Podcasten

Med støtte fra

Om forløbet

Formålet med forløbet er, at eleverne nuancerer deres syn på omsorgsbegrebet på
SOSU-området.
Claus Tronborg Jensen og Carsten Bent Sørensen fra SOSU Syd tager ud på mission for at
undersøge omsorgsbegrebet nærmere, og de taler med fagpersoner fra både skole og praksis og
bygger derved bro mellem grundbogens teori, og hvordan den udmøntes i den praktiske pleje.
Forløbet består af fire episoder, der hver især fokuserer på et aspekt af omsorgsbegrebet.
Tilsammen udgør de en bred dækning af omsorgsbegrebet.

Afvikling
Hver episode omfatter alt i alt et tidsforbrug på ca. 1 time fordelt som følger:
1) Følgende link til podcasten sendes til eleverne. Eleverne lytter til episoden som
lektie/forberedelse og noterer undervejs tre ting, som de undrer sig over, ikke forstår eller
synes er særlig spændende (20-30 minutter).
2) Oplæg til dialog ved at afspille en kort lydbid i klassen (2-3 minutter)
3) Dialog på klassen – se relevante spørgsmål til dialogen under de enkelte episoder og
elevernes egne notater (30 minutter)
4) Afslut undervisningen med at kigge i grundbogen for yderligere viden om temaet (10
minutter)
5) Til testskoler: Podcasten er i gang med at blive testet i projektet “Den didaktiske podcast”,
hvor elever giver feedback på, hvordan det er at lære via podcast. Hvis din skole er med som
testskole, skal du i slutningen af timen huske at udlevere et spørgeskema til
eleverne. Link til spørgeskemaet ligger i dokumentet "Test - køreplan"
i Microsoft Teams, som du finder i kanalen "Testskoler".

Temaer
Podcasten består af nedennævnte episoder, der behandler hvert sit tema:
1) Den professionelle omsorg
2) Omsorg og kommunikation
3) Den svære omsorg
4) Den teknologiske omsorg

Grundbog
Podcasten spiller sammen med indhold i grundbogen: Grundforløb 2, SOSU af
Tina Rode Melbye (red), Gyldendal 2017. I det følgende er det denne grundbog, der henvises til.
Se konkrete afsnit ved de enkelte episoder.
I det følgende beskrives de enkelte episoder.

Episode 1: Den professionelle omsorg
Omsorg er SOSU-medarbejderens vigtigste
arbejdsopgave, men hvad gør man, hvis kæresten har
slået op om morgenen, og man skal på arbejde for at
give andre mennesker omsorg? Og hvad gør man, hvis
man havner i en omsorgssituation, som skubber til ens
grænser? Episoden handler om, hvordan SOSUmedarbejderen dagen igennem jonglerer mellem at
være privat, personlig og professionel. Hvordan gør
man det? Varighed 20:02.

I episoden medvirker Kit Nørskov Jensen, som underviser på SOSU Syd, samt Didde
Scherrebeck, der arbejder i Sundhedshuset i Haderslev.

Læringsmål
Når eleven har lyttet til episoden,
kender eleven til de tre p’er i den professionelle omsorg
kender eleven forskel på at være privat, personlig og professionel

Lydbid til oplæg
Afspil et kort lydklip i klassen som oplæg til dialog på klassen.
Find lydbid fra episoden her

Spørgsmål til dialog
1. Hvad står de 3 p’er står for?
2. Giv eksempler på, hvad det vil sige at være professionel, privat og personlig
3. Hvilken betydning har det, om man er professionel, privat eller personlig, når man
er sammen med borgeren?
Samspil med grundbogen
Indholdet i episoden relaterer sig til grundbogens kapitel 17: Omsorg, afsnit: De 3 p'er

Episode 2: Omsorg og kommunikation
I enhver form for omsorg indgår kommunikation, og for en
SOSU-medarbejder er kommunikation en vigtig del af
arbejdet. Det handler både om at lytte aktivt og kommunikere
i et klart og omsorgsfuldt hverdagssprog til borgeren og om at
tale fagsprog med kollegerne og dokumentere plejen korrekt. I
alle tilfælde er det for at undgå fejl og misforståelser, også når
vi er uenige. Værterne kommer både omkring den verbale og
den nonverbale kommunikation. Varighed 19:33.

I episoden medvirker Anna-Marie Kjær Jürgensen, underviser på SOSU Syd, og
Sandra Bernd Hansen, assistentelev på SOSU Syd
Læringsmål
Når eleven har lyttet til episoden,
kan eleven se en sammenhæng mellem egne kommunikationsevner samt omsorg
og pleje
kan eleven forstå kommunikationsmodellen (afsender, modtager og budskab) og
anvende den i praksis
kender eleven forskellen på verbal og nonverbal kommunikation
kan eleven anvende kommunikation som et bevidst redskab til bedre omsorg
Lydbid til oplæg
Afspil et kort lydklip i klassen som oplæg til dialog på klassen.
Find lydbid fra episoden her
Spørgsmål til dialog
1. Hvorfor er det vigtigt at kende kommunikationsmodellen?
2. Hvordan anvender du kommunikationsmodellen privat og professionelt?
3. Giv eksempler på nonverbal kommunikation
4. Giv eksempler på verbal kommunikation
5. Hvad betyder vores evne til at kommunikere for omsorgen?
Samspil med grundbogen
Der tages udgangspunkt i grundbogens kapitel 7: Kommunikation, afsnit:
Grundlæggende kommunikation

Episode 3: Den svære omsorg
At yde omsorg er ikke altid let. Som SOSU-medarbejder
kommer man ud for situationer, der kan være svære at
håndtere, fx når borgeren ikke vil eller kan modtage den
hjælp, som SOSU-medarbejderen kommer for at give.
Hvad kan være årsagen til det, og kan man gøre noget
for at undgå sådanne situationer? Og hvad gør man, hvis
der er behov for den pleje, som borgeren ikke vil
modtage? Og hvor går grænsen mellem omsorgspligt og
omsorgssvigt? Varighed 20:20.

I episoden deltager Randi Schmidt Jespersen, som er underviser på SOSU Syd, og Sara
Lind Jensen, som er SSA-elev på SOSU Syd.

Læringsmål
Når eleven har lyttet til episoden,
forstår eleven begrebet den svære omsorg
har eleven kendskab til handlemuligheder ifm. den svære omsorg
Lydbid til oplæg
Afspil et kort lydklip i klassen som oplæg til dialog på klassen.
Find lydbid fra episoden her

Spørgsmål til dialog
1. Hvornår er der tale om den svære omsorg?
2. Hvad kan man gøre, hvis omsorgen er svær?
3. Hvordan undgår man den svære omsorg?

Samspil med grundbogen
Indholdet i episoden relaterer sig til grundbogens kapitel 17: Omsorg, afsnit: Etik

Episode 4: Den teknologiske omsorg
Som SOSU-medarbejder skal man kunne håndtere og
forholde sig til forskellige velfærdsteknologier i arbejdet
hos borgerne. Der kommer hele tiden nye hjælpemidler
på markedet, og hvordan skal SOSU-medarbejderen
agere i den virkelighed? Skal man være teknisk nørd,
eller er det nemt at bruge? Episoden handler om både
fordele og ulemper ved velfærdsteknologierne.
Varighed 21:37.

I episoden medvirker Lisbeth Schmidt, underviser på SOSU Syd, og Torben
Ankerstjerne, SSA-elev på SOSU Syd.

Læringsmål
Når eleven har lyttet til episoden,
kan eleven se både fordele og/eller ulemper ved velfærdsteknologi
har eleven kendskab til etiske dilemmaer ifm. velfærdsteknologi

Lydbid til oplæg
Afspil et kort lydklip i klassen som oplæg til dialog på klassen.
Find lydbid fra episoden her
Spørgsmål til dialog
1. Hvad menes der med begrebet den teknologiske omsorg?
2. Hvilken sammenhæng er der mellem etik og omsorg?
3. Hvilke fordele og ulemper er der ved den teknologiske omsorg?

Samspil med grundbogen
Indholdet i episoden relaterer sig til grundbogens kapitel 21: Velfærdsteknologi, afsnit:
Dilemmaer i forhold til velfærdsteknologi

Fagmål
Indholdet i de fire episoder relaterer sig til BEK 527 af 27/04/2020: Bekendtgørelse
om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent – nærmere bestemt til: Kompetencer
forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet.
Episoden om den professionelle omsorg relaterer sig til følgende kompetencemål:
Eleven skal have viden om:
2) Rettigheder og pligter som fagperson i et ansættelsesforhold på social- og
sundhedsområdet.
7) Omsorg, personlig og praktisk hjælp til borgere med fysisk eller psykisk
funktionsnedsættelse, under hensynstagen til etik, borgerens intimsfære og blufærdighed.
Episoden om den teknologiske omsorg relaterer sig til følgende kompetencemål:
Eleven skal have viden om:
10) Arbejdsrelaterede digitale og velfærdsteknologiske hjælpemidler.
Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:
4) Vejlede borgeren i brugen af velfærdsteknologiske hjælpemidler samt vejlede og støtte
borgeren i kontakten med det digitale Danmark,
5) Kommunikere med borgeren og pårørende på en etisk og respektfuld måde, herunder
medvirke til at forebygge konflikter i jobudøvelsen,
Episoden om den svære omsorg relaterer sig til følgende kompetencemål:
Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:
2) Rettigheder og pligter som fagperson i et ansættelsesforhold på social- og
sundhedsområdet.
Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til
løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:
2) Yde omsorg, personlig og praktisk hjælp til borgere med fysisk og/eller psykisk
funktionsnedsættelse under hensyntagen til borgerens helbredstilstand og intimsfære.

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:
1) Anvende faglig kommunikation i forklaring af borgerens forløb i social- og
sundhedsvæsenet og faggruppens rolle heri,
2) Forstå og forklare rammerne for den rehabiliterende tilgang, herunder faggruppens
funktion i forhold til at støtte borgeren i mestring af eget liv
Episoden om omsorg og kommunikation relaterer sig til følgende kompetencemål:
Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til
løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:
3) Professionelt fagsprog og kommunikation i det tværprofessionelle samarbejde.
Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:
1) Anvende faglig kommunikation i forklaring af borgerens forløb i social- og
sundhedsvæsenet og faggruppens rolle heri,

Vil du vide mere om podcast i undervisningen?
Ønsker du at vide mere om podcastmediets muligheder og begrænsninger, så har CIU fået Peter
Holmboe, lektor ved UC Syd, til at lave en vidensopsamling omkring podcast i undervisningen:
Hvad virker, og hvad virker ikke? I tre videoer fortæller Peter om historien bag podcasting,
hvordan du kan bruge podcast i undervisningen, og hvad du ifølge forskningen bør være
opmærksom på. Se mere her.

Om podcasten
Podcasten er udviklet som led i CIU’s projekt “Den didaktiske podcast". I projektet udvikles der
podcast til alle fire hovedområder på EUD i samarbejde med lærere og elever fra erhvervsskoler
og flere forlag, herunder Gyldendal. Projektet er støttet af Region Syddanmark.

