ikke har anvendt deres kompetencer, kan der være 

en risiko for, at de ikke længere har kompetencerne.  

 

Ligesom ved før- og eftermålingerne får deltagerne automatisk feedback på resultatet af te-

sten, når de har gennemført denne.  

 

Det er vanskeligt for underviseren at give deltagerne individuel feedback på opfølgende målin-

ger, da det ligger ud over undervisningen. Hvis deltagerne kommer fra samme arbejdsplads, 

kan underviseren forholdsvis hurtigt give hele holdet en fælles feedback, der f.eks. peger på, 

hvilke kompetencer deltagerne skal være opmærksomme på at vedligeholde.  

 

 

 

 

 

 

 

”Der skal udstedes godkendt AMU-bevis til kursister, der har nået uddannelsens mål. Beviser 

udskrives gennem det administrative system EASY. Institutionen attesterer på uddannelses-

beviset, at læreren har bedømt, at en kursist har nået uddannelsens centralt godkendte mål. 

I bevisteksten kan der være mulighed for at krydse af, om undervisningen er gennemført 

med et særligt materiale eller lignende. Hvis en kursist efter lærerens bedømmelse ikke har 

nået uddannelsens mål, kan der eventuelt udstedes et deltagerbevis….  

Forudsætningen for at få uddannelsesbevis er som nævnt i AMU-bekendtgørelsen, at deltage-

ren har nået uddannelsens mål.” 

 

Kilde: Vejledning til uddannelsesinstitutioner. Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gen-

nemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Undervisningsministeriet, september 2015.  
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3.3: Kan test og feedback styrke validiteten af arbejdsmarkedsuddan-

nelser? 

 

Fokus på den formative evaluering, i form af feedback til og dialog med deltagerne, sammen 

med en summativ evaluering af deltagernes læringsudbytte i form af test, vil kunne bidrage til, 

at styrke kvaliteten og validiteten i arbejdsmarkedsuddannelser.  

Undervisernes dialog med deltagerne om deres læringsudbytte, vil skærpe deltagernes op-

mærksomhed på og refleksioner over, hvordan de selv kan bidrage til at øge deres læringsud-

bytte.  

 

Alt andet lige vil dette bidrage til en facilitering af deltagernes læringsproces, samt et større 

udbytte af deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelserne. Samtidig vil afprøvning og dokumenta-

tion af deltagernes læringsudbytte være medvirkende til at styrke validiteten af arbejdsmar-

kedsuddannelserne.  

 

Underviserens udbytte af feedback og dialog med deltagere 

 

Når underviseren giver deltagerne feedback, kan deltagerne, ligesom i tilfredshedsmålinger, 

komme med udsagn, reaktioner eller andet, som underviseren kan bruge i sin fremtidige plan-

lægning af arbejdsmarkedsuddannelser. Det kan f.eks. være tilpasning af niveau, særlige ind-

satsområder og andre didaktiske overvejelser. 

 

 

Underviseren får mulighed for i større grad, at benytte sig af undervisningsdifferentiering. Det 

vil sige, at der kan stilles passende udfordringer både til dem der er på et højt niveau ved kur-

sets start, og dem der har udfordringer ved at følge med i undervisningen. 

 

 

 
 

  

”Når jeg som underviser oplever, at resultatet af 

læringsudbytter målt med før- og efter måling, 

svarer til min subjektive fornemmelse af holdets 

faglige niveau, så giver det mig mod til at styrke 

mine deltageres læringsudbytte, ved at kombi-

nere test og feedback. Det giver min undervis-

ning større kvalitet” 
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Kapitel 4: Inspirationsmaterialer 
 

4.1: 48101 Medicinadministration 

 

Dette afsnit indeholder inspiration til, hvordan der kan gennemføres afprøvning af læringsud-

bytte som et pædagogisk redskab til arbejdsmarkedsuddannelsen 48101 Medicinadministra-

tion, der har en varighed på 5 dage. Se AMU målformuleringen i boksen herunder. 

 

 

Først beskrives de modeller, metoder og redskaber, der er anvendt til afprøvning af læringsud-

bytte. Derefter præsenteres de konkrete afprøvningsmaterialer, der er anvendt. 

 

Efterfølgende beskrives det, hvordan der kan arbejdes med feedback til deltagerne i forbin-

delse med afprøvning af læringsudbytte.  

 

De enkelte afsnit indeholder beskrivelse af erfaringer med de anvendte modeller, metoder og 

redskaber. Kapitlet indeholder desuden gode råd til undervisere, der skal arbejde med afprøv-

ning af læringsudbytte samt feedback. 

 

 

 

 

48101 Medicinadministration (varighed 5 dage) 

 

Deltagerne kan på baggrund af tidligere erhvervet viden og praksiserfaring handle selvstæn-

digt samt reflektere over problemstillinger i forbindelse med administration af almindeligt 

forekommende lægemidler til den enkelte borger/patient. 

 

Deltagerne kan: 

 

• observere borgerens/patientens tilstand og reagere hensigtsmæssig ved forandringer og 

medicinudløste forgiftningstilstande på baggrund af viden om lægemidlers virkning, bi-

virkning og interaktion 

• anvende sundhedsprofessionelle internetbasserede databaser til at søge viden om de 

enkelte lægemidlers indikationer, virkning, bivirkninger og interaktioner samt styrker og 

enheder 

• handle hensigtsmæssigt i forbindelse med medicinadministration på baggrund af viden 

om ansvar og kompetence, samt viden om de sikkerhedsmæssige aspekter i den aktu-

elle kontekst 

• samarbejde med relevante samarbejdspartnere, herunder borgere og professionelle, i 

forbindelse med medicinadministration 

  

Deltageren kan derudover dokumentere utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinad-

ministration på baggrund af viden om gældende retningslinjer inden for eget arbejdsområde. 
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Afprøvning af læringsudbytte  
 

Der er udviklet en test med 16 spørgsmål. Antal af spørgsmål til hvert mål er varierende, og 

nogle af spørgsmålene kan dække over flere mål, f.eks. kan spørgsmål 4.1 dække over mål 3 

og 4. 

  

Testen er udformet som multiple choice, med 4 til 8 svarmuligheder til hvert spørgsmål. 

Spørgsmålene er udformet med tanke på, at deltagerne ikke har adgang til hjælpemidler. Del-

tagerne får at vide hvor mange rigtige svar der er til hvert spørgsmål, og der spørges ind til 

deltagernes faglige viden og handlingskompetencer.  

 

Testen udføres i Viseffekt.dk, og resultatet af testen genereres elektronisk. Deltagerne udfører 

testen både ved uddannelsens start og slut.  

 

Testen forventes at vare max. 30 minutter. 

 

Testmaterialer 
 

Herunder vises indholdet af den test, der er anvendt i Viseffekt.dk. I det nedenstående er de 

rigtige svar skrevet med rød skrift, det skal selvfølgelig ikke være med rødt i deltagernes ud-

gave. 
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Feedback til deltagerne 

 
Efter gennemførelse af testen den første uddannelsesdag, trækker underviseren oplysninger 

om holdets samlede resultat. Resultaterne fremlægges med fokus på feedback på områder, 

som har været svære for holdet.  

Den enkelte deltager kan se sit resultat i Viseffekt.dk, og deltageren har hermed mulighed for 

at vurdere, hvor der er brug for at øge læringsudbyttet. Hvis underviser finder det nødvendigt, 

kan der gives yderligere feedback omkring f.eks. hvilke dele af undervisningen, der skal læg-

ges særlig vægt på. 

På sidste undervisningsdag gennemføres testen igen. Efter testen frigives de rigtige svar, lige-

som resultatet af den første test også udleveres. Der er mulighed for at se svarene efter af-

slutningen af testen.  
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Underviseren trækker resultatet for henholdsvis den første og den sidste test med henblik på, 

at vurdere læringsudbyttet for den enkelte og for den samlede gruppe, og giver deltagerne 

mulighed for at se hvor de har svaret rigtigt og forkert, i henholdsvis den første og den sidste 

test. 

Deltagerne har mulighed for at henvende sig til deres underviser for individuel feedback på 

testen. 
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4.2: 48256 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever  

 

Dette afsnit indeholder inspiration til, hvordan der kan gennemføres afprøvning af læringsud-

bytte som et pædagogisk redskab til arbejdsmarkedsuddannelsen 48256 Praktikvejleder, PAU- 

og SOSU elever, der har en varighed på 11 dage. Se AMU målformuleringen i boksen herun-

der. 

 

 

Først beskrives de modeller, metoder og redskaber, der er anvendt til afprøvning af læringsud-

bytte. Derefter præsenteres de konkrete afprøvningsmaterialer, der er anvendt. 

 

Efterfølgende beskrives det, hvordan der kan arbejdes med feedback til deltagerne i forbin-

delse med afprøvning af læringsudbytte.  

 

De enkelte afsnit indeholder beskrivelse af erfaringer med de anvendte modeller, metoder og 

redskaber. Bilaget indeholder desuden gode råd til undervisere, der skal arbejde med afprøv-

ning af læringsudbytte samt feedback. 

 

Afprøvning af læringsudbytte og feedback 

48256 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever (varighed 11 dage) 

 

• Deltageren kan tilrettelægge vejledning med afsæt i viden om er-

hvervsuddannelsen til Social- og sundhedshjælper, Social- og sund-

hedsassistent og Pædagogisk assistent samt medvirke til samspillet 

mellem skole og praktik 

• Deltageren kan i vejledningen af elever oversætte nationale og lo-

kale politikker, strategier og standarder, til konkrete opgaver i prak-

sis, ud fra et organisations— og sektorkendskab og forståelse af at 

bidrage til løsning af en velfærdsopgave 

• Deltageren kan forstå og omsætte praktikmålene i forhold til kerne-

opgaven og borgersamarbejdet, samt formidle det tværsektorielle 

og tværfaglige samarbejdes betydning 

• Deltageren kan, ved bevidst brug af kommunikation, understøtte 

elevens refleksion over egen og andres praksis 

• Deltageren kan, med afsæt i rollen som praktikvejleder, reflektere 

over, vurdere og formidle eget fagprofessionelle arbejde 

• Deltageren kan identificere og udvælge læringsmuligheder, der un-

derstøtter elevens udvikling af erhvervsfaglig kompetence 

• Deltageren kan bidrage til udvikling af arbejdspladsens læringsmiljø 

med afsæt i praksis som læringsrum 

• Deltageren kan bidrage til elevens deltagelse i praksisfællesskabet 

på en sådan måde, at eleven inddrages i tilrettelæggelsen af egen 

uddannelse 

• Deltageren kan identificere elevens læringsforudsætninger til diffe-

rentiering af vejledningen 

• Deltageren kan anvende feedback som metode til facilitering af ele-

vens læring, evne til selvevaluering og udvikling af faglig identitet 

• Deltageren kan planlægge og strukturere et praktikforløb og an-

vende redskaber og metoder i vejledning, samtaler og evaluering 
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Praktikvejlederuddannelsen er en uddannelse med mange, og komplekse, delmål. Det vil være 

for omfattende, at komme rundt om hvordan vi arbejdede med alle mål. Vi har derfor valgt at 

fokusere på det, vi anser for at være kernen i deltagernes kompetencer, nemlig vejledningssam-

talen og forståelsen af elevernes læringsforudsætninger. 

 

Vores mål med udviklingen af metoder til læringsudbytte og feedback er, at: 

 Metoderne skal være realistiske at anvende i relation til et forholdsvis kort læringsfor-

løb. 

 Metoderne skal være forskellige i forhold til undersøgelsesmetodik. Vi valgte en metode 

af kvantitativ karakter, og en metode af mere kvalitativ karakter.  

 Metoderne bør kunne understøtte undervisernes dialog om deltagernes læringsudbytte, 

og styrke undervisernes mulighed for feedback til kursisterne. 

 Metoderne skal være så tæt på praksis som muligt. 

 

Vi valgte at arbejde med 2 metoder: 

 Det ene metode er en test, hvor vi stiller en række åbne spørgsmål om læringsforud-

sætninger og vejledersamtaler. Testen bliver udarbejdet i Socrative – en platform, som 

gør det let for underviseren at samle resultaterne. Testen om temaet bliver stillet i star-

ten af forløbet og igen efter undervisningen. På den måde bliver det muligt for undervi-

seren at vurdere, om deltagerne har rykket sig, og lever op til de relevante delmål (te-

sten kan ses under ”testmaterialer”). 

 Den anden metode er simulation. Simulation er en metode, hvor deltagerne gennem 

rollespil skal efterligne væsentlig aspekter af en praksisnær situation sådan, at den let-

tere kan forstås og håndteres i virkeligheden. Afsættet skal være en situation, som del-

tagerne oplever som troværdig og realistisk. Det kan f.eks. være en case som præsen-

teres gennem video eller på skrift. Ved at gennemspille situationen får deltagerne mu-

lighed for at anvende deres viden og færdigheder. Efter rollespillet skal der reflekteres 

over hvordan der blev handlet. 

 

Simulationen har 3 trin: 

 

 

Når vi valgte simulation som metode, er det fordi deltagerne; 

 Gennem simulationsspillet konkret demonstrerer om de behersker en vedledningssitua-

tion (scenario) 

 Får feedback på hvordan de har håndteret vejledningen (debriefing) 

Vi valgte, at optage selve simulationsspillet på video og se videoen som optakt debriefingen.  
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Deltagerne blev præsenteret for en praksisnær problemstilling, hvor der var 3 aktører: en elev, 

en praktikvejleder og en borger. Der blev forevist 2 forskellige problemstillinger, en som spil 

med levende figurant, og en med simulationsdukke. Herefter blev der foretaget en vejledning, 

som blev ”bedømt” ud fra samme læringsmål, med fælles fokuspunkter, for at opnå en ensartet 

dataopsamling. 

 

De mål vi fokuserede på i afprøvningen af simulation som metode til effektmåling og feedback, 

var: 

 Mål 4: Deltageren kan, ved bevidst brug af kommunikation, understøtte elevens re-

fleksion over egen og andres praksis. 

 Mål 9: Deltageren kan identificere elevens læringsforudsætninger til differentiering af 

vejledningen. 

 

Læringsmål til effektmåling: 

 Du kan afholde en forventningssamtale 

 Du kan afdække en elevs læringsforudsætninger 

 Du kan være aktiv lyttende 

 Du kan anvende proaktive spørgsmål og samtale teknik  

 

Feedback fra medkursister og underviser blev givet i forhold til de samme læringsmål. 

 

Simulationens gennemførelse 

 

1. Briefing 

 

Deltagerne blev delt op i gruppen med 3-6 personer, hvor de skulle diskutere de udvalgte læ-

ringsmål, med henblik på at sikre begrebsforståelsen. Underviseren gav sparring under gruppe-

diskussionen. 

 

Vi spurgte: 

Hvad forstår I ved: 

 Læringsforudsætninger 

 Proaktiv samtale- og spørgeteknik 

 Aktiv lytning 

 Hvad bør en forventningssamtale indeholde 

 

Gruppearbejdet blev samlet op via et fælles Mindmap. 

 

Herefter blev grupperne bedt om at forberede en forventningssamtale: 

 Hvad vil I gøre? 

 Hvordan? 

 Hvorfor? 

 

Efter forberedelsen blev rollerne i simulationsspillet fordelt. Metoden var lodtrækning, en vejle-

der en elev i hver gruppe – de øvrige fik rollen som observatører. Da alle deltagere havde vej-

ledererfaring, blev de bedt om at opfinde deres egen case-elev. 

 

2. Scenario 
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Simulationen blev sat til at vare maksimalt 20 minutter. Alle deltagere var informeret om, og 

havde givet tilladelse til, at samtalen blev optaget på video. 

Efter selve simulationen skulle gruppen udvælge de dele af samtalen, som de syntes mest ty-

deligt sagde noget om, hvordan samtalen var lykkedes i forhold til læringsmålene. De udvalgte 

dele måtte vare op til 5 minutter. 

 

3. Debriefing 

 

Grupperne præsenterede hver især deres udvalgte optagelser for hele holdet. Under fremvisnin-

gen fik gruppen til opgave, at have fokus på og notere: 

 Hvad lykkes for os i forhold til læringsmålene? 

 Hvad vil vi evt. gøre anderledes næste gang? 

Resten af holdet fik rollen som observatører, og skulle i et skema notere hvad de så og hørte i 

forhold til: 

 Proaktiv samtale- og spørgeteknik 

 Aktiv lytning 

 Hvordan elevens læringsforudsætninger afdækkes 

 

Herefter fremlagde gruppen, og resten af holdet gav feedback gennem deres observationen og 

vurderinger, ligesom underviseren supplerede med, hvad han/hun havde set og hørt, med fokus 

på læringsmålene.  

 

Erfaringer med simulationsmetoden 

 

Simulation kræver en forståelse for metoden, og en vis tryghed blandt deltagerne. Derfor bør 

man vente med at anvende metoden, til deltagerne har lært hinanden af kende og er trygge 

ved hinanden.  

 

Der er forholdsvis mange ”bolde i luften” under en simulation situation. Underviseren skal både 

kunne koncentrere sig om processen, og om at notere tegn på læring hos hver enkelt deltager. 

Det vil derfor være en stor fordel, hvis der er mulighed for at være 2 undervisere til en simula-

tion.  

 

Det er en fordel, at det bliver tilfældige deltagere der simulerer vejleder, fordi der ellers kan 

være en tendens til, at det er ”de sikre”, der melder sig til at tage rollen. 

 

Man skal klart og tydeligt have afgjort, hvad man vil se efter som tegn på, at læringsmålene er 

opfyldt. 

 

 

Et eksempel på simulation kan ses her: 

https://www.youtube.com/watch?v=bUZHI9Guyjg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bUZHI9Guyjg
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Deltagernes forskellige tilgang til deres roller kan påvirke resultatet. Simulationen skal være 

realistisk, men det er ikke givet, at alle kan spille rollen som f.eks. elev eller borger trovær-

digt. 

 

Testmaterialer 
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4.3: 40606 Arbejdsmiljø i SOSU-arbejdet – etik og adfærd  

 

Dette afsnit indeholder inspiration til, hvordan der kan gennemføres afprøvning af læringsud-

bytte som et pædagogisk redskab til arbejdsmarkedsuddannelsen 40606 Arbejdsmiljø i SOSU-

arbejdet, der har en varighed på 3 dage. Se AMU målformuleringen i boksen herunder. 

 

 

Først beskrives de modeller, metoder og redskaber, der er anvendt til afprøvning af læringsud-

bytte. Derefter præsenteres de konkrete afprøvningsmaterialer, der er anvendt. 

 

 

Afprøvning af læringsudbytte 

 

Modeller, metoder og redskaber 

 

”Arbejdsmiljø - etik og adfærd” er en arbejdsmarkedsuddannelse, som både rummer en række 

praktiske færdigheder, og refleksive og etiske perspektiver. De praktiske færdigheder trænes 

konkret og læringsudbyttet måles ved, at iagttage om deltagerne behersker de relevante tek-

nikker. De teoretiske og etiske sider af arbejdsmarkedsuddannelsen har taget afsæt i teoreti-

ske oplæg. Læringsudbyttet for de teoretiske oplæg er blevet afprøvet i tilknytning til de prak-

tiske øvelser. 

 

Et af oplæggene var placeret på dag 1, og omhandlede arbejdspladskulturer og varede ca. 2 

lektioner. I oplægget var der inddragelse af deltagere, hvor indholdet i oplægget blev kvalifice-

ret, diskuteret og nuanceret i relation til deltagernes praksis. 

 

Efter det teoretiske oplæg, er deltagerne i ”øvestue/træningslokale” resten af dagen, hvor alle 

deres handlinger (forflytninger/ lejringer) bliver forsøgt relateret til arbejdspladskulturerne.  

På dag 2 blev deltagerne præsenteret for spørgsmålene, som de skulle svare på. Det vil sige, 

at de havde arbejdet praktisk med deres forflytninger/mobilisering (dag 1), som var relateret 

til deres handlinger i den praksis, de kom fra i forhold til arbejdspladskulturen.  

 

Spørgsmålene var udfærdiget i Socrative, og alle deltagerne fik en Ipad udleveret, samt ad-

gangskode. Der var 10 spørgsmål i alt, og heraf var de 6 åbne spørgsmål og 4 spørgsmål der 

skulle besvares som multiple choice. Det var en individuel opgave. 

 

 

40606 Arbejdsmiljø i SOSU-arbejdet (varighed 3 dage) 

 

Deltagerne videreudvikler, med udgangspunkt i tidligere erhvervet viden 

om arbejdsmiljø, forflytning og lejring, de professionelle faglige færdighe-

der, ressourcer, holdninger og handlemuligheder, der kan forbedre eget 

arbejdsmiljø i social- og sundhedsarbejdet.  

Desuden udvikles evnen til, i et etisk perspektiv, at arbejde kreativt og 
refleksivt i forhold til personflytninger. 
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Anvendelsen af IT og skriftlighed rummede imidlertid en del udfordringer:  

 At deltagerne havde vanskeligt ved at logge ind på systemet  

 At nogle deltagere havde vanskeligt ved at læse og forstå spørgsmålene 

 At for nogle deltagere tog det lang tid at formulere besvarelserne 

 At der gik 2 timer med spørgsmålene, hvilket kan give et stoftrængselsproblem på en 3 

dages arbejdsmarkedsuddannelse 

 

Generelt er en del af deltagerne udfordret af manglende IT-kompetencer, samt læse/ stave-

færdigheder.  

Uddannelsen er et handlingsorienteret forløb (praktisk færdighedstræning), og en stor del af 

deltagerne havde meget vanskeligt ved via spørgsmål, at forholde sig til (forklare/ beskrive) 

kulturerne. Derimod var det udtalt lettere for dem at sætte ord på, når de, via de praktiske 

øvelser, skulle forholde sig til arbejdspladskulturerne. 

 

 

Testmaterialer 

 

 

 

 

 

Hvad er den beboerorienterede forflytningskultur overvejende styret af? 

 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

2. Hvilke udsagn passer til den beboerorienterede forflytningskultur? 

A: At tage risici er en del af det at arbejde med plejekrævende beboere 

B: Den konkrete situation bestemmer om det er beboeren eller eget helbred, der kommer i 

første række 

C: Forflytninger er et fælles anliggende, som ledelsen og arbejdsmiljøgruppen hele tiden må 

have fokus på 

D: Vi skal hele tiden hjælpe hinanden, arbejde i teams og efterspørge hjælp fra fys. og ergo. 

og give hinanden kritik 

E: Ledelsen er ansvarlig for at orientere os om de vigtige retningslinjer 

F: Man er selv ansvarlig for at forflytte rigtigt - man må selv sørge for egen sikkerhed 

 

  



Afprøvning af læringsudbytte som et pædagogisk redskab  

 

 

[38] 

 

3. Hvad er den autonome forflytningskultur overvejende styret af? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

4. Hvilke udsagn passer til den autonome forflytningskultur? 

A: Vores tid skal bruges sammen med beboerne - forebyggelse af nedslidning og skader må vi 

drage omsorg for, når det er aktuelt 

B: Vi løser selv de problemer vi oplever i konkrete forflytningssituationer ud fra vores "sunde 

fornuft", og ved at udvikle egne systemer og rutiner 

C: Forebyggelse af nedslidning og skader må ske ved uddannelse, løbende overvejelser og fæl-

les forflytningstiltag 

D: Den gode forflytning er noget der kommer med erfaringen og rutinerne omkring beboerne 

E: Hensyn til vores beboere og vores eget helbred skal fungere på lige fod 

F: Man må acceptere "lidt ondt i ryggen" - arbejdsskader ved forflytninger rammer ikke mig 

 

5. Hvad er den arbejdsmiljøorienterede forflytningskultur overvejende styret af? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

6. Hvilke udsagn passer til den arbejdsmiljøorienterede forflytningskultur? 

A: Vi accepterer ikke, at vi selv eller vores kollegaer tager risici, når vi forflytter 

B: Hensyn til vores beboere er vigtigst når vi arbejder med mennesker med handicap eller 

"bare" har brug for vores hjælp 

C: Det er ikke nødvendigt med fælles forebyggelsestiltag - forebyggelse af nedslidning og ska-

der er ens eget ansvar 

D: Vi må hjælpe hinanden, hvis en kollega har brug for hjælp, men den enkelte beboer kom-

mer i første række 

E: Ledelsen er forpligtet til at skabe rammer for dialog og forebyggende tiltag 

F: Ledelsen og den enkelte medarbejder har samme ansvar for sikkerheden 

 

7. Hvad tænker du der skal til på din arbejdsplads, for at få en større ensretning af 

forflytningskulturen? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

8. Hvilket dilemma, eller hvilke dilemmaer, er for dig det/de største, når du ikke længere ar-

bejder i forhold til den "arbejdsmiljøorienterede forflytningskultur? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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9. Hvem har det største ansvar for at forflytningerne udføres mest hensigtsmæssigt? 

A: Mine kollegaer 

B: Min leder 

C: Mig 

D: Min Arbejdsmiljørepræsentant 

E: Min forflytningsvejleder 

 

10. Hvornår bør der foretages en APV? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

Feedback til deltagerne 
 

Ved uddannelsens start var der i plenum en dialog omkring forskellige arbejdspladskulturer, 

der indvirker på arbejdet, både i positiv og negativ forstand. Heri var dialogen omkring ar-

bejdsmiljøet indlejret, og ligeledes de forskellige tilgange til, og forståelse for, at have et etisk 

perspektiv og en adfærd, som ”hører sig til” i den sundhedsprofessionelle praksis.  

 

Metoden til læring var ”learning by doing” i en struktureret ramme, hvor deltagerne fik et fæl-

les opgaveoplæg i forhold til de forskellige forflytninger og lejringer.  

 

Underviseren var under alle praksisøvelser facilitator, og under selve udførelsen/træningen af 

øvelserne, blev der inddraget spørgsmål omkring arbejdsmiljø – etik og adfærd. Ligeledes var 

der en konstant bevågenhed i forhold til, at give deltagerne feedback på deres håndtering af 

forflytningerne, både individuelt og med ”pit-stop” i plenum til fælles refleksion.  

 

Deltagerne fik ikke en opskrift på, hvordan det ville være mest hensigtsmæssigt. Læringen 

var, at deltagerne selv skulle arbejde sig frem mod en forflytning, der var sikkerhedsmæssigt 

og sundhedsmæssigt forsvarlig. 

 

Et af redskaberne til læring og feedback fra underviseren var brugen af Ipad hvorpå de kunne 

optage videoer. Deltagerne blev ved uddannelsens start, opfordret til at optage deres forflyt-

ninger og lejringer. Dette gav stor mulighed for at kigge på egen praksis, og mulighed for ef-

terfølgende feedback fra med-deltagere og underviseren. 

 

Deltagerne arbejdede som udgangspunkt i grupper af 3-4 personer ved en seng. 

 

I boksen på næste side, er der to eksempler på øvelser. 
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Arbejdet med at give feedback med udgangspunkt i videooptagelserne blev organiseret som 

beskrevet i nedenstående skema. 

 

Fremgangsmåde Roller Tid 

 

Formålet: 

At underviseren har mulighed for 

at vurdere deltagernes læringsud-

bytte. 

 

Klassen fordeles i grupper. Det 

optimale antal deltagere i grup-

pen er 4. Dette er en metode, 

hvor alle er aktive. Skulle det 

være tilfældet, at der er flere end 

4, er der flere observatører/lyt-

tere. 

 

Underviser: 

Det er underviseren der er sty-

rende i processen: 

 Inddeler grupperne 

 Introducerer til metoden 

og fremgangsmåden 

 Introducerer til rollerne 

 

Tidsstyre: 

En person der har ansvaret for 

at tiden overholdes. 

 

Fokusperson (person 1):  

Personen der har lavet videoop-

tagelsen. Fortæller målet med 

”praksissituationen”, hvilke 

overvejelser der blev gjort inden 

 

15 min pr. feed-

back-runde, 

d.v.s. 3 min pr. 

person. 

 

Øvelse 1: En borger ligger for langt ned i fodenden – og skal længere op mod hoved-

gærde – borgeren kan være aktiv, delvis aktiv eller passiv, hvilket bestemmes i de en-

kelte grupper ved sengene. 

 

Spørgsmål: 

 Hvis nu, du skal arbejde endnu mere hensigtsmæssigt i forhold til dig selv, hvad 

kunne du så med fordel gøre mere af? 

 Hvis du skulle overveje det etiske i håndteringen af borgeren på netop denne 

måde, hvad ville du så kunne gøre anderledes? 

Ved en forflytning der kræver to personaler – f.eks. en tung borger; 

 I forhold til netop denne forflytning, hvilke adfærd vil vi så f.eks. gerne have af 

vores kollegaer? Når du nu vælger at forflytte på denne måde, - hvad skal du så 

være opmærksom på? 

 Hvilken arbejdspladskultur arbejdes der med, netop i denne forflytning? Set i for-

hold til en praksis, ”at vi gør som vi plejer” eller viden og kulturen omkring hen-

sigtsmæssige forflytninger.  

Øvelse 2: Fra liggende i sengen til siddende på sengekanten, borgeren kan være aktiv, 

delvis aktiv eller passiv, hvilket bestemmes i de enkelte grupper ved sengene. 

 Samme spørgsmål som ved øvelse 1 
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(feed-up). Fagligt begrunde  

hvorfor. 

 

Feedback person (person 2): 

Stiller forudbestemte spørgsmål 

til ”person 1”. Formål: At ”per-

son 1” har mulighed for at ud-

dybe sine faglige overvejelser. 

 

Observatører/Lyttere (per-

son 3 og 4): 

Lytter i første omgang til ”per-

son 1” og ”person 2”. 

Er derefter i dialog med hinan-

den – med fokus på: hvad hørte 

jeg, hvad så jeg på videoen, 

hvilke overvejelser har jeg i for-

hold til situationen? 

 

Person 1 skal nu komme med 

overvejelser over, hvor og hvor-

dan vedkommende kan/vil ju-

stere og/eller tilføje. (feed-for-

ward) 

 

Der opereres med X-antal grup-

per, der alle har lavet en video- 

optagelse af en praksissituation, 

fx forflytning. 

Mål:  

 At gruppen får feedback 

på deres video, for at 

kunne justere og tilføje sin 

fremtidige praksis. 

 At underviser har mulig-

hed for at vurdere lærings-

udbyttet. 

 

Feedback-runden starter ved  

Fokusperson (person 1), som er 

en repræsentant fra gruppen. Så 

videre til Person 2.  

Feedback person (person 2), som 

er underviseren, så derefter 

Observatører/Lyttere (person 3 

og 4) 

 

 

Gruppen: 

Fokusperson (person 1) 

Feedback (person 2) 

Observatører/Lyttere (person 3 

+4): 

En deltager fra 2 af de andre 

grupper 

 

 

En tidsstyrer: 

En person fra de andre grupper, 

der er tidsstyre, når feedback 

runden er i gang, da det kan 

være svært for underviseren, 

når denne er ”person 2”. 

 

15 min pr. feed-

back-runde, 

d.v.s. 3 min pr. 

person. 

 

5 min til opsamling 

og feedback fra un-

derviser.  

Fokus i denne feed-

back er den opta-

gede praksissitua-

tion.  

 

Mål: At deltagerne 

bliver opmærk-

somme på, hvad 

der kan/skal juste-

res og tilføjes til 

næste gang. 

 

Den samlede tid af-

hænger af antal 

grupper. 
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Runden slutter med gruppen, som 

har mulighed for at komme med 

overvejelser over, hvor og hvor-

dan de kan/vil justere og tilføje. 

(Feed-forward) 

 

Hver deltager i den tidligere 

gruppe har optaget en video fra 

sin egen praksis. Denne video 

sendes til underviser inden næste 

undervisningsdag.  

 

Mål:  

 At hver enkelt får feedback 

på sin video, for at kunne 

justere og tilføje sin frem-

tidige praksis. 

 At underviser har mulig-

hed for at vurdere lærings-

udbyttet. 

 

Feedback-runden starter med  

Fokusperson (person 1).  

Så videre til feedback person 

(person 2), så observatører/Lyt-

tere (person 3+4) 

 

Runden slutter ved person 1, som 

kommer med overvejelser over, 

hvor og hvordan hun kan/vil ju-

stere og tilføje. (feed-forward) 

 

Underviser:  Styrer processen 

 

Tidsstyrer: En af 3. + 4. perso-

nerne. 

 

Fokusperson (person 1): Perso-

nen der har lavet videooptagel-

sen.  

 

Feedback person (person 2): 

En deltager fra gruppen. 

 

Observatører/Lyttere (3.+4. 

Person.):De sidste deltagere i 

gruppen 

 

 

 

15 min pr. feed-

back-runde, 

Dvs. 3 min pr. per-

son. 

 

Mål: At den enkelte 

deltager bliver op-

mærksomme på, 

hvad der kan/skal 

justeres og tilføjes 

til næste gang. 

 

Samlet tid afhæn-

ger af hvor mange 

der er i hver 

gruppe.  

 

 

Redskaber 

 

1. Optageredskab, fx. IPAD 

2. Spørgsmål til ”Person 2”. 

3. Link til ”hvordan up-loades video til youtube” 

4. Samtykkeerklæring til videooptagelse i praksis. 
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4.4: 47732 Leg og læring med digitale medier i dagtilbud  

 

Dette afsnit indeholder inspiration til, hvordan der kan gennemføres afprøvning af læringsud-

bytte som et pædagogisk redskab til arbejdsmarkedsuddannelsen 47732 Leg og læring med 

digitale medier i dagtilbud, der har en varighed på 5 dage. Se AMU målformuleringen i boksen 

herunder. 

 

Først beskrives de modeller, metoder og redskaber, der er anvendt til afprøvning af læringsud-

bytte. Derefter præsenteres de konkrete afprøvningsmaterialer, der er anvendt. 

 

Efterfølgende beskrives det, hvordan der kan arbejdes med feedback til deltagerne i forbin-

delse med afprøvning af læringsudbytte.  

 

De enkelte afsnit indeholder beskrivelse af erfaringer med de anvendte modeller, metoder og 

redskaber. Bilaget indeholder desuden gode råd til undervisere, der skal arbejde med afprøv-

ning af læringsudbytte samt feedback. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47732 Leg og læring med digitale medier i dagtilbud (varighed 5 dage) 

 

Ud fra kendskab til den digitale teknologis muligheder kan deltageren sammen med bør-

nene gå på opdagelse i de digitale udtryksmuligheder og derigennem fremme børns evne 

og lyst til at udtrykke sig kreativt. 

Deltageren kan tilrettelægge pædagogiske aktiviteter med inddragelse af digitale medier, 

som fremmer det sociale samspil og det enkelte barns udvikling. Som en del af det arbejde 

har deltageren forståelse for de digitale mediers særlige muligheder og begrænsninger for 

børn med særlige behov. På baggrund af etiske og pædagogiske kriterier kan deltageren 

sammen med børnene udforske og vurdere aktuelle spil og programmer til leg og læring. 

Med udgangspunkt i børns nysgerrighed og vidensbehov kan deltageren desuden støtte 

og inspirere børn i at gøre brug af videnssøgning på nettet. Ydermere kan deltageren 

bidrage til at formulere mål og retningslinjer for anvendelsen af de digitale medier i den 

pædagogiske praksis. 
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Afprøvning af læringsudbytte  
 

Uddannelsen er kendetegnet ved, at målene både er færdighedsprægede (viser deltagernes 

beherskelse af bestemte digitale teknikker/færdigheder) og pædagogisk-refleksive. For at 

dække alle mål, er der valgt to metoder til effektmålingen. 

 

Onlinespørgeskema til før- og eftermåling 

 

Vi spurgte konkret til de færdighedsprægede mål. 

Hensigten var, at afdække i hvilken grad deltagerne 

havde kendskab til, og beherskede, de 1pædagogisk 

relevante digitale redskaber. I alle vores undervis-

ningsforløb blev anvendt iPads, hvorfor spørgsmålene 

forholder sig til dette medie.  

 

Ud over deltagernes egne digitale færdigheder, ville vi 

gerne afdække bredden i deres erfaringer med at an-

vende disse pædagogisk. 

Det samme skema blev anvendt til både før- og efter-

måling.  

 

Som platform til vores onlinespørgeskema valgte vi 

Google Analyse. Adgangen foregik via et link, som en-

ten var sat ind på den digitale væg (Padlet), hvor un-

dervisningsmaterialet også lå, eller det blev udleveret 

til deltagerne på en seddel. Spørgeskemaet kunne besvares på alle digitale medier med inter-

netforbindelse. 

 

Hovedparten af spørgsmålene handlede om, hvilke digitale redskaber deltagerne beherskede.  

 

Der kan arbejdes med mange forskellige digitale aktiviteter på uddannelsen, og vi spurgte del-

tagerne om deres erfaringer fra hverdagen. Desuden spurgte vi ind til deltagernes kunnen og 

erfaringer med pædagogisk tilrettelæggelse af digitale aktiviteter med børn. 

 

                                           

 

 
1 Padlet er en gratis webbaseret online væg, hvor man kan lave opslag, lægge filer og indsætte 

billeder og videoer. 
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Som optakt til før-målingen anvendte vi på nogle af 

holdene en kompetencesnor. Snoren var forsynet med 

en forvirret smily i den ene ende, en neutral (tilfreds) 

i midten og en med verdensmesterudtryk i den anden 

ende: fra novicen til eksperten. Snoren blev lagt i U-

form på gulvet og deltagerne blev bedt om at stille sig 

dèr, hvor de syntes de befandt sig. Vi tog et billede af 

hvor de stod, som vi så på igen ved uddannelsens 

slutning. 

Herefter talte vi om, at det er OK at være nybegynder 

og opfordrede de mest rutinerede til at hjælpe de 

mindre erfarne, samt dele ud af deres erfaringer. Som 

undervisere fik vi også en godt billede af niveauforskellene på holdet. 

 

Som indgang til spørgeskemaet fortalte vi, at det nu gjaldt om at få et mere præcist billede af, 

hvad holdet kunne og ikke kunne, så undervisningen kunne målrettes sådan, at alle fik størst 

læringsudbytte af undervisningen. 

 

Ved uddannelsens afslutning blev kompetencesnoren lagt ud igen, og deltagerne stillede sig 

der, hvor de var nu. Der blev taget et nyt billede, som blev sammenlignet med det første, og 

indlæringseffekten blev dermed synlig på en meget konkret og visuel måde. 

 

Spørgsmålene var klare for deltagerne og besvarelserne viste, at deltagerne selv oplevede, at 

de havde tilegnet sig kompetencer, de ikke havde ved uddannelsens start. De deltagere, som 

havde kompetencerne ved uddannelsens start, havde også rykket sig, idet de havde fået udvi-

det feltet af digitale færdigheder og pædagogiske overvejelser. 

 

Onlineskemaet fungerede teknisk set overvejende godt. Der kunne dog være problemer i for-

hold til en overbelastet server, som gjorde, at skemaet ”frøs” i løbet af besvarelserne. Det kan 

anbefales, at man har en papirudgave liggende, hvis internetforbindelsen sætter ud. Desuden 

var det nødvendigt, at underviseren kunne hjælpe de mindre IT-vante undervejs.  

 

Spørgeskemaet var imidlertid et selvvurderingsskema, og som sådan ikke et objektivt kriterie 

for, hvad deltagerne reelt kunne. Derfor anvendte vi også opgavebesvarelser som redskab til 

at måle deltagernes digitale og pædagogiske kompetencer.  

 

Opgaver som effektmåling 

Deltagerne blev stillet en række opgaver, hvor de gennem pædagogiske refleksioner og forslag 

til pædagogiske forløb, fik mulighed for at demonstrere, at de opfyldte uddannelsens mål. Op-

gaverne forholdt sig til et eller flere af uddannelsens mål, og rummede samtidig et tjek op på 

deltagernes digitale færdigheder.  
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Alle opgavebesvarelser blev delt på en digital tavle, der var tilgængelig via internettet.  

 

Opgaverne var overvejende gruppeopgaver, hvorfor det var underviserens opgave, at have fø-

ling med, at alle gruppemedlemmer bidrog aktivt. I tilknytning til vurderingen af opgaverne, 

blev der desuden udformet et skema til underviseren. 

 

Opgaverne var en integreret del af uddannelsesforløbet og kan derfor ikke vurderes direkte i et 

før- og efter effektmålingsregi. Vi synes, det ville være for underligt og tidskrævende, at stille 

deltagerne er række ret komplicerede opgaver ved uddannelses start, give dem redskaber og 

viden, for derefter at bede dem løse dem igen. Knyttet sammen med deltagernes selvvurderin-

ger i før- og eftermålingerne, tjener de imidlertid som et ”tjek” af, om deltagernes egen opfat-

telse af de opnåede kompetencer holder. 

 

Testmaterialer 

 
Nedenstående er indholdet i det Onlinespørgeskema der blev lavet til arbejdsmarkedsuddan-

nelse ”Leg og læring i digitale medier”. I formularen i Google Analyse skrives: Navn, forløb og 

om det er før- eller eftermåling. 

 
Kan du selv anvende programmer på digitale medier, hvor du: 

 spiller spil 

 tager og redigerer fotos 

 optager og redigerer video 

 laver animationsfilm 

 anvender producerede e-bøger 

 selv producerer e-bøger 

 finder film som er velegnede til din børnegruppe 

 søger information på nettet 

 kan tegne og male 

 anvender GPS-aktiviteter 

 laver collager og plakater 

 laver koder 

 kombinerer lyd, billede og skrift 
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Har du tilrettelagt en pædagogisk aktivitet på digitale medier for børn, hvor du: 

 spiller spil 

 tager og redigerer fotos 

 optager og redigerer video 

 laver animationsfilm 

 anvender producerede e-bøger 

 selv producerer e-bøger 

 hvor I finder og ser film, der er velegnede til børnegruppen 

 søger information på nettet 

 tegner og maler 

 anvender GPS-aktiviteter 

 laver collager og plakater 

 kombinerer lyd, billede og skrift 

 

 

Ved hvert spørgsmål var følgende valgmuligheder: 
 

 i meget høj grad 

 i høj grad 

 i nogen grad 

 i begrænset grad 

 slet ikke 

 ved ikke 

 

Hele testen i Google Analyse kan ses her: https://docs.google.com/forms/d/1IMLXiUkgXC-

RWXKm8S8QeU4edKD1iyDqU9XdOg5-Bgw/edit  

 
 

Opgaver 

      

Nedenstående opgaver er et supplement til testen. Disse skal hjælpe underviseren til at vur-

dere, om den enkelte har opnået målene for uddannelsen. Opgaverne skal ses som eksempler 

på opgaver man kan stille. 

 
Opgaver til “Børn i informationssamfundet” 

Case 1: En gruppe børnehavebørn taler om, hvor store og tunge elefanter er. Der kommer 

mange fantasifulde forslag frem. De vejer det samme som en skraldebil, der kan være 3 elefan-

ter i en bus osv. Hvad gør du? 

 

Vurderingskriterier: 

 Kan deltageren søge efter relevant information? 

 Kan deltageren oversætte informationen på en måde, hvor børn kan forstå det? 

 

 

Case 2: Vi har temaarbejde om stjerner og planeter. Et barn siger: ”Jeg er en stenbuk. Min mor 

siger, at det er et stjernetegn. Hvad er det for nogle stjerner?”. Du siger: ”Lad os søge på 

Google”. Du skriver “stenbukken”, og der kommer en masse resultater frem. Du vælger det 

første, som er fra en side om astrologi. Hvad gør du derfra? 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1IMLXiUkgXC-RWXKm8S8QeU4edKD1iyDqU9XdOg5-Bgw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1IMLXiUkgXC-RWXKm8S8QeU4edKD1iyDqU9XdOg5-Bgw/edit
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Opgave til ”Børn med særlige behov” 
 
Vælg et barn eller en gruppe børn med særlige behov, hvor du mener, at digitale medier kan 

støtte udviklingen. 

 

Hvilket særligt behov har barnet/børnene? 
 

Hvad skal barnet/børnene blive bedre til ved at arbejde med det digi-

tale medie? 

 

Hvorfor mener du, at det digitale medie er velegnet til barnet/bør-

nene? 

 

Hvordan vil du tilrettelægge forløbet? 
 

Hvilke programmer/apps vil du anvende? 
 

 

Opgave til formulering af pædagogiske mål for aktivitet med digitale medier 
 

Vælg tema/emne I gerne vil arbejde med, når I kommer tilbage til jeres arbejdsplads. 

 

Planlæg et forløb som I gerne vil gennemføre sammen med de børn I arbejder med til daglig. 

Udfyld nedenstående skema (pkt. 1-4). Skemaet er et arbejdsskema, som også rummer punk-

ter til beskrivelse og evaluering af det gennemførte forløb (pkt. 5-7). 

 
Skema til pædagogisk beskrivelse og vurdering af iPad-aktivitet. 

 
1. Beskriv aktiviteten kort 

 

2. Læringsmål 
 

3. Pædagogisk tilrettelæggelse, herunder den voksnes rolle 
 

4. Anvendte redskaber/programmer/apps 
 

5. Beskriv kort, hvordan aktiviteten forløb 
 

6. Vurdering af børnenes motivation 
 

7. Vurdering af børnenes læring i forhold til læringsmålene 
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Feedback til deltagerne 
 

Feedback efter før-måling: 

 

Målingsmetoden for hvilke kompetencer deltagerne havde før undervisnin-

gens start, var et onlinespørgeskema, hvor deltagerne selv angav hvad de 

kunne i forhold til uddannelsens mål (selvvurdering af egen konkrete kun-

nen og erfaring). 

 

Før-målingsresultatet blev formidlet for holdet: Hvor er I (målingen)? Hol-

dets resultat blev vist via den grafik Google Analyse, som viser de sam-

lede svar. 

 

Herefter blev følgende spørgsmål diskuteret: 

 

 Hvor skal I hen?  

 

Uddannelsens mål og delmål blev konkretiseret. 

 

Desuden gav før-målingen mulighed for i fællesskab, at diskutere eventuelle udfordringer, 

f.eks. 

 Ved store forskelle på holdet i forhold til praksiserfaring 

 Den målgruppe deltagerne arbejder med 

 Viden og færdigheder 

 Forventningsforskelle 

 

Herefter en fælles diskussion med forslag til, hvordan underviser og deltagere sammen kan 

sikre, at alle får udbytte af uddannelsen i forhold til uddannelsens mål. 

 

Udfordringer ved at anvende metoden er: 

 At deltagerne oplever, at de bliver målt og vejet fra starten af 

 At deltagerne ”genoplever” problematiske skoleerfaringer 

 At deltagerne har andre forventninger til uddannelsen end det, der 

er uddannelsens mål 

 At der er deltagere, som ikke kan acceptere uddannelsens almen-

hed i forhold til egne særinteresser 

 At deltagernes forudsætninger er så forskellige, at det er vanskeligt 

at skabe fælles relevans 

 

 

Feedback og effektmåling via praktiske opgaver/produkter – løbende feedback: 

 

Der blev stillet opgaver, som både krævede praktisk kunnen (produkt) og refleksioner omkring 

produktets anvendelsessammenhæng. Opgaverne blev formuleret med klare referencer til ud-

dannelsens mål. Vi lagde vægt på, at det skulle være klart og tydeligt, hvad opgaveløsningen 

skulle rumme og hvad vurderingskriterierne var. 

 

 

Eksempel for for-

ventningsforskelle: 

- At nogen forven-

ter, at eksempli-

ficeringen ude-

lukkende forhol-

der sig til små 

børn og andre til 

store 

 

Eksempel på forskelle 

i praksiserfaring: 

 

Nogle har arbejdet 

inden for området i 

20 år, andre, som 

f.eks. kommer via et 

jobcenter, har ingen 

praksiserfaring  
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De fleste opgaver skulle løses i grupper og nogle få individuelt. 
 

Opgaverne blev stillet løbende, og var på samme tid en del af læringsprocessen, et redskab for 

effektmåling og afsæt for feedback. 

 

Opgaveløsningerne/produktet var synligt for alle.  På ”Leg og læring med digitale medier” blev 

en fælles tilgængelig onlinetavle anvendt (Padlet). Her lagde deltagerne f.eks. deres e-bøger, 

collager eller stop-motion film op, sådan at alle kunne forholde sig til produktet. Refleksioner i 

forhold til anvendelsessammenhæng blev formidlet skriftligt eller mundtligt. 

 

 

 

Eksempel på den fælles onlinetavle, hvor deltagerne uploadede deres opgaveløsninger 

 

Feedback blev givet på forskellige måder: 

 

 Selvvurdering: Hvordan synes du/I selv, at opgaveløsningen er lykkedes? Hvad har 

været godt, mindre godt eller udfordrende? Hvad ville du/ I eventuelt gøre anderle-

des en anden gang? 

 Gensidig vurdering: Med udgangspunkt i opgaveformuleringen bedes arbejdsgrup-

perne vurdere hinandens produkter. Hvad er godt/mindre godt/kan gøres anderle-

des og hvordan (konstruktive forslag)? 

 Underviser feedback: Hvad er godt/mindre godt/kan gøres anderledes og hvordan 

(konstruktive forslag)? 

 En blanding af selvvurdering, gensidig feedback og underviserens feedback 

Umiddelbart før efter-målingen (det samme onlinespørgeskema som ved uddannelsens start), 

opsummerede underviseren i forhold til alle uddannelsens mål: Hvad har I samlet set lært, og 

hvordan kan I komme videre efter uddannelsen? 
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4.5: 44327 Omsorg for personer med demens  

 

Dette afsnit indeholder inspiration til, hvordan der kan gennemføres afprøvning af læringsud-

bytte som et pædagogisk redskab til arbejdsmarkedsuddannelsen 44327 Omsorg for personer 

med demens, der har en varighed på 5 dage.  

 

AMU målformuleringen: 

 

Afprøvning af læringsudbytte  
 

Til arbejdsmarkedsuddannelsen ”Omsorg for personer med demens”, er der udviklet en test 

med 10 spørgsmål, og testen er udført i Viseffekt.dk. 

 

Opbygningen af testen er som følger:  

o 1 spørgsmål hvor svarene skal placeres efter demenssygdommenes hyppighed 

o 9 spørgsmål med 5 svarmuligheder, hvor der er 1-2 rigtige svar 

 

Spørgsmålene har både faktuel og holdningsmæssig karakter.  F.eks.: ” Hvad vil du gøre når 

du oplever, at samarbejde med pårørende til den demente borger bliver svært?”. Deltagerne 

skulle her forholde sig til et kvalitativt spørgsmål med forudbestemte svarmuligheder. Det sid-

ste spørgsmål er en kort case, med svarmuligheder i forhold til magtanvendelse. 

 

Testen er som nævnt udført i Viseffekt.dk, og resultaterne af testen er dermed genereret elek-

tronisk. Deltagerne har lavet den samme test ved uddannelsens start og på sidste uddannel-

sesdag. Rækkefølgen på spørgsmålene ændrer sig fra deltager til deltager, og fra gang til 

gang. 

44327 Omsorg for personer med demens (varighed 5 dage) 

 

Deltagerne kan varetage de individuelle behov, som opstår i hverdagen hos personer med 

demens og disses pårørende. De kan yde en professionel og respektfuld omsorg på et soci-

alpædagogisk og -psykologisk grundlag. 

Deltagerne kan genkende almindeligt forekommende symptomer på demenssygdom og ar-

bejde ud fra en forståelse af, hvilke belastninger de kan medføre for hverdagslivet.  

Deltagerne kan tilrettelægge et samarbejde med borgeren ud fra en viden om den enkeltes 

livshistorie og hverdagsliv og på baggrund af kommunale målsætninger. 

De har viden om gældende lovbestemmelser, herunder reglerne om magtanvendelse, såle-

des at samværet med personer med demens bliver værdigt og respektfuldt. 

Deltagerne kan gennem dialog afdække demensramte familiers belastninger. De kan yde 

basal støtte og vejledning til pårørende til personer med demens. De kan etablere samar-

bejde med de pårørende, således at der bliver draget nytte af deres ressourcer. 

Deltagerne kan forebygge stress og udbrændthed gennem planlagte samtaler med kolleger. 
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Testmaterialer 
 

Herunder vises indholdet af den test der er anvendt i Viseffekt.dk. Hvert rigtigt svar giver 1 

point. Her i materialet er det rigtige svar skrevet med kursiv. Det skal selvfølgelig ikke fremgå 

af det materiale, der udleveres til deltagerne. 

 

1. Sæt disse fire demenssygdomme i rækkefølge:  

a. Vaskulær demens 

b. Alzheimers demens 

c. Lewy body demens 

d. Frontotemporal demens 

e. Ved ikke 

 

Sæt kryds i den rigtige rækkefølge hvor nr. 1 er den hyppigste og nr. 4 den mest sjældne. 

1. b,c,a,d  

2. a,b,d,c  

3. b,a,c,d  

4. ved ikke   

 

2. Hvilke symptomer er karakteristiske for Alzheimers demens i starten af syg-

domsforløbet  

 

Sæt kryds ved 1 rigtigt svar 

a. Udadreagerende adfærd  

b. Symptomer som ved Parkinsons sygdom  

c. Hukommelsesproblemer  

d. Ændringer i opmærksomhed og bevidsthed  

e. Ved ikke  

 

3. Hvilke symptomer er karakteristiske for Frontotemporallaps demens i starten af 

sygdomsforløbet  

 

Sæt kryds ved 1 rigtigt svar 

a. Ændring i søvnmønster  

b. Lyststyret adfærd  

c. Hukommelsesproblemer  

d. Ændringer i opmærksomhed og bevidsthed  

e. Ved ikke  

 

 

 

Viseffekt.dk er et supplement til de evalueringer, som gennemføres med Viskvalitet.dk. 

 

VisKvalitet.dk har udelukkende fokus på tilfredshedsmålinger. 
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4.  Hvilke symptomer er karakteristiske for Lewybody demens i starten af syg-

domsforløbet  

 

Sæt kryds ved 1 rigtigt svar 

a. Hukommelsesproblemer  

b. Symptomer som ved Parkinsons sygdom  

c. Lyststyret adfærd  

d. Spisetrang  

e. Ved ikke  

 

 

5. Hvilke symptomer er karakteristiske for Vaskulær demens i starten af sygdoms-

forløbet   

 

Sæt kryds ved 1 rigtigt svar 

a. Svimmelhed  

b. Manglende sygdomserkendelse  

c. Lyststyret adfærd  

d. Ændringer i opmærksomhed og bevidsthed  

e. Ved ikke  

 

 

6. I samarbejdet med de pårørende til personer med demens arbejder du ud fra 

følgende? 

 

Sæt kryds ved 1 rigtigt svar 

a. Jeg ved, hvor tætte de har været på hinanden  

b. Jeg ved, at de pårørende er dem, der kender den demente bedst  

c. Jeg ved, hvordan demens sygdommen påvirker de pårørendes liv  

d. Jeg ved, hvilke behov de pårørende har i hverdagen  

e. Ved ikke    

 

 

7. Hvad vil du gøre når du oplever, at samarbejde med pårørende til den demente 

borger bliver svært?  

 

Sæt kryds ved 2 rigtige svar. (2 rigtige svar giver 2 point) 

a. Jeg vil afholde en forventningssamtale med de pårørende  

b. Jeg vil begrænse de pårørendes involvering  

c. Jeg vil undervise de pårørende i demens  

d. Jeg vil foreslå faste kontaktpersoner til den demente borger  

e. Ved ikke    
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8. Hvad vil du være opmærksom på, når du skal skabe en god kommunikation til 

personer med demens?  

 

Sæt kryds ved 2 rigtige svar (2 rigtigt svar giver 4 point) 

a. Jeg vil bruge humør og ironi   

b. Jeg vil undgå at bruge personens navn  

c. Jeg vil udvise tålmodighed   

d. Jeg vil bruge korte og præcise sætninger  

e. Ved ikke    

 

9. Hvad vil du have mest fokus på, når du skal skabe en god kommunikation til per-

soner med demens? 

 

Sæt kryds ved 2 rigtige svar (2 rigtigt svar giver 4 point) 

a. Jeg vil være opmærksom på mit kropssprog og mimik  

b. Jeg vil bruge ”berøring” for at skabe tillid til den demente borger   

c. Jeg vil være opmærksom på mit ordvalg   

d. Jeg vil tale højt og tydeligt  

e. Ved ikke    

 

10. Hvordan kan du bedst muligt hjælpe en person med demens i hverdagen?  

 

Sæt kryds ved 1 rigtig svar 

a. Jeg vil skabe struktur i den dementes hverdag   

b. Jeg vil undgå at bruge for mange velfærdsteknologiske hjælpemidler  

c. Jeg vil skabe en spændende og varierende hverdag for den demente borger  

d. Jeg vil inddrage den demente borger i planlægning af aktiviteter  

e. Ved ikke  

 

11. Case  

Med baggrund i afsnittet om magtanvendelse i Serviceloven, hvordan vil du så handle i føl-

gende case: 

 

Grethe er 82 år, og har haft Alzheimers sygdom i 7 år.  

Grethe bor nu på et plejecenter med 8 andre beboere. De sidste uger har hun været urolig 

om eftermiddagen, hvor hun ofte går mod hoveddøren. Hvis man spørger hende, hvor hun 

er på vej hen, svarer hun, at hun ikke kan finde hjem til sine sultne børn.  

Du og en kollega møder på arbejde en kold forårsdag. En halv time senere er Grethe på vej 

mod hoveddøren iført jakke og hjemmesko. 

Grethe har ingen GPS 

 

Sæt kryds ud for hver sætning (2 point for hvert rigtigt kryds) (rigtig svar: nej-nej-ja) 

a. Du går hen og låser døren. Ja Nej Ved ikke 

b. Du siger, at du ikke kan finde ud af at lukke døren op    

c. Du åbner døren og ledsager borgeren udenfor    
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Feedback til deltagerne 
 

I den nedenstående køreplan til afvikling af testen, fremgår det hvordan der gives feedback. 

Efter gennemførelse af testen den første uddannelsesdag, trækker underviseren oplysninger 

om holdets samlede resultat. Det fremlægges med fokus på feedback på områder, som testen 

viser har givet udfordringer for holdet. Den enkelte deltager kan se sit resultat i Viseffekt.dk, 

og har hermed mulighed for at vurdere, hvor de har brug for at øge deres læringsudbytte. 

På sidste uddannelsesdag gennemføres testen igen. Efter testen frigives de rigtige svar, lige-

som resultatet af den første test udleveres. Der er mulighed for at se test og svar en time efter 

afslutningen af testen. Deltagerne får mulighed for at se hvor de har svaret rigtigt og forkert, i 

henholdsvis den første og den sidste test. Underviseren trækker resultatet for henholdsvis den 

første og den sidste test med henblik på, at vurdere læringsudbyttet for den enkelte og for det 

samlede hold. 

Testen gennemgås på uddannelsen, og der gives kollektiv feedback på det samlede 

læringsudbytte.  

 

Deltagerne har mulighed for at henvende sig til deres underviser for individuel feedback på 

testen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Omsorg for borgere med demens 
- en køreplan for undervisere til afdækning af deltagerens læringsudbytte, og med feed-

back metoder 

 

Testen er et pædagogisk læringsredskab, som kan dokumentere deltagerens læringsudbytte. 

Ud over at være dokumentation, kan testen også bruges til kollektiv og konkret feedback til et 

helt hold og/eller de enkelte deltagere individuelt.  

 

Testen skal gennemføres af to omgange: Ved uddannelsens start og igen ved uddannelsens 

afslutning. Efterfølgende sammenlignes resultaterne, for at vurdere læringsudbyttet. 

Testen skal gennemføres i Viseffekt.dk. 
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Nedenstående er et forslag til hvordan testen kan gennemføres: 

1. På første uddannelsesdag gennemgås uddannelsens faglige indhold og AMU-mål. Her 

gennemgås også vilkår for de test der skal laves, rammerne på uddannelsen og ar-

bejdsmetoder. 

 

2. Deltagerne åbner PCérne og logger ind på Viseffekt.dk. 

 

3. Testen gennemføres. Der er et maksimalt tidsforbrug på 15 minutter. 

 

4. Efter gennemførelse af testen, logger deltagerne af Viseffekt.dk. Deltagerne får ikke ud-

leveret de rigtige svar. 

 

5. Underviseren trækker oplysninger om holdets samlede resultat. Det fremlægges for 

holdet, med fokus på områder som har været svære at besvare i testen. Den enkeltes 

individuelle resultat er registreret i Viseffekt.dk, og gennemgås ikke. 

 

6. I sidste halvdel på sidste uddannelsesdag, tager deltagerne testen igen. Underviseren 

planlægger dagen, så der er tid til at gennemgå testene. 

  

7. Efter testen, frigives de rigtige svar, ligesom resultatet af den første test også udleve-

res. Der er mulighed for at se test og svar en time efter afslutningen af testen.  

Deltagerne får mulighed for at se, hvor de har svaret rigtigt og hvor de har svaret for-

kert i henholdsvis den første og den sidste test. Underviseren trækker resultatet for 

både den første og den sidste test med henblik på, at vurdere læringsudbyttet for den 

enkelte og for den samlede gruppe.  

 

8. Testen gennemgås og der gives kollektiv feedback på det samlede læringsudbytte. Del-

tagerne har mulighed for, at henvende sig til underviser for individuel feedback på te-

sten. 

 

Brug muligheden for at printe resultatet fra før og eftermåling til visuelt at vise holdet 

deres resultat 

 

En før måling og en eftermå-

ling på det samme hold, giver 

visuel fornemmelse af at have 

fået mange flere korrekte 

svar (grønne) 
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4.6: 42673 Personer med demens, sygdomskendskab  

 

Dette afsnit indeholder inspiration til, hvordan der kan gennemføres afprøvning af læringsud-

bytte som et pædagogisk redskab til arbejdsmarkedsuddannelsen 42673 Personer med de-

mens, sygdomskendskab, der har en varighed på 5 dage. Se AMU målformuleringen i boksen 

herunder. 

 

 

Først beskrives de modeller, metoder og redskaber, der er anvendt til afprøvning af læringsud-

bytte. Derefter præsenteres de konkrete afprøvningsmaterialer, der er anvendt. 

 

Efterfølgende beskrives det, hvordan der kan arbejdes med feedback til deltagerne i forbin-

delse med afprøvning af læringsudbytte.  

 

De enkelte afsnit indeholder beskrivelse af erfaringer med de anvendte modeller, metoder og 

redskaber. Bilaget indeholder desuden gode råd til undervisere, der skal arbejde med afprøv-

ning af læringsudbytte samt feedback. 

  

42673 Personer med demens, sygdomskendskab (varighed 5 dage) 

 

Med udgangspunkt i tidligere erhvervet viden og egen praksiserfaring kan deltageren erkende 

og analysere de muligheder og begrænsninger, som personer med demens har. Deltageren 

kan reagere hensigtsmæssigt over for de behov og ønsker, som personerne udtrykker. Under 

hensyntagen til den nyeste viden kan deltageren genkende symptomer på hjerneskade og 

observere målrettet i forhold til personernes adfærdsmønster.  

Ligeledes kan deltageren indgå i et tværfagligt samarbejde med henblik på at sikre diagnosti-

cering, behandling og retssikkerhed for personer med demens. Desuden kan deltageren ud-

trykke egne værdier, ønsker og behov for derved at bevare engagement og glæde ved arbej-

det. 
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Afprøvning af læringsudbytte  
 

Der er udviklet en test med 7 spørgsmål, og testen er udført i papirform.  

 

Spørgsmålene har både været faktuelle i forhold til symptomer på demenssygdomme, og kva-

litative hvor deltagerne f.eks. skulle svare med prosatekst på følgende spørgsmål: ”Giv eksem-

pler på, hvordan du kan medvirke til en struktureret indsats for borgere med demens”. 

 

Deltagerne har gentaget den samme test ved uddannelsens start og på sidste uddannelsesdag. 

Rækkefølgen på spørgsmålene har ikke ændret sig. Der er udarbejdet retningslinje for rettelse 

af testen og pointscore. Retningslinjen bliver udgangspunktet for vurdering og bedømmelse af 

testen, udført af underviseren.  

 

 

Testmaterialer 

 

 

Spørgsmål 

 

Point 

 

Du er kontaktperson for en kvindelig borger på 88 år, der har en demensdiagnose. 

Borgeren er gentagne gange grædende, og hun giver udtryk for vrede over at blive 

bestjålet af sin nabo. 

 

Giv eksempler på hvordan du vil kommunikere med denne borger? 

 

Retningslinje: 

Der kan gøres brug af kommunikative redskaber, der er anvendt på den aktuelle 

situation, f.eks. validering hvor man går ind i borgerens følelse af at være bestjå-

let.  

 

Eller brug af matching, give udtryk for forståelse af følelser. Være opmærksom på 

afstanden til borgeren, hvis borgeren er vred, trækker sig, vender siden til. Korte 

sætninger, bliv ved emnet, ros borgeren, sæt fokus på det borgeren gør rigtigt. 

 

2 

 

Giv eksempler på, hvordan du kan medvirke til en struktureret indsats for borgere 

med demens. 

 

Retningslinje: 

Brug af socialpædagogiske redskaber: Livshistorie, stimuli, handleplan, planlagt 

tværfaglig evaluering i gruppen. 

 

2 

 

Giv eksempler på hvordan de fysiske omgivelser kan påvirke borgere med demens. 

 

Retningslinjer: 

Stimuli, overskuelighed, have egne ting omkring sig, kontrastfarver, f.eks. mellem 

håndklæde og håndvask, ved spisebordet. 

 

 

2 
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Udfyld skemaet: 

1) Giv I venstre kolonne eksempler på hvilke samarbejdspartnere der kan 

hjælpe dig med udredning og behandling hos borgere med demens 

2) Giv i højre kolonne eksempler på hvilke faglige indsatser de nævnte samar-

bejdspartnere kan iværksætte 

 

Samarbejdspartner Eksempler på indsatser  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max 2 po-

int for 

hele op-

gaven 

  

<3 be-

grun-

dende 

svar giver 

1 point 

>eller= 3 

svar giver 

2 point 

 

 

Du har en borger med Alzheimers demens, som ikke vil have skiftet ble. Borgeren 

har ikke fået skiftet ble de sidste 12 timer. Du kan lugte, at borgeren må have af-

føring i bleen. Hvad vil du gøre? Giv et kort begrundet svar. 

 

Retningslinjer: 

Vende tilbage efter 10 minutter og se om borgeren vil deltage og vise borgeren to-

ilettet og tilbyde hjælp. 

 

Vurdere om det er nødvendigt at prøve at gøre noget, er borgerens helbred i fare, 

f.eks. urinvejsinfektion, påvirket hud. 

Bruge livshistorie til at finde ud af hvad borgeren er glad for, f.eks. musik, film. 

Beskrive i 14 dage hvornår bleskift er gået godt, er der en linje vi alle kan følge. 

Lave struktureret indsats og evaluere i handleplan. 

 

3 

 

Giv eksempler på, hvilke faktorer der kan bidrage til, at du kan bevare engage-

ment og glæde i arbejdet med personer med demens. 

 

Retningslinjer: 

Kollegial supervision, samarbejde med kollegaer med specielle funktioner, f.eks. 

demens konsulent, ledelse, kompetenceudvikling, holdninger på arbejdspladsen. 

Samarbejde med tillidsmænd og Arbejdsmiljørepræsentant om et godt arbejds-

miljø. Viden om demens, f.eks. juridiske rammer for magtanvendelse. 

 

1 
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Feedback til deltagerne 
 

På næste side er der beskrevet en køreplan til afvikling af testen, hvor det fremgår hvordan 

der gives feedback. Efter gennemgang af uddannelsens faglige indhold og AMU-målene, gen-

nemføres testen.  

 

Deltagerne får ikke udleveret det rigtige svar. Når underviseren har haft mulighed for at rette 

testene, fremlægges resultatet for hele holdet. Her gives feedback på hvilke områder holdet 

som helhed har brug for at øge deres læring. 

 

Efter testen på den sidste uddannelsesdag, gennemgår underviseren de rigtige svar, ligesom 

den første test også udleveres. Deltagerne får hermed mulighed for, at være med til at se de-

res eget læringsudbytte. Underviseren gennemgår holdets samlede resultat, med fokus på læ-

ringsudbyttet. Deltagerne har også mulighed for individuel feedback. 

 

Det er også muligt at give deltagerne feedback pr. mail, hvis man ikke kan nå det inden ud-

dannelses afslutning. En personlig, men tidskrævende proces. 

Nedenfor beskrives den anvendte køreplan for afvikling af testen. Her vises et billede af et ex-

cel-ark, der er anvendt til skabe overblik, og udregne indlæringsindeks og indlæringseffekt. 
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Demens sygdomskendskab 
- en køreplan for undervisere til afdækning af deltagerens læringsudbytte og med feed-

back metoder 

 

Testen er tænkt som et pædagogisk læringsredskab, som kan dokumentere deltagerens læ-

ringsudbytte. Ud over dokumentation, kan testen bruges til kollektiv og konkret feedback til 

hele holdet og til enkelte deltagere.  

 

Testen skal afprøves i papirform i to omgange: Ved uddannelsens start og ved uddannelsens 

afslutning. Efterfølgende sammenlignes resultatet for at vurdere læringsudbyttet for den en-

kelte. 

 

Nedenstående er et forslag til hvordan testen kan gennemføres: 

1. Første uddannelsesdag: Uddannelsens faglige indhold og AMU-mål gennemgås. Vilkår 

for test, rammerne på uddannelsen og arbejdsmetoder gennemgås. 

 

2. Testen udleveres, og deltagere udfylder testen med navn og eventuelt nr.  

 

3. Testen gennemføres. Tid ca. 15 minutter. 

 

4. Testen indsamles. Deltagerene får ikke udleveret de rigtige svar. 

 

5. Underviseren skriver resultaterne af testen ind i skemaet (regneark, se bilag). Holdets 

samlede resultat fremlægges for holdet, med fokus på områder som har været svære at 

besvare i testen. I skemaet er den enkeltes resultat registreret. Det individuelle resultat 

gennemgås ikke. Regnearket giver umiddelbart oveblik over hvordan holdet som helhed 

har klaret testen. 

 

6. På den sidste uddannelsesdag tager deltagere testen igen. Testen udleveres så tideligt 

på dagen som muligt, da der skal være mulighed for at rette og give tilbagemelding. 

 

7. Efter testen udleveres resultaterne fra både den først og den sidste test. Deltagerne får 

mulighed for, at markere hvor de har svaret rigtigt og forkert i begge test. Undervise-

ren samler igen resultatet og udfylder regnearket, for herefter at vurdere læringsudbyt-

tet for den enkelte og for den samlede gruppe. 

 

8) Testen gennemgås og der gives kollektiv feedback på det samlede læringsudbytte. Del-

tagere har mulighed for, at henvende sig til underviser for individuel feedback på te-

sten. 

 

9) Testen indsamles. 
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Beregning af læringsudbytte                     

AMU-målnummer og titel 42673- Demens sygdomskendskab - 7 spørgsmål  
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Dato før før-test      

Dato for slut-test      

                 
I denne beregningsmodel er der mellem 1 og 8 point til hver rigtig opgave   

 
  

 
  

               

  

 

  

 

  

Antal deltagere i før-testen – A 26  Indtast antallet af deltagere i før-testen i det gule felt    
Antal deltagere i efter-testen – B 26  Indtast antallet af deltagere i efter-testen i det grønne felt   
Antal max. point i testen 20                
Antal max. point i sp. 1 2                
Antal max. point i sp. 2 8                
Antal max. point i sp. 3 2                
Antal max. point i sp. 4 2                
Antal max. point i sp. 5 3                
Antal max. point i sp. 6 1                
Antal max. point i sp. 7 2                

                 

 sp.1 sp.2 sp.3 sp.4 sp.5 sp.6 sp.7   
Deltagernavn, nr. A B A B A B A B A B A B A B   
  2 1 4 8 2 1 1 1 2 2 3 3 1 1 15 17  75 85  10 40 

  1 1 4 4 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 12 12  60 60  0 0 

  1 1 4 8 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 14 18  70 90  20 67 

  1 2 4 7 1 2 3 2 1 2 3 3 1 1 14 19  70 95  25 83 

  2 2 3 8 2 2 2 1 2 2 3 2 1 1 15 18  75 90  15 60 

  1 2 4 8 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 11 19  55 95  40 89 

  1 1 2 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 8 11  40 55  15 25 

  2 1 3 4 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 12 13  60 65  5 13 

  1 2 0 7 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 9 17  45 85  40 73 

  1 1 1 7 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 10 15  50 75  25 50 

  1 2 6 8 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 14 19  70 95  25 83 

  1 1 0 7 0 1 0 1 1 2 1 1 0 0 3 13  15 65  50 59 

  2 1 3 8 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 11 18  55 90  35 78 

  1 2 2 7 1 1 1 2 1 2 1 2 0 1 7 17  35 85  50 77 

  2 2 4 7 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 13 17  65 85  20 57 

  0 1 3 4 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 8 12  40 60  20 33 

  1 1 3 7 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 12 17  60 85  25 63 

  1 1 2 5 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 9 14  45 70  25 45 

 1 2 3 6 1 2 1 2 2 2 2 2 0 1 10 17  50 85  35 70 

  1 2 3 8 1 2 1 2 2 2 3 3 1 1 12 20  60 100  40 100 

  2 1 2 8 2 2 2 2 1 2 1 2 0 1 10 18  50 90  40 80 

  1 2 1 7 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 8 17  40 85  45 75 

 2 1 3 6 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 12 15  60 75  15 38 

  1 1 4 3 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 12 11  60 55  -5 -13 

  1 2 1 8 1 2 1 2 2 2 2 3 0 1 8 20  40 100  60 100 

  2 2 3 7 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 11 17  55 85  30 67 

                              0 0  0 0  0 0 

A. Før-måling - antal point 33   72   32   33   41   48   21           
B. Efter-måling - antal point   38   171   44   38   50   54   26         

        
Før-måling - rigtige svar i procent 63   35   62   63   53   185   40           
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Efter-måling - rigtige svar i procent   73   82   85   73   64   208   50         
                                
Indlæringseffekt i procentpoint 10 48 23 10 12 23 10         
Indlæringsindeks i procent 26 73 60 26 24 -27 16         

                       
                      

 

 

Start-test: Ideelt set bør den ligge på et gennemsnit 

på 25-30 %  
         11 16  54 81  27 58 

Slut-test: Ideelt set bør den ligge på et gennemsnit 

på 70-80 %       

Indlæringseffekt: Ideelt set bør den ligge 

på 40-50 % 

Indlæringsindeks: Ideelt set bør det ligge 

på over 60 % 

    
I alle beregninger er der afrundet til 

hele tal  

   

   

      

      

Gode råd til dig som tester: 

 

Du skal være opmærksom på indholdet i den konkrete arbejdsmarkedsuddannelse, når du bruger 

testen. Det er vigtigt, at du i din vurdering, ser efter konkret faglig viden om demens i svarene. 

 

Du skal sætte tid på testen, da nogle har svært ved at begrænse sig. 

 

Deltagere med læse og skrivevanskeligheder har brug for ekstra tid. 

 

Det er nemt at bruge et Excel ark til at holde styr på resultaterne 
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