
I samarbejde med 8 kommuner og 8 social- og 
sundhedsskoler har Videnscenter for Velfærds-
teknologi Vestdanmark udviklet en uges simulati-
onsforløb for social- og sundhedsassistentelever i 
deres første praktik.

Praktikvejledere og undervisere fra 6 kommuner 
og den lokale social- og sundhedsskole har i løbet 
af efteråret 2021 gennemført pilotafprøvning; - en 
simulationsuge på elevernes praktikplads, denne 
læringsramme beskrives i projektet som det tredje 
læringsrum.

Deltagende kommuner og SOSU-Skoler i pilot-
afprøvningen:
• Aarhus Kommune og SOSU Østjylland
• Brøndby Kommune og SOSU H
• Kolding Kommune og Social- og Sundhedssko-

len Fredericia-Vejle-Horsens
• Haderslev Kommune og SOSU Syd
• Holstebro Kommune og Social- og Sundheds-

skolen Midt- og Vestjylland 
• Frederikshavn Kommune og SOSU Nord

Thisted Kommune og Social- og Sundhedsskolen 
Skive-Thisted-Viborg samt Vordingborg Kommune 
og SOSU Nykøbing Falster deltog i det indledende 
udviklingsarbejde og skal deltage igen ved den 
endelige afprøvning.

Simulationsugen blev faciliteret i et tæt samarbej-
de mellem elevernes praktikvejledere og en 
underviser fra den tilknyttede social- og sund-
hedsskole. Inden afviklingen havde praktikvejle-
derne og underviserne deltaget i et kompetence-

”Simulation anvendes som en metode til at 
efterligne dele af eller alle aspekter af en 
situation, så den lærende oplever denne som 
troværdig og realistisk – gennem 
anvendelse af viden, handling, refleksion og 
øver teoretisk forståelse og sammenhæng”
(Helleshøj, 2015)

Pilotafprøvning gennemført med stor succes – 
nationalt projekt: Simulation som det tredje
læringsrum i social- og sundhedsuddannelsen 

PILOTAFPRØVNING

FØLGEFORSKNING

I forbindelse med projektets følgeforskning har 
forsker Vibe Aarkrog og projektleder Lone Secher 
foretaget observationer af simulationen og grup-
peinterview af elever, praktikvejledere og undervi-
sere lige efter deres deltagelse i simulationsugen. 
Ved afslutningen af elevernes første praktik vil 
gruppen af simulationselever, elev-kontrolgruppen 
samt deres respektive praktikvejledere igen blive 
interviewet.
 
Følgeforskningen har til formål at undersøge hvor-
dan simulationsbaseret læring i udvalgte praktik-
mål på første praktikophold på social- og sund-
hedsassistentuddannelsen indvirker på elevernes 
overgang fra skole til praktik og deres motivation 
for at fortsætte på uddannelsen og deres læring.

løftkursus, hvor de både teorietisk og praktisk 
blev klædt på til at kunne facilitere simulation 
som pædagogisk metode.
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NATIONAL LÆRINGSCIRKEL
Praktikvejledere, undervisere, uddannelsesledere og 
praktikvejlederansvarlige fra pilotafprøvningen har del-
taget i National læringscirkel mødet den 23. november 
2021, hvor Vibe Aarkrog fremlagde data fra de første in-
terviews ved simulationsugens afslutning. Disse data skal 
anvendes til justering af indhold og pædagogik i simulati-
onsugen i den endelig afprøvning i efteråret 2022.

Elever, praktikvejledere og undervisere er alle meget 
glade for simulationsforløbet. Vibe Aarkrog fremhæver, 
at eleverne sætter pris på den tætte kobling af teori og 
praksis som skabes ved, at eleverne i simulationsbaseret 
læring arbejder i tre faser: 
1. briefing før scenariet
2. scenariet 
3. efterfølgende debriefing, hvor eleverne får dialogisk 
feedback med refleksion over egne handlinger.

STYRKELSE AF SAMARBEJDE MELLEM PRAKTIK OG SKOLE

Det er en stor gevinst, at projektet har medført en markant og værdifuld styrkelse af samarbejdet 
mellem praktikvejlederne og underviserne. Praktikvejlederne og underviserne har med stor seriøsitet 
og høj faglig opmærksomhed arbejdet på at skabe et godt og trygt læringsmiljø for eleverne og styrke 
samarbejdet mellem skole og praktik - i det tredje læringsrum.
 
Ved midtvejsevaluering i juni 2022 vil alle resultater fra pilotafprøvningen præsenteres.

ENDELIG AFPRØVNING 
12 SOSU-SKOLER  OG 

12 SAMARBEJDSKOMMUNER 

KONTAKT

For mere information kontakt 
projektleder og videnscenterkoordinator 
Lone Secher lose@sosunord.dk

Læs mere om projektet på
videnscenterportalen

FAKTA OM DET TREDJE LÆRINGSRUM
• Det tredje læringsrum foregår i praksis i 

et simuleret miljø
• I det tredje læringsrum kan eleven  

prøve sig frem og gøre fejl uden at det 
har menneskelige eller økonomiske 
konsekvenser

• Det tredje læringsrum skaber 
sammenhæng mellem skole og praktik 
ved at kombinere udførsel af praktiske 
handlinger med refleksion og kobling  
til teorien
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