
Erfaringsbaseret viden i relation til simulation
som pædagogisk metode

Et af Videnscenter for Velfærdsteknologi Vest-
danmarks (VFVVest) formål er at forberede 
elever inden for sundhed, omsorg og pædago-
gik på fremtidens arbejdsmarked, hvor vel-
færdsteknologi får en større rolle. Det sker bl.a. 
gennem et fokus på simulation.

VFVVest har i foråret 2020 interviewet undervi-
sere med erfaring inden for simulation fra alle 
SOSU-skoler i Danmark. Dette med et ønske om 
at afdække muligheder og udfordringer, i forhold 
til at arbejde med simulation som pædagogisk 
metode. Med afsæt i en semistruktueret inter-
viewguide blev interviews gennemført virtuelt. 
Underviserne blev interviewet enkeltvis eller i 
gruppe med op til 3 deltagere. Udgangspunktet 
er, undervisernes perspektiv, deres viden og erfa-
ringer med simulation.

Formål og mål

At styrke SOSU-skolernes måder at anvende 
simulationsbaseret undervisning samt understøtte 
udviklingsindsatser.
Målet med interviewene og den efterfølgende 
bearbejdning er:
At ”Opdage det bedste af det der er” -  af viden og 
erfaringer om simulation i en skolekontekst.  
At afdække muligheder og udfordringer i forhold 
til at arbejde med simulation som pædagogisk 
metode.  

Forståelsesramme:
Simulation som pædagogisk metode

I simulationsbaseret undervisning lærer eleverne 
ved praktisk øvelse og refleksion, det giver
mulighed for koble teoretisk viden til konkrete 
handlinger. Med simulationsbaseret træning er 
fejl tilladt, og eleverne kan gentage øvelserne i et 
trygt læringsmiljø.

Simulation indeholder tre faser:
• Briefing - forberedelse af situationen
• Scenariet - den praktisk gennemførelse af en 
given situation
• Debriefing - opfølgning på situationen og som 
blandt andet rummer den refleksion, der skal gøre 
det muligt at udvikle sit handlerepertoire
fremadrettet.

Definition af simulation som pædagogisk
metode:
Simulation anvendes som en metode til at efterlig-
ne dele af eller alle aspekter af en situation, så den 
lærende oplever denne som troværdig og reali-
stisk – og gennem anvendelse af viden, handling 
og refleksion og øver teoretiskforståelse og
sammenhæng.
(Helleshøj, 2015)
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Findings

Interviews viser, at der på tværs af Social- og 
Sundhedsskoler i Danmark er en samstemmende 
forståelse af simulation som pædagogisk metode, 
der matcher VFVVests definition og begrebs-
forståelse. 
I det følgende fremhæves tre findings:
 
1. Eleverne vil bare gerne have mere simulations-
baseret undervisning  
2. Facilitatorrollen i simulation som pædagogisk 
metode  - ”det er en linedans”
3. Udviklingsperspektiver igangværende og forslag 
til indsatsområde

1. Eleverne vil bare gerne have mere simulations-
baseret undervisning
Et perspektiv gentog sig ved hvert interview, ”Ele-
verne opnår en anden læring og kommer tættere 
på deres fag”. Når blot der skabes et trygt lærings-
rum og eleverne bliver forberedt på simulation, 
så oplever underviserne, at eleverne efterspør-
ger mere simulation. Elevernes tilbagemeldinger 
handler om, viden/teori opleves mere menings-
fuldt og relevant samt gør en forskel i forhold til 
deres praksis.

2. Facilitatorrollen i simulation som pædagogisk 
metode - ”det er en linedans”
I samtlige interviews blev facilitatorrollen et 
centralt element i forhold til både muligheder og 
udfordringer med simulation som pædagogisk 
metode. Facilitatorrollen angives blandt andet som 
en ”linedans” – ”der er så mange læringsprocesser 
i spil”, samt at det er et håndværk, der skal vedlige-
holdes. Der er bred enighed om, at facilitator skal 
kunne skabe et trygt læringsmiljø –
formidle tydelig rammesætning, tydelige
læringsmål samt stille de gode spørgsmål til
refleksion i debriefingen. 
Udfordringerne er oftest at simulationsbaseret 
undervisning kræver lang forberedelsestid til plan-
lægning (logistik med flere lokaler) og opstilling af 
udstyr, klargøring af læringsrummet, og organi-
sering af stationsarbejdet til et helt hold. Det bety-
der, at undervisningen kræver en stram tidsplan og 
det kan være svært at sikre, elevernes læringsud-
bytte for et helt hold. Underviserne angiver, at det 
er en tidskrævende undervisningsform i forhold 

til traditionel undervisning. Flere nævner, at det 
er ”ildsjæle” arbejde – og at de ikke altid når ud i 
organisationen, samt at der er behov for 2 undervi-
sere.

3. Udviklingsperspektiver igangværende og for-
slag til indsatsområde
Enkelte skoler har igangværende projekter,
eksempelvis samarbejder de med praksis, der 
deltager i simulationsbaseret undervisning inde på 
skolen. Praksis byder ind med cases fra praksis og 
deltager som medfacilitator (SOSU Esbjerg, Anette 
H. Ipsen).
Et andet igangværende udviklingsarbejde handler 
om at ”flytte” debriefingsmetoden ind i lærings-
rumme. Hvor færdighedstræning på en strukture-
ret måde bygges op om et storyboard og færdig-
hedsmodellen (SOSU Skive-Thisted-Viborg, Tina 
Sigaard).
Herudover kom forslag til udvikling af undervis-
ningsforløb med simulationsbaseret undervisning 
med særlig fokus på tosprogede, og flere forslag 
om større samarbejde med praksis om 
simulationsscenarier.

VFVVest
Oplæg til fremtidig samarbejde, der er udsprun-
get af interviews om simulation som pædagogisk 
metode

• At facilitatorrollens kompleksitet kan understøttes 
med kompetenceudvikling

• Bidrage med workshop og videndeling på SO-
SU-skoler

• Inspiration til udvikling af scenarier og synlighed på 
videnscenterportalen

• Samarbejde med praksis om simulation

http://www.videnscenterportalen.dk/vfv
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3.

Kommende forskningsprojekt 

VFVVest og Videnscenter for Velfærdsteknologi Østdanmark (VFVØst) har indgået et samarbejde omkring et 
kommende aktionsforskningsprojekt, i relation til simulation som pædagogisk. metode.
 
Undersøgelsens findings understøtter projektets aktualitet. Formålet med udviklings- og forskningsprojektet er 
at bidrage til løfte kvaliteten i social- og sundhedsuddannelserne ved at undersøge, hvordan simulationsbaseret 
undervisning i praktikdelene af uddannelserne kan styrke uddannelsernes kvalitet. Projektet sætter således fokus 
på at afprøve muligheder for læring og kompetenceudvikling i et tredje læringsrum. Projektet fokuserer på én 
praktikperiode på social- og sundhedsassistentuddannelsen.

National og international forskning i simulationsbaseret undervisning inden for sundhedsuddannelserne viser, at 
simulationsbaseret træning er et værdifuldt redskab til styrkelse af kvalitet i uddannelserne, fx i forhold til elever-
nes motivation for at lære og elevernes læringsudbytte (Aarkrog & Puge 2019) (COWI/PLUSS+, 2020).
Endvidere at de lærende, gennem simulationsbaseret træning, kan udvikle faglige- 
og personlige kompetencer, der er fuldt på højde med de kompetencer, 
der udvikles i traditionel undervisning (Hayden et al, 2014).
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