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SOSU Østjylland uddanner medarbejdere  
inden for social- og sundhedsområdet og  
det pædagogiske område til det danske  
velfærdssystem.  

Undervisningens formål er, at eleverne til- 
egner sig de faglige, sociale og personlige 
kompetencer, og at eleverne dannes til  
professionelle udøvere af deres erhverv og 
kritiske samfundsborgere.

Al undervisning udspringer af det fælles  
pædagogiske og didaktiske grundlag, og  
undervisningen tager udgangspunkt i elev- 
ens forudsætninger og i ønsket om at gøre 
alle så dygtige som muligt.

For at nå de bedste resultater med eleverne, 
har underviserne høj faglighed, besidder 
gode relationskompetencer, leder klasserum-
met og er dygtige didaktikere. Underviserne 
giver effektiv feedback og tilpasser løbende 
undervisningens indhold og metoder.

Det fælles pædagogisk og didaktiske grund-
lag (FPDG) indeholder en beskrivelse af de 
vigtigste principper, metoder og begreber, 
som anvendes i undervisningen.

FPDG gælder for det samlede pædagogiske 
personale, som bl.a. omfatter undervisere, 
uddannelsesvejledere, støttefunktioner og 
ledelse.

Det er vigtigt, at FPDG implementeres og 
praktiseres i afdelingen, i underviserteamet 
og i den enkelte undervisers undervisning, 
således at det bidrager til at opfylde målene 
i reformen, øge elevernes læring og forbedre 
kvaliteten i undervisningen.

1. Indledning

3



2. Faglige kompetencer  
og dannelse

Uddannelserne på SOSU Østjylland skal bi-
drage til at udvikle elevernes kompetence til 
erhvervene, elevernes faglige dannelse og 
stolthed, samt elevernes dannelse som kritiske 
og reflekterende borgere.

Dannelse som borger
Uddannelserne på skolen er ungdomsuddan-
nelser, og det betyder, at de udover at kvali-
ficere til et erhverv også skal danne eleverne, 
så de bliver aktive, reflekterende samfunds-
borgere, der kan agere i et komplekst, mo-
derne samfund og forme et liv, de kan være 
tilfredse med. 
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Faglig stolthed og dannelse 
For at eleverne skal kunne se en mening 
med den uddannelse, de er i gang med, er 
det vigtigt, at de oplever mestring og der-
med faglig stolthed. Det er også vigtigt, at 
de i kraft af deres dannelse til erhvervet kan 
reflektere over indholdet i og vilkårene for er-
hvervet således, at de kan medvirke til udvik-
ling af dette.

Kompetencer til erhvervene
Det er afgørende, at eleverne på skolen til-
egner sig relevante, nutidige kompetencer, 
som afspejler og giver transfer til det ar-
bejdsliv eleverne skal ud i. Derfor må skolen 
løbende være i god kontakt med de institu-
tioner, eleverne skal ud i, samt med de forsk-
ningsinstitutioner, der arbejder med vel-
færdsteknologier. 
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3. Pædagogiske og  
didaktiske principper
De nedenstående pædagogiske og didakti-
ske principper på SOSU Østjylland fungerer 
som pejlemærker i forhold til den daglige 
undervisningspraksis, der udfoldes på skolen. 
Principperne tager udgangspunkt i bekendt-
gørelsens begreber, undervisernes erfaringer 
og de drøftelser, der har været blandt det 
pædagogiske personale på skolen i forbin-
delse med udviklingen af FPDG.

Helhedsorienteret undervisning
Helhedsorienteret undervisning understøt-
ter elevernes forståelse for helheden i det 
erhverv, som de uddanner sig til. Dette kan 
f.eks. være i et temaarbejde, hvori flere fag 
indgår eller opgaver i et enkelt fag, der kræ-
ver, at der anvendes færdigheder fra andre 
fag. 

Det er vigtigt, at grundfag og uddannelses-
specifikke fag spiller sammen og medvirker 
til at øge transfer mellem skole og praktik. 

Helhedsorienteret undervisning kræver en 
høj grad af planlægning og tværfagligt sam-
arbejde mellem underviserne, og det fordrer 
ligeledes, at underviserne har et godt kend-
skab til hinandens fag og erhvervet, der ud-
dannes til.

Praksisnær undervisning
Praksisnær undervisning skal medvirke til at 
motivere eleverne og styrke transfer mellem 
skole og praktik.

Praksisnær undervisning kan udfolde sig på 
flere niveauer. Det kan dreje sig om opga-
ver, der foregår i praksislignende miljøer, hvor 
situationer fra praksis efterlignes gennem 
simulation eller rollespil. Det kan også være 
teoretisk viden, der efterfølgende sættes i 
spil i praksiseksempler, og det kan handle om 
en praksissituation, der efterfølgende reflek-
teres over med teoretisk viden. 
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Undervisningsdifferentiering 
Undervisningsdifferentiering har til formål,  
at alle elever bliver så dygtige som muligt.  
Det opnås gennem en undervisningstilrette-
læggelse, der giver eleverne mulighed for at 
nå læringsmålene i forskellige tempi og i for-
skellige grader. Det er vigtigt, at der både er 
fokus på at udfordre og at støtte eleverne.

Det er vigtigt, at skolens støttefunktioner 
sættes i spil i den daglige undervisning for at 
understøtte den differentierede undervisning 
for alle elever. 

Feedback
Feedback indebærer, at eleven får systema-
tiske tilbagemeldinger om, hvor han eller hun 
befinder sig i forhold til de faglige mål og  
processer, der findes i uddannelsen og i de 
enkelte fag. 

Feedback er ikke blot rettet mod resultater, 
men gives også på baggrund af processer. 
Feedback i undervisningen giver underviseren 
informationer, som anvendes til at justere og 
differentiere sin undervisning. 

Relationer
Positive relationer til klassekammerater og 
underviserne er afgørende for elevernes  
læringsudbytte. Det er vigtigt, at underviser- 
en i undervisningen arbejder med at udvikle 
trygge læringsmiljøer, hvor der både er plads 
til klassen som helhed og den enkelte elev.

Elevernes aktive arbejde med relationer i 
undervisningen medvirker til at udvikle såvel 
et godt læringsmiljø som elevernes professio-
nelle relationskompetencer.
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Overskrift 1
Overskrift 2
Overskrift 3 

4. God undervisning på  
SOSU Østjylland 
Med baggrund i relevant forskning og under-
visernes undervisningserfaringer afstikker  
dette afsnit en retning for udviklingen af  
skolens daglige undervisningspraksis.

Før undervisningen
For at sikre kvaliteten i undervis-
ningen er det vigtigt, at kompe-
tencemål og fagmål er omsat til 
konkrete læringsmål, indhold og 
undervisnings- og læreprocesser. 
Det er vigtigt, at eleverne ved, 
hvad de skal lære, og hvordan de 
skal arbejde med tilegnelsen. Dette giver stør-
re engagement, mere initiativ, selvstændighed 
og nysgerrighed i forhold til at løse opgaver og 
deltage aktivt i undervisningen.

• Elever er forskellige

• Læringsfokus

• Metodevalg &  
 mangfoldighed

• Teori & praksis

• Klarhed, struktur,  
 klasseledelse
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I undervisningen
Eleverne er forskellige 
God undervisning tager altid udgangspunkt 
i deltagernes forudsætninger. Eleverne har 
en bred vifte af erfaringer, aldersgrupper og 
faglige kompetencer, og derfor har de for-
skellige forudsætninger i den undervisning, 
de møder. Derfor må undervisningen diffe-
rentieres, så den enkelte elev udfordres og 
støttes og alle elever kan lære så meget som 
muligt.

Læringsfokus    
Det er vigtigt, at eleverne tilegner sig den 
teori og praksis, der er forbundet med er-
hvervet, derfor mødes de i undervisningen af 
klare læringsmål, tydelige kriterier og formu-
lerede forventninger til elevernes præstatio-
ner.

En forudsætning for læring er, at lærings-
miljøet er præget af gensidig respekt, tillid, 
uddelegering af ansvar, retfærdighed, plads 
til at begå fejl og mulighed for at eksperi-
mentere.

Metodevalg og metodemangfoldighed 
Der findes ikke kun én rigtig undervisnings-
metode. Valg af metode afhænger blandt 
andet af, hvad der skal læres, og hvilke for-
udsætninger eleverne har samt hvilke meto-
der, der kan motivere eleverne. 

Det er vigtigt at anvende IT dér, hvor det 
fremmer elevernes læring, skaber tranfer til 
erhvervet, og dér hvor det understøtter ud-
viklingen af et innovativt og fællesskabsud-
viklende læringsmiljø.        

Teori og praksis - øvelse og refleksion
Sammenhængen mellem teori og praksis er 
vigtig for udviklingen af elevernes erhvervs-
kompetence. Derfor er det vigtigt, at elev- 
erne får øvet sig i praksis, og at eleven kan 
anvende teorien til at beskrive, forstå og  
udvikle praksis.

Klarhed, struktur og klasseledelse 
Underviserens ledelse af klassen sikrer, at der 
udvikles en klasserumskultur og et klassefæl-
lesskab, der er støttende, venligt og præget 
af gensidig respekt, og som understøtter  
læreprocesserne. 

Undervisningen tilrettelægges således, at 
den aktive læretid og dermed elevernes del-
tagelse øges, og at der er klarhed og struktur 
i undervisningen. Læringsmålene, indholdet 
og aktiviteterne står klart for eleverne, og 
der er en tydelig struktur, som skaber sam-
menhæng og mening for eleverne.
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5. Professionelle  
læringsfællesskaber (PLF)

Underviserne samarbejder i teams om un-
dervisningen, men indgår også i andre teams 
og afdelinger. De skiftende samarbejdsrela-
tioner er en udfordring for implementering af 
professionelle læringsfællesskaber. 

Professionelle læringsfællesskaber giver 
underviserne mulighed for i fællesskab at 
udvikle gode læreprocesser og sikre højt 
udbytte af undervisningen. PLF understøt-
ter en stærk og tryg samarbejdskultur, hvor 
der er mod til at iværksætte, eksperimentere 
og måske fejle, og hvor systematisk kollegial 
sparring er en naturlig del af underviser- 
arbejdet.

I PFL arbejdes der med en fælles vision, hvor 
man støtter og samarbejder om at undersø-
ge og udvikle praksis, der vil øge elevernes 
læring. Denne viden bruges til at skabe et 
fælles sprog og standarder for den daglige 
praksis.
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PLF bygger på  
5 grundlæggende  
elementer:

• Fokus på elevernes læring

• Fælles værdier

• Deprivatisering af praksis

• Samarbejde

• Reflekterende dialoger
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6. Pædagogisk  
ledelse 

Den pædagogiske ledelse har til opgave at 
lede medarbejdernes praksis, læring og kom-
petenceudvikling med henblik på at højne 
undervisningens kvalitet og elevernes læring.

Der arbejdes med  
følgende fem 
ledelsesdimensioner:

• Etablering af klare mål og forventninger for   
 underviserarbejdet 

• Ressourcestyring, der matcher de strate-  
 gier og opgaver, der søsættes 

• Sikring af undervisningens kvalitet 

• Ledelse af undervisernes læring og udvikling

• Sikring af et velfungerende og trygt miljø 
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7. Evaluerings- og  
kvalitetsarbejdet 

Der foretages systematiske evalueringer for at 
sikre og udvikle kvaliteten af undervisningen.

Evalueringerne foretages løbende og indbefat-
ter bl.a. indsamling af informationer til brug for 
udvikling af det fælles pædagogiske og didak-
tiske grundlag, LUP og koblingen mellem skole 
og praktik.
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8. Implementering

Udvikling af FPDG er et skridt på vejen til en 
fælles pædagogisk og didaktisk praksis på 
SOSU OJ, og der iværksættes en række tiltag 
for at implementere dette.

Implementeringen foregår i løbet af 2019 og 
2020, hvorefter grundlaget kan revideres 
eller nytænkes. 

Implementeringen af FPDG og den systema-
tiske evaluering og opfølgning beskrives og 
varetages af den pædagogi-
ske ledelse i samarbejde med 
det pædagogiske råd.
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