
Simulation som det tredje læringsrum

Midtvejsseminar
Den 9. juni 2022



1. Velkomst og program for dagen
v/ Emilie Butler, SOSU Nord



Program

09.00 – 09.10 Velkomst og program for dagen

09.10 – 09.20 Puljens baggrund og formål

09.20 – 09.40 Information om projektet

09.40 – 09.50 Pause

09.50 – 10.35 Præsentation af projektets følgeforskning

10.35 – 10.45 Pause

10.45 – 11.50 Fortællinger fra pilotafprøvningen

11.50 – 12.00 Den videre proces og tak for i dag



2. Puljens baggrund og formål
v/ Nina Lyng, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet



Baggrund og formål med forsøgspuljen: 
Forsøg med simulation i første 
praktikophold på social- og 
sundhedsassistentuddannelsen 



5-årig lærepladsaftale om 
uddannelserne til social- og 
sundhedshjælper og social-
og sundhedsassistent for 
2022-2026

Flere elever skal gennemføre social- og 
sundhedsuddannelserne

• Reducere frafaldet på hovedforløbet 

Forberedelse af elever til arbejdsmarkedet via 
simulationstræning 

• Styrket fokus på systematisk brug af simulation

• Skabe sammenhæng mellem skole og 
oplæring

7



Formålet med forsøgs- og 
udviklingsarbejdet er:

• Fokus på effekt for slutbrugerne

• Opnå så sikker viden som muligt om 
virkningsfulde indsatser

• Frembragt viden skal anvendes i 
udvikling af politik og praksis 

Børne- og Undervisningsministeriets
forsøgs- og udviklingsarbejde (FoU)



Projektet er ambitiøst fsva. indhold og organisering.
Projektet ligger inden for forsøgsrammens formål og forventes at 
have en positiv indvirkning på formålet.
Projektets målgruppe (eud- og euv3-elever) er velvalgt ift. viden 
om frafald
Blandt deltagerne er der allerede oparbejdet et en stærk 
metodisk ramme i form af de 6 standarder.
Der bygges videre på et etableret samarbejde om følgeforskning. 
Kompetenceudvikling af praktikvejledere i form at et nyt AMU-
mål forventes at kunne udbredes ud over projektets rammer.

STUK har ved tildeling særligt vægtet:



Forventede effekter 
af projektet 

• Elever er motiverede for og trygge 
ved at gennemføre praktikken

• Oplæringsvejlederne vurderer, at 
simulationsforløb bidrager til delvis 
opfyldelse af udvalgte praktikmål

• Frafaldet på hovedforløbet 
reduceres



3. Information om projektet
v/ Emilie Butler



• Formålet 

• Simulation som pædagogisk metode

• Projektet – i de store linjer

• Tidsplan

Udviklingsprojekt: Simulation som det tredje 
læringsrum i social- og sundhedsuddannelsen



Formål

Udvikle viden om, hvordan brug af 
simulationsforløb i første praktikophold 
indvirker på fastholdelse af eleverne i 
uddannelse i overgangen fra skole til praktik 
samt på elevernes opnåelse af praktikmål

Projektet afprøver simulationsforløb ved første 
praktik på social- og sundhedsuddannelsen:
• Udvikling og gennemførsel af 

simulationsforløb i udvalgte praktikmål
• Dokumentation af hvordan 

simulationsforløbene i sammenligning med 
traditionel praktikvejledning indvirker på 
elevernes overgang fra skole til praktik på 
fastholdelse af elevernes i uddannelsen og på 
opnåelse af praktikmål



Mål

• At styrke social- og 
sundhedsassistentelevens 
motivation for at gennemføre 
social- og sundhedsuddannelsen

• At styrke praktikvejledere og 
underviseres motivation for at 
anvende simulationsforløb som 
alternativ til dele af første 
praktikophold på social- og 
sundhedsuddannelsen



Succeskriterier 
og forventet 

effekt

På kort sigt 
forventes projektets effekter at være, at 
simulationsforløb implementeres i 
udvalgte praktikmål på social- og 
sundhedsassistentuddannelsens første 
praktikophold.

Projektets længerevarende effekter 
forventes at være, at simulationsforløb 
implementeres i udvalgte praktikmål i 
social- og sundhedsuddannelsernes 
praktikforløb, og skaber en øget 
motivation hos eleverne og en højere 
gennemførselsrate..



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 eleverne udvikler sine handlerepertoire 
fremadrettet. 

Simulation som pædagogisk metode

Eleverne lærer ved praktisk øvelse og refleksion. Det giver mulighed for at 
koble teoretisk viden til konkrete handlinger i praksis. 

I simulationsbaseret træning er fejl tilladt, eleverne kan gentage øvelserne i et 
trygt læringsmiljø. 



Definition af simulation som pædagogisk metode:

”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)



Partnerskabs
-model

Indhold Skoler + samarbejdskommuner

Model 1 Udvikling af simulationsforløb:
Pilotafprøvning:
Endelig afprøvning:

februar – juni 2021
optag august 2021
optag august 2022

SOSU Østjylland + Aarhus kommune
SOSU H + Brøndby kommune
Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens + Kolding 
kommune
Social- og sundhedsskolen Syd + Haderslev kommune
SOSU Herning + Holstebro kommune
SOSU Nord + Frederikshavn kommune

Model 2 Udvikling af simulationsforløb:        
Endelig afprøvning:

februar – juni 2021
optag august 2022

SOSU Skive-Thisted-Viborg + Thisted kommune
SOSU Nykøbing F + Vordingborg kommune

Model 3 Endelig afprøvning: optag august 2022 SOSU Esbjerg + Esbjerg kommune
SOSU ZBC + Odsherred kommune
SOSU, Fonden Den danske Diakonissestiftelse + Frederiksberg 
kommune
Randers Social- og Sundhedsskole + Randers kommune

12 SOSU skoler + samarbejdskommuner 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lokale læringscirkler

Organisering

Styregruppe

Forsker

Projektleder

Arbejds-
gruppe

National 
læringscirkel

Direktør
”følgegruppe”



Læringscirkel
metoden

• Læringscirkler - en form for aktionsforskning, 
velegnet til at kombinere udvikling, forskning 
og kompetenceudvikling i et samarbejde 
mellem forskere og praktikere.

• Indebærer at forskere og praktikere i 
samarbejde udvikler og afprøver 
simulationsbaserede forløb samt indsamler 
data om disse forløb, der kan besvare 
forskningsspørgsmålene. 

• Da læringscirklerne tager udgangspunkt i 
deltagernes praksis og da deltagerne deltager 
aktivt i afprøvning, erfaringsudveksling og 
vidensopsamling, er metoden velegnet til at 
sikre en bæredygtig forankring af resultaterne.



Gruppe/cirkel Deltagere Opgaver

Direktør-
følgegruppe 

• Direktører for de 12 deltagende skoler
• Projektleder

Følgegruppen orienteres løbende om projektets fremdrift og ved 
milepæle. Følgegruppen har rådgivende funktion i forhold til projektets 
gennemførelse.

Styregruppe • Uddannelsesledere/uddannelseschefer for social- og 
sundhedsassistentuddannelsen

• FEVU-repræsentanter
• VFVVest og VFVØst repræsentanter
• Projektleder

Rådgivende og beslutningstagende organ for forsker og projektleder. 
Projekt-fremdrift, godkendelse af detaljeret projektplan, godkendelse af 
ændringer til projektplan, orienteres ved milepæle. Projektøkonomi. 
Bidrage med sparring og videndeling til forsker, projektleder og national 
læringscirkel. 
Deltage ad hoc i national læringscirkel.
Understøtte og sikre samarbejde med LUU samt ansættende myndigheder 
med henblik på udførelse af simulation i SSA-udd. 
Understøtte tilrettelæggelse af kompetenceudvikling af praktikansvarlige 
og praktikvejledere. 

Projektledelse • Projektleder 
• Controller 
• kommunikationsmedarbejder

Udarbejdelse af detaljeret projektplan, koordinering med  national- og 
lokale læringscirklerne og forsker, koordinering af 
kompetenceudviklingskurser, koordinere møde i følgegruppen, 
kommunikationsplan, udarbejde statusrapporter til styregruppe og STUK 
projektøkonomi, slutafrapportering.

National læringscirkel • Uddannelsesledere/chefer for skole,praktiksted og lokale 
læringscirkler 

• Forsker
• Interessenter ad hoc fx FEVU, Danske SOSU-skoler andre 

praksisrepræsentanter mfl.
• Projektleder

Overordnet kriterier for vurdering af elevernes opnåelse af praktiknål. 
Udvikler rammer for de simulationsbaserede forløb herunder udvælgelse 
af praktikmål.

Lokale læringscirkler • Praktikvejledere, undervisere, praktikkoordinatorer, 
uddannelsesledere/chefer (en læringscirkel pr. deltagende skole)

Praktisk/lokal planlægning
Input til national læringscirkel
Ambassadør for projektet
Praktikvejleder og undervier deltage ved kompetenceudviklingskursus før 
simulationsforløb
Deltage i dataindsamling  i samarbejde med forsker.

Arbejdsgruppe • Praktikvejledere, undervisere ( skoler der deltager ved model 1 og 2)
• Projektleder

Udvikle simulationsforløb; udvælge praktikmål  2- 3 stk. og udvikle 12 
simulationsscenarier. Samme praktikmål og scenarie for alle 12 skoler.



Elevgruppe og 
Dataindsamling

Simulationsforløbet skal foregå på 
praktikstedet
• For at kunne sammenligne 

simulationsbaseret læring og traditionel 
praktik gennemføres en kvasi-
eksperimentel undersøgelse, hvor to 
grupper af elever sammenlignes

• Den ene gruppe elever gennemfører et 
traditionelt praktikforløb (kontrolgruppen)

• Den anden gruppe et simulationsbaseret 
læringsforløb (forsøgsgruppen)
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• Drejebog

• Storyboards

• Elevseddel

• Vurderingsskema

Materiale er tilgængeligt på Teams i mappen ‘Projekt, Simulation som det 
tredje læringsrum’.

16. Juni er der orienteringsmøde for dem, der indgår i model 1, 2 og 3.

Simulationsmateriale



” Fra simugen har jeg taget med mig, at man 

har mulighed for at gøre tingene inden. 

Tale om de ting der gik galt og hvorfor. 

Vi drøftede også meget kommunikation og 

hvordan man skulle tale med borgeren.”



” Da jeg startede på praktikstedet 
skulle jeg finde ud af hvordan jeg 
skulle gå til borgerne. 

Det jeg lærte i simugen, og det har 
givet en god overgang til hvordan jeg 
selv kunne tale med borgere og 
håndtere situationer. 

Det har givet mig et større 
fagområde”



4. Resultater fra pilotprojekt
Simulation i SOSU-

assistentuddannelsens første 
praktikperiode

v/Vibe Aarkrog, DPU, Aarhus Universitet



Titel: ’Forsøg med simulation i første praktikophold på social- og sundhedsassistentuddannelsen’

Periode: Januar, 2021 – juni, 2023

Pilotprojekt: 2021-2022

Hovedprojekt: 2022-2023

Finansieret af: Børne- og Undervisningsministeriet 

Projektledelse: SOSU Nord 

I samarbejde med: Videncenter for Velfærdsteknologi Vest og – Øst

Følgeforskning: DPU/Aarhus Universitet

Projektet



Formål med 
projektet

• Styrke gennemførelse af SOSU-
assistentuddannelsen

• Udvikle viden om, hvordan brug af 
simulationsforløb i første 
praktikophold indvirker på 
fastholdelse af eleverne i 
uddannelse i overgangen fra skole 
til praktik samt på elevernes 
opnåelse af praktikmål



Formål med 
pilotprojekt

• Første resultater

• Kvalificering af storyboards og 
simulationsuge

• Kvalificering af værktøj til vurdering 
af praktikmål

• Kvalificering af forskningsmetoder



Udgangspunkt: 6 elever i 
forsøgs- henholdsvis 
kontrolgruppe

Fra ren EUD til EUD 
kombineret med EUV

Dataindsamling 1: observation 
og gruppeinterviews

Dataindsamling 2: Vurdering 
af kompetencer og interview i 
forsøgs- og kontrolgrupper

Data om eleverne

Kommune
Dataindsamling 1 
Forsøgsgruppe

Dataindsamling 2
Forsøgsgruppe

Dataindsamling 2
Kontrolgruppe

Brøndby 2 3 1

Frederikshavn 4 2 3

Haderslev 4 4 2

Holstebro
3 3 2

Kolding 3 2 3

Aarhus 6 4 3
Samlet antal 
elever, der er 
interviewet

22 18 14



Data om 
praktikvejledere 
og undervisere

Første dataindsamling
Gruppeinterview med 1 underviser og 
1-2 praktikvejledere

Anden dataindsamling
Interview med praktikvejledere, der 
har vurderet eleverne i henholdsvis 
forsøgs- og kontrolgrupper



Varighed: 5 dage (mandag - fredag)

Sted: Plejehjem

12 storyboards: Beskrivelse af tre faser, briefing, scenarie og debriefing

Praktikmål: 1, 6, 8 og 10 

Simulationsugen



Praktikmål 1 Praktikmål 6 Praktikmål 8 Praktikmål 10

1a.Forberedelse til 
besøg hos borger –
sygeplejeprocessen; 
dataindsamling

6a. Guidning i 
forbindelse med øvre 
hygiejne

8a. Håndhygiejne og 
forebyggelse af 
smittespredning

10a. 
Relationsdannelse og 
samarbejde om 
behovsopfyldelse

1b. Decubitus – fokus 
på dataindsamling

6b. Guide fra stol til fx 
toilet vha. rollator

8b. Nedre toilette og 
bleskift

10b. Mødet med 
borgerne

1c. Blærebetændelse 
(UVI) – fokus på 
dataindsamling –
TOBS

6c. Guidning ift. at 
spise sin frokost

10c. Kommunikation 
med en passiv borger

(anvende livshistorie)

1d. Fald – fokus på 
dataindsamling efter 
fald - TOBS



Eleverne er usikre i overgangen fra skole til praktik:
”Jeg var mega bange; skolen fik det til at lyde svært og så overdrevet. De 
cases vi fik på skolen var meget svære end det vi kom ud til.”

”Jeg fik et chok da jeg kom ud, fordi jeg tænkte, nå ja men vi skal da hygge 
og spille spil. Det kan mange af dem slet ikke. Vi får at vide, vi skal inddrage 
dem, det er også fint nok men det formår mange af dem ikke.”

”Nu har jeg været rigtig nervøs for at komme ud i praktikken. Jeg tror bare, 
det er, fordi man ikke ved, hvordan det foregår herude, og man skal være 
sammen med nogen, man ikke kender og så mange nye mennesker”

Der er noget om snakken



Resultater 
generelt: 

Simulation er 
godt!

Begejstring for simulationsugen!
• Både i 1. og 2. dataindsamling

Hvorfor?
• Eleverne lærer noget
• Styrkelse af tryghed og self-efficacy
• Styrker kobling af teori og praksis
• God tid til refleksion
• Styrker relation til praktikvejleder
• Styrker relation til andre elever



Vigtige sidegevinster

• Kompetenceudvikling af 
praktikvejledere, der er relevant for 
hele praktikken

• Styrket samarbejde mellem skole 
og praktik



1. Hvordan indvirker simulationsbaseret læring i udvalgte praktikmål på første 
praktikophold på social- og sundhedsassistentuddannelsen på elevernes 
overgang fra skole til praktik, på deres motivation for at fortsætte på 
uddannelse og på deres opnåelse af praktikmål? 

2. Hvad lærer eleverne i de simulationsbaserede forløb, og hvordan adskiller 
denne læring sig fra læringen traditionel praktik? 

3. Hvordan kan elevernes opnåelse af praktikmål vurderes? 

4. Hvordan skal simulationsbaseret læring planlægges og gennemføres, så det 
bedst muligt understøtter elevernes overgang fra skole til praktik? 

5. Hvordan skal simulationsbaseret læring planlægges og gennemføres, så det 
bedst muligt bidrager til elevernes opnåelse af praktikmål?

Forskningsspørgsmål



Positiv indvirkning
”Jeg tænkte hele tiden, hvordan jeg skulle gøre, og jeg var bekymret for mig selv. Kan jeg 
virkelig? Men, så efter simulationsugen var jeg virkelig rykket op.”

Den beskyttede og blide opstart.
Elever fra kontrolgruppen kan også have haft en blid opstart:
” Jeg synes, at vi blev taget godt imod, Vi fulgte en kollega de første 14 dage. En blid 
opstart…. Der var plads til os” (kontrolgruppe).

Praktikvejlederen er afgørende.
Eleverne i forsøgsgruppen har generelt en bedre relation til praktikvejleder 
end elever i kontrolgruppen.
Skala fra 1-10 Forsøgsgruppe 9,1  kontrolgruppe 7,9.

Forskningsspørgsmål 1
Hvordan indvirker simulation på overgang fra skole 
til praktik?



Set fra eleverne (16 elever i forsøgs- og 14 elever i kontrolgruppe)

Skala 1-10

• Forsøgsgruppe: 9.1

• Kontrolgruppe: 9.3

Set fra praktikvejledere

Skala 1-10

• Forsøgsgruppe 8,1

• Kontrolgruppe: 9,5

Forskningsspørgsmål 1
Hvordan indvirker simulation på motivation for at 
gennemføre uddannelsen?



Self-efficacy

Set fra eleverne 
Skala 1-10
• 11 elever i forsøgs- og ni elever i 

kontrolgruppe
• Forsøgsgruppe: 7,9
• Kontrolgruppe: 8,0

Set fra praktikvejledere
Skala fra 1-10
• Self-efficacy
• Forsøgsgruppe: 7,9
• Kontrolgruppe: 7,0



Forskningsspørgsmål 1
Hvordan indvirker simulation på opnåelse af praktikmål?

Praktikmål 
nr.

Forsøgsgruppe, 306 vurderinger Kontrolgruppe, 170 vurderinger

Begynder Rutine Avanceret Ikke svaret I alt Begynder Rutine Avanceret Ikke svaret I alt 

1 38

35%

50

46%

18

17%

2

2%

108 16

27%

36

60%

6

10%

2

3%

60

6 20

28%

37

52%

13

18%

2

2%

72 11

28%

25

62%

4

10%

0 40

8 18

20%

52

68%

15

17%

5

5%

90 11

22%

30

60%

9

18%

0 50

10 8

22%

21

58%

7

19%

0 36 6

30%

10

50%

4

20%

0 20

I alt 84

28%

160

52%

53

17%

9

3%

306

100%

44

26%

101

59%

23

14%

2

1%

170

100%



1. Intensiveret læring, styrkelse af færdigheder
(fx nedre hygiejne og kommunikation)

2. En særlig måde at lære på:
Handling, observation, refleksion, teoretisering, 
ny handling

3. REFLEKSIONSKOMPETENCE

Spørgsmål: Tilgodeser praktikmål det, eleverne lærer i 
simulationsforløbet?

Forskningsspørgsmål 2:
Hvad lærer eleverne i de i simulationsbaserede forløb, og hvordan 
adskiller denne læring sig fra læringen traditionel praktik? 

ERFARINGER
Umiddelbare erfaringer

BEGREBSMÆSSIGE
Forståelse ved/tro på 

begrebsmæssige fortolkninger

AKTIVITETER
Manipulation med 

den eksterne 
verden

REFLEKSION
Intentionel i 

indre refleksion



Udfordring: Forskellig fortolkning af niveauerne begynder, rutine, avanceret

Behov for operationalisering med henblik på fælles kriterier

Dette arbejde er i gang 

Opmærksomhedspunkter 1
Hvordan kan elevernes opnåelse af praktikmål 
vurderes?



Udfordring: Det er grænseoverskridende

Løsning

• Trygt læringsrum
• Ikke eksamen
• Det er ok at fejle
• Fælles systematik

• Differentiering i forhold til roller i scenarie
• Underviser og praktikvejleder spiller roller
• Aktør – observatør

Opmærksomhedspunkter 2
Hvordan skal simulationsbaseret læring planlægges og gennemføres, så 
det bedst muligt understøtter elevernes overgang fra skole til praktik? 

”…når det var mig selv, der skulle derop (spille 
rolle), så blev det mega nervepirrende.
Det var ligesom at skulle til eksamen, selv om det 
ikke var for at finde fejl, men det føler man”

” Det er lidt grænseoverskridende, når andre 
kigger; det er jeg ikke så god til. Jeg bliver nervøs; 
det går over mine grænser, men når praktikvejleder 
og underviser gør det, viser det og ser lidt fjollede 
ud, så kan jeg også godt; det giver tryghed.” 



TID

• Til færdighedstræning

• Til at sætte sig ind i teori

• Til systematisk refleksion

• Gentagelse af scenarie

Opmærksomhedspunkter 2
Hvordan skal simulationsbaseret læring planlægges og gennemføres,
så det bedst muligt bidrager til elevernes opnåelse af praktikmål?



Spørgsmål

Tak for ordet

Rapport: Et tredje læringsrum. Erfaringer 
fra pilotprojektet: Forsøg med simulation 
i første praktikophold på social- og 
sundhedsassistentuddannelsen



”Da jeg startede på praktikstedet skulle 
jeg finde ud af hvordan, jeg skulle gå til 
borgerne. Det som jeg lærte i simugen 

har givet en god overgang til hvordan jeg 
selv kunne tale med borgere og håndtere 

situationer. Det har givet mig et større 
fagområde”



”Jeg har lært meget. 
Simulation har gjort, at jeg gør 
det på en mere korrekt måde. 
Jeg lærte meget af nedre 
hygiejne, for der gik jeg op i 
skulle være 100 procent rigtigt”



5. Fortællinger fra pilotafprøvningen
v/ Underviser, oplæringsvejleder og elev



Film fra pilotafprøvning






6. Den videre proces
og tak for i dag

v/ Emilie Butler



Mødeplan 2022

Cirkel/gruppe Dato Lokation

Orienteringsmøde – Sæt i gang model 1, 2 og 3 16.06.22 kl. 13.30 – 15.00 online

Praktisk – sparring - møde 25.08.22 kl. 14.30 – 15.30 online

Kompetenceløft model 3 AMU-kursus d.16.8.22-18.8.22 fysisk

Styregruppemøde nr. 5 25.08.22 kl. 13.30 – 14.30 online

Facilitator – brush up 01.09.22 kl. 9.00 – 15.00 SOSU Fredericia

Styregruppemøde nr. 6 01.11.22 kl. 13.30 – 14.30 online

Følgegruppemøde nr. 3 08.11.22 kl. 13.30 -14.30 online

Endelig afprøvning Efterår 2022 fra uge 35 – uge 46



Kontakt

Emilie Butler

Projektkonsulent, SOSU Nord

embu@sosunord.dk

Tak for i dag 


	Midtvejsseminar
	1. Velkomst og program for dagen�v/ Emilie Butler, SOSU Nord
	Program
	2. Puljens baggrund og formål�v/ Nina Lyng, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
	Baggrund og formål med forsøgspuljen: �Forsøg med simulation i første praktikophold på social- og sundhedsassistentuddannelsen 
	5-årig lærepladsaftale om uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent for 2022-2026
	Børne- og Undervisningsministeriets forsøgs- og udviklingsarbejde (FoU)
	STUK har ved tildeling særligt vægtet:
	Forventede effekter af projektet 
	3. Information om projektet�v/ Emilie Butler
	Udviklingsprojekt: Simulation som det tredje læringsrum i social- og sundhedsuddannelsen
	Formål
	Mål
	Succeskriterier og forventet effekt
	Simulation som pædagogisk metode
	Definition af simulation som pædagogisk metode:��”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)
	12 SOSU skoler + samarbejdskommuner 
	Organisering
	Læringscirkel�metoden
	Dias nummer 21
	Elevgruppe og Dataindsamling
	Tidslinje
	Simulationsmateriale
	Dias nummer 25
	Dias nummer 26
	4. Resultater fra pilotprojekt�Simulation i SOSU-assistentuddannelsens første praktikperiode�v/Vibe Aarkrog, DPU, Aarhus Universitet
	Projektet 
	Formål med projektet
	Formål med pilotprojekt
	Data om eleverne
	Data om praktikvejledere og undervisere
	Simulationsugen
	Dias nummer 34
	Der er noget om snakken
	Resultater generelt: Simulation er godt!
	Vigtige sidegevinster
	Forskningsspørgsmål
	Forskningsspørgsmål 1�Hvordan indvirker simulation på overgang fra skole til praktik?
	Forskningsspørgsmål 1�Hvordan indvirker simulation på motivation for at gennemføre uddannelsen?
	Self-efficacy
	Forskningsspørgsmål 1�Hvordan indvirker simulation på opnåelse af praktikmål?
	Forskningsspørgsmål 2:�Hvad lærer eleverne i de i simulationsbaserede forløb, og hvordan adskiller denne læring sig fra læringen traditionel praktik? 
	Opmærksomhedspunkter 1�Hvordan kan elevernes opnåelse af praktikmål vurderes?
	Opmærksomhedspunkter 2�Hvordan skal simulationsbaseret læring planlægges og gennemføres, så det bedst muligt understøtter elevernes overgang fra skole til praktik? 
	Opmærksomhedspunkter 2�Hvordan skal simulationsbaseret læring planlægges og gennemføres,�så det bedst muligt bidrager til elevernes opnåelse af praktikmål?
	Spørgsmål
	”Da jeg startede på praktikstedet skulle jeg finde ud af hvordan, jeg skulle gå til borgerne. Det som jeg lærte i simugen har givet en god overgang til hvordan jeg selv kunne tale med borgere og håndtere situationer. Det har givet mig et større fagområde”
	Dias nummer 49
	5. Fortællinger fra pilotafprøvningen�v/ Underviser, oplæringsvejleder og elev
	Film fra pilotafprøvning
	6. Den videre proces�og tak for i dag�v/ Emilie Butler
	Mødeplan 2022
	Tak for i dag 

