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Spørgsmål?

Værktøj til simulation

Hvad synes eleverne og undervisere om det?

Et simulationsforløb i naturfag

Hvad er simulation?

Hvorfor kreative læreprocesser i naturfag

Kreative læreprocesser i
naturfag

➢

Præsentation af oplægsholdere

Signe Rasch Woersaa
o Sygeplejerske og cand.scient.san.publ.
o Underviser på SOSU-skolen i Fredericia, lokal simulationsansvarlig.
Underviser i naturfag på C-niveau.
o

Mette Bommersholdt
o PB i ernæring og sundhed, Master i kreative læreprocesser.
o Underviser på Sosu-skolen i Fredericia.
Underviser i naturfag E-niveau.
o

•

•

•

•

Kropslig læring

Overblik

Færdigheder

Viden

Hvordan defineres kreative læreprocesser?

Hvorfor kreativ læreprocesser i naturfag?

•

Simulation som metode

• Simulation er en pædagogisk metode, hvor refleksionen er sat i system.

• Simulation anvendes som metode til at efterligne dele af eller alle aspekter af
en situation, så den lærende oplever denne som troværdig og realistisk.
(Johansen, 2015, s. 29)
• Simulation er smart, fordi man kan øve sig,
uden at der er nogen, der dør af det (citat
elev)

• Simulation er med til at skabe transfer – da
den systematiske refleksion øger
læringsudbyttet for eleven.

Eleven er aktiv:
Lytter, reflekterer,
analyserer,
vurderer.

Simulationsbaseret
undervisning

Eleven er aktivt:
Udfører handlinger,
observere,
reflekterer og
vurderer.

Færdighedstræning peer to peer eller
faciliteret af en underviser.
• VR – scenarier
• Dilemmafilm m. refleksion
• Forumspil
• Rollespil og
• Filmoptagelse
Simulation som pædagogisk
metode
Proces med tre faser
-Briefing
-Scenarie
-Debriefing
Det kan foregå helt uden teknologi.
Det afhænger valg af scenarie eller
en situation fra virkeligheden.

Storyboardet

- Forventet læringsudbytte ud fra fagmål i naturfag

- Tidsramme

- Krav til elev forudsætninger – teoretisk og praktisk

- Case beskrivelse. Både anamnese og aktuelt

- Informationer til underviser om forventet

udbytte/forløb, rekvisitter mm.

Simulation som pædagogisk
metode

Hvordan foregår det?

Eleven er aktiv:
Lytter, reflekterer,
analyserer,
vurderer.

Proces med tre faser
(Pre-briefing)
-Briefing
-Scenarie
-Debriefing
Det kan foregå helt uden
teknologi. Det afhænger valg af
scenarie eller en situation fra
virkeligheden.

Eleven er aktivt:
Udfører handlinger,
observere,
reflekterer og
vurderer.

✓ At sætte et
emne/forløb ind i en
didaktisk ramme

✓ Eksempler fra
naturfagsuv. På
SOSU FVH

Hvad får eleverne ud af det?

Kobling mellem teori og praksis
”Der er en større forståelse for, hvad det er vi kommer ud for i virkeligheden (Signe)
Elevernes oplevede engagement

”Jeg synes vi var gode til at give hinanden plads og være støttende for vedkommende
der var i simulationen”(Camilla)
”Vi stiller spørgsmål til hinanden, hvorfor gjorde du det der? (Signe)

Elevernes oplevelse af læringsudbytte
”Du opdager hurtigt fejl og mangler” (Ole)

”For mit vedkommende bliver det lettere at forstå det hele”(Signe)

”Så snart vi også har det i praksis, så hænger det fast”(Camilla)

”Det virker bedre, når man står og gør det” (Camilla)

”Jeg forstår det bedre, når jeg har noget at sammenligne med” (Lise)

”De fik mulighed for at reflektere ud fra en oplevelse, de
kan genkende.

”Det har ofte en positiv indvirkning på elevernes
engagement, motivation og koncentration”

Hvad tænker underviserne om
simulationsundervisning i naturfag?
•

•

•

”De oplevede en situation, hvor teorien fik direkte
betydning for deres måde at udføre deres arbejde på”

•

•

•

•

•

PP oplæg

Elevpjece

Lommekort

Link til standarder

Eksempel på udfyldt storyboard

Skabelon til storyboard

Værktøjer – tilgængelige efter dette webinar

•

Litteraturliste og links
• Helleshøj, H, Johansen, H, Hansen, T, Selbergm G. (2015)
Simulation i sundhedsuddannelserne. Munksgaard
•

Tanggard, L (2015) Kreativitet er noget, der kan læres. Louisiana
Museum of modern art(4) s. 63-67

www.sosu-simulation.dk

• Wahlgren, B og Aarkog, V (2012). Transfer, kompetence i en
professionel sammenhæng. Aarhus: Aarhus universitetsforlag
•

HVAD ER
SIMULATIONSBASERET
UNDERVISNING?
Formålet med denne introduktion er, at du bliver forberedt på, hvad du kan forvente i simulationsundervisningen på Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens.
HVAD ER SIMULATIONSBASERET UNDERVISNING?
Simulationsbaseret undervisning er en måde at arbejde
mere tæt på den praksis der venter dig.
Vi simulerer forskellige situationer fra dit kommende
arbejde. Dette vil ofte foregå i skolen SIM miljøer men
kan også være i din klasse. At vi simulerer, vil sige at
vi skaber nogle situationer du vil kunne stå i når du er
færdiguddannet. Ved at afprøve din viden og færdigheder i forskellige praksissituationer, får du nemmere ved
at koble den teori du lærer til dit kommende arbejde.
Det er forskelligt hvilken rolle du vil have i simulationen.
Nogle gange vil du skulle være observatør eller agere
fagperson, pårørende eller borger. Ved at læse denne
pjece bliver du bedre klar over hvad du kan forvente
af den simulationsbaseret undervisning samt hvad der
forventes af dig.

FORDELE VED SIMULATION
•
Mulighed for at koble teori og praksis.
•
Du får mulighed for at øve dig i at lave praktiske
handlinger.
•
Du vil øve dig i at reflektere over situationer
og argumentere for dine handlinger.
•
Læring i et sikkert miljø. Det betyder at selvom
du måske laver en fejl, får det ingen betydning
for rigtige borgere.
•
Mulighed for at stoppe op midt i en situation,
og bruge tid på at finde ud af, hvad der er bedst
at gøre derfra.
FORSKELLIGE FORMER FOR SIMULATION
På SOSU FVH arbejdes der med forskellige former
for simulation:
•
•

Det er vigtigt, at du får en oplevelse af at være tryg og
sikker i skolens SIM miljø. Når der arbejdes i SIM miljøet
er der tavshedspligt omkring det der sker. Der sker ikke
noget ved, at man laver fejl. Det kan man lære af.

•

ADFÆRD
Vi forventer, at du har en adfærd, som svarer til den,
man har på en arbejdsplads. Denne adfærd skal være
professionel.
Vi forventer også, at du er forberedt. Dvs. at du inden
du møder i SIM lokalerne har forberedt dig ud fra de
instruktioner du har fået af din underviser.
Du kan forvente at blive bragt ud af din komfortzone,
men forberedelse og velfungerende teamsamarbejde
samt en god klassekultur er et godt udgangspunkt.
Simulation kan være svært til at begynde med, men
med øvelse er vi sikre på, at du kommer godt på vej.

•

•
•

Højteknologisk simulation hvor der anvendes
mannequins.
Simulation med figuranter. Dvs. at der vil være
en underviserassistent, underviser eller anden
person der agerer borger.
Forumteater hvor der afprøves praksisnære
scenarier.
Færdighedstræning.
Case-baseret simulation, såsom f.eks
SKILL’s scenarier.
VR baseret simulation.

Du vil opleve, at et scenarie kan blive optaget
på video. Denne video slettes efter simulationen.
Video har vist sig at være en god måde at få
reflekteret på og få drøftet de handlinger, som var
effektive, og måske også det, der kunne/skulle
være gjort anderledes.

SIMULATION SOM PÆDAGOGISK METODE
Simulation er ofte baseret på det vi kalder scenarier.
Det er en slags ’historier’ eller ’scener’, som du som deltager skal indleve dig i. Det kræver, at du som elev har
evnen til at forestille dig ting, handle og reflektere over
mulige udfald af faglige scenarier. Jo bedre du bliver til
at indleve dig i scenerne, jo bedre bliver læringsmiljøet
og dit læringsudbytte.
Meget af den simulation vi laver på skolen, vil foregå ud
fra en bestemt struktur:
1. Briefing
2. Scenarie
3. Debriefing.
BRIEFING
En briefing foregår som regel mundtligt, men dele af
den kan foregå på skrift. I briefingen vil du få at vide,
hvad du overordnet kan forvente i scenariet og hvordan
rummet er indrettet samt evt. din adgang til forskellige
remedier. Som eksempel vil du få at vide om det er en
underviserassistent eller en mannequin du vil møde.
Om det er i borgerens hjem eller måske på hospitalet.
Du får også at vide, hvad der forventes af dig, altså hvad
læringsudbyttet er.

Scenariet kan foregå i alle skolens SIM lokaler, men det
kan også foregå i et klasselokale. Placering afhænger af
hvad der skal læres og hvordan SIM forløbet er opbygget.
DEBRIEFING
Denne del kan foregå ved sengen eller i et andet lokale.
I debriefingen får du mulighed for at koble teori og
praksis. Du skal altså bruge din faglige viden for at argumentere for dine handlinger.
Hele teamet skal tage ansvar. Det er ikke kun de, der
aktivt foretager handlingerne ved sengen, men også
observatørernes ansvar at byde ind i debriefingen.

OBS det er ikke alt simulation der indeholder
briefing, scenarie og debriefing.

SCENARIE
Efter briefing og evt. forberedelse vil scenariet blive sat i
gang. Ofte er der 1-4 studerende i gang omkring patient
/ borger / pårørende. De øvrige deltagere bliver tildelt
opgaver i forhold til at observere undervejs. Man kan
lære meget af at se på et scenarie, der udrulles.

Do’s:

•
•
•
•
•
•
•

ns

le
til dig vender sko
der anlokaler.
SIM

Håret sat op
Bære uniform
Korte ærmer
Praktisk og vaskb
art fodtøj
Kuglepind og papir
God personlig hyg
iejne
Alle har et ansvar
i at hjælpe
med orden i lokale
rne

Don’ts:

•

Faktasom elev,

Ingen fingerringe
eller smykker
med lange vedhæn
g/kæder
• Ingen neglelak
(og lange negle)
• Ingen lang trøj
e under uniform
• Mobiltelefon ti
l privat forbrug
• Ingen spisnin
g i SIM lokalerne

SIMULATIONSBASERET
UNDERVISNING
6. Julivej 67,
7000 Fredericia
+45 79 211 200
sosufvh.dk | Følg os

Vejledning til planlægning
og gennemførelse af simulation.

Før simulation

Introduktion:
Ingen historier om hinanden
Bedømmelsesfrit rum
Plads til fejl

Beskriv formål med simulation (generelt)
•
•
•

Beskrivelse :

Debriefing

Læringsmiljø:

Plan og tidsplan

ELEVFORBEREDELSE

Logistik:

Intro til omgivelser:

Forklares og skrives evt. på tavle

Lokaler & grej
Hvad kan og må man med mannequin / figurant?
Hvordan anvendes grej? Hvis grej mangles, gøres….
Kan timeout forekomme?

•
•
•

Hvilke teorier kan hjælpe dig til at forstå og forklare situationen?
Jeg observerede/hørte at du…. Prøv at fortælle mere om det?
Hvilke overvejelser gør du dig ift…..?
Hvilken teori kender du ift…..?
Hvordan virkede det du gjorde?

Hvad har du lært af scenariet?
Hvad vil du arbejde med fremover, ud fra de erfaringer du har gjort dig i scenariet?
Nævn nogle konkrete ting, der lykkedes for dig

Anvendelse/opsummering:

•
•
•
•
•

Analyse:

Umiddelbart reaktion på følelser efter scenariet
Hvad skete der?
Hvilke handlinger udførte du/I?

Overordnet:

Vi forsøger at gøre scenariet realistisk, men det er simulation.
Jeg beder om, at I forestiller jer, at det er en virkelig situation.
Hvis vi alle gør vores bedste, tror jeg, vi sammen kan skabe et
godt og trygt læringsrum. Vil I være med til det?

Læringsmål:

SCENARIEBRIEFING

Fordel roller:

Hvis observatør, introduceres dennes opgave i forhold til
læringsmål og debriefing
Kan fagpersoner, som ikke er i scenariet, tilkaldes/ kontaktes?

Scenarie-information: Generel info fx tid, sted, evt. patientens anamnese.
Specifik info til den enkelte deltager – overvejes i forhold til
læringsmål.
Info om start og slut af scenariet.
Afrunding:

Gentag læringsmål
Nogle spørgsmål?
Start scenariet

Storyboard elev
Simulation – emne:
Ødemer, hydrostatisk og
kolloidosmotisk tryk
Planlagt tid:
35 min
5 min til breifing
10 til scenariet
20 min til debreifing.

Målgruppe:
SSA skoleperiode 1b

Læringsudbytte:
At du på borgervenligt sprog kan
forklare virkning og effekt, ved brug af
støttestrømper
At du demonstrerer forståelse for
hvordan ødemer opstår
At du kan anvende naturfaglige
begreber omkring tryk i forbindelse
med ødemdannelse.
Fagmål:
Niveau D og C
1. Selvstændigt kan vælge og anvende
naturfaglige begreber og modeller til at forklare
udvalgte natur- og erhvervsfaglige
problemstillinger,
2. selvstændigt kan vælge og anvende matematik
til at forklare naturvidenskabelige fænomener og
problemstillinger.
3. kan forklare og vurdere samspillet mellem teori
og eksperimentelt arbejde og opnå en selvstændig
og undersøgende handlemåde i forbindelse
hermed

Elevforudsætninger
Teoretisk viden:

Elevforudsætninger
Praktiske færdigheder:

Kap 3 celle og DNA

Eksperimentielle forsøg:

Kap 11 Diffusion og osmose
Kap 10 væske og tryk
Kap 11 diffusion og osmose
Somatisk sygdomslære: kap 20 363 –
373

Mikroskopering af celle
Osmose
Erytrocytters osmostiske forhold
Simpel diffusion
Praktik 1(mellem skoleperiode 1a og
1b)

Simulationsbeskrivelse

Case resumé:
Du besøger Ellen Jensen. Du kender Ellen Jensen godt, da du er en af hendes kontaktpersoner.
Du skal tilse hendes hævede ben og give hende støttestrømper på.
Ellen har for 2 mdr. været faldet i sneen og har forslået sit knæ. På skadestuen blev Ellen bedt om at
holde det i ro et par uger og indtage håndkøbssmertestillende medicin.
Det er nu 2 mdr. siden, men Ellen Jensen er blevet meget immobil. Hun er bekymret for at falde igen og
sidder derfor det meste af dagen i sin lænestol.
Ellen har nu fået støttestrømper pga. ødematøse underekstremiteter men hun har svært ved at se hvad
de skal gøre godt for.

Beskrivelse af rollefordelingen i scenariet:
Borger: Undervisningsassistent
SSA: Elev
Observatører: Øvrige elever i klassen eller alternativt resten af gruppen.
Observatører kan inddeles ud fra de 3 læringsudbytte
Scenarieforløb:
Du kommer ind til Ellen. Ellen sidder i sin stol sin seng og venter på at du skal komme og
hjælpe med støttestrømperne. Ellen kender dig, da du kommer fast hos hende. Ellen forstår
ikke rigtig hvorfor hun skal have de stramme strømper på og er noget modvillig.

Debriefing:
Debriefingen består af tre faser:
• Beskrivelsesfasen: Beskrive og overveje
• Analysefasen: Reflektere ud fra teori
• Anvendelsesfasen: Anvendelse i praksis
Følgende refleksionsspørgsmål er til inspiration.
Beskrivelsesfasen:
Hver i gruppen giver en kort beskrivelse af, hvad der skete i situationen.
• Hvilke handlinger udførte du?
• Hvordan oplevede du handlingerne?

•
•
•

Hvordan reagerede du i situationen?
Hvad gik rigtig godt?
Hvad gik mindre godt?

Analysefasen:
Problemområder fra beskrivelsesfasen opsummeres.
• Hvilke årsager er der til problemområderne? – brug teori
• Hvordan handlede du i situationen? Begrund dine handlinger
• Jeg kunne se at … Prøv at fortælle mig mere om det
• Da du talte med borgeren/patienten, lagde jeg mærke til … Hvilken viden/erfaringer bygger
du det på?
• Hvordan virkede det, du gjorde?
• Ville du have gjort noget anderledes?
• Har du erfaringer med en lignende situation (evt. fra praksis)?
• Hvad hjalp dig til at forstå og forklare denne situation?
Anvendelsesfasen:
• Hvis du står i samme situation i praksis, var der så noget, som du ville have gjort anderledes?
• Er der noget, som du vil tage højde for i en lignende situation i praksis?
• Manglede du nogle færdigheder i situationen – eller hvis du stod i praksis? Hvordan vil du
opnå de manglende færdigheder?

Storyboard underviser
Simulation – emne:

Ødemer, hydrostatisk og
kolloidosmotisk tryk
Planlagt tid:
35 min
5 min til breifing
10 til scenariet
20 min til debreifing.

Målgruppe:
SSA skoleperiode 1b

Læringsudbytte:
At eleven på borgervenligt sprog kan
forklare virkning og effekt, ved brug af
støttestrømper
At eleven demonstrerer forståelse for
hvordan ødemer opstår.
At eleven kan anvende de naturfaglige
begreber omkring tryk i forbindelse
med ødemdannelse.
Fagmål:
Niveau D og C
1. Selvstændigt kan vælge og anvende
naturfaglige begreber og modeller til at forklare
udvalgte natur- og erhvervsfaglige
problemstillinger,
2. selvstændigt kan vælge og anvende matematik
til at forklare naturvidenskabelige fænomener og
problemstillinger.
3. kan forklare og vurdere samspillet mellem teori
og eksperimentelt arbejde og opnå en selvstændig
og undersøgende handlemåde i forbindelse
hermed

Elevforudsætninger
Teoretisk viden:

Elevforudsætninger
Praktiske færdigheder:

Kap 3 celle og DNA

Eksperimentelle forsøg:

Kap 11 Diffusion og osmose
Kap 10 væske og tryk
Kap 11 diffusion og osmose
Somatisk sygdomslære: kap 20 363 –
373

Mikroskopering af celle
Osmose
Erytrocytters osmostiske forhold
Simpel diffusion
Praktik 1(mellem skoleperiode 1a og
1b)

Simulationsbeskrivelse

Case resumé:
Du besøger Ellen Jensen. Du kender Ellen Jensen godt, da du er en af hendes kontaktpersoner.
Du skal tilse hendes hævede ben og give hende støttestrømper på.
Ellen har for 2 mdr. været faldet i sneen og har forslået sit knæ. På skadestuen blev Ellen bedt om at
holde det i ro et par uger og indtage håndkøbssmertestillende medicin.
Det er nu 2 mdr. siden, men Ellen Jensen er blevet meget immobil. Hun er bekymret for at falde igen og
sidder derfor det meste af dagen i sin lænestol.
Ellen har nu fået støttestrømper pga. ødematøse underekstremiteter men hun har svært ved at se hvad
de skal gøre godt for.

Beskrivelse af rollefordelingen i scenariet:
Borger: Undervisningsassistent
SSA: Elev
Observatører: Øvrige elever i klassen eller alternativt resten af gruppen.
Observatører kan inddeles ud fra de 3 læringsudbytte
Udstyr og indstilling til simulationen:
Opstil en stue der fungerer som Ellens dagligstue, og hvor Ellen kan sidde i sin lænestol.
Stil remedier til støttestrømper klar på et bord. Det er ikke tanken at eleven skal give
borgeren støttestrømperne på, men det er med til at øge autenticiteten at de er til stede.
Sørg for at der er en stol eller lign. hvor eleven kan sidde og tale med Ellen.

Scenarieforløb:
Eleven kommer ind til Ellen. Ellen sidder i sin stol og venter på at Eleven skal komme og
hjælpe med støttestrømperne. Ellen kender eleven, da eleven kommer fast hos hende. Ellen
forstår ikke rigtig hvorfor hun skal have de stramme strømper på og er noget modvillig.
Tanken er at Ellen spørger eleven ind til:
- Hvorfor hun har fået så hævede ben
- Hvorfor hun skal have de stramme strømper på
- Hvordan strømperne kan hjælpe hende
Efter samtalen afsluttes scenariet.

Debriefing:
Se standard for debriefing her
Debriefingen består af tre faser:
• Beskrivelsesfasen: Beskrive og overveje
• Analysefasen: Reflektere ud fra teori
• Anvendelsesfasen: Anvendelse i praksis
Følgende refleksionsspørgsmål er til inspiration.
Beskrivelsesfasen:
Hver i gruppen giver en kort beskrivelse af, hvad der skete i situationen.
• Hvilke handlinger udførte du?
• Hvordan oplevede du handlingerne?
• Hvordan reagerede du i situationen?
• Hvad gik rigtig godt?
• Hvad gik mindre godt?
Analysefasen:
Problemområder fra beskrivelsesfasen opsummeres.
• Hvilke årsager er der til problemområderne? – brug teori
• Hvordan handlede du i situationen? Begrund dine handlinger
• Jeg kunne se at … Prøv at fortælle mig mere om det
• Da du talte med borgeren/patienten, lagde jeg mærke til … Hvilken viden/erfaringer bygger
du det på?
• Hvordan virkede det, du gjorde?
• Ville du have gjort noget anderledes?
• Har du erfaringer med en lignende situation (evt. fra praksis)?
• Hvad hjalp dig til at forstå og forklare denne situation?
Anvendelsesfasen:
• Hvis du stor i samme situation i praksis, var der så noget, som du ville have gjort anderledes?
• Er der noget, som du vil tage højde for i en lignende situation i praksis?
• Manglede du nogle færdigheder i situationen – eller hvis du stod i praksis? Hvordan vil du
opnå de manglende færdigheder?

Link til:

Standarder for Simulationsundervisning
Skabeloner storyboard

http://sosu-simulation.dk/SIM-Standarder

