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Simulationsbaseret undervisning på SOSU Østjylland, afdeling Silkeborg 

I skolens fælles pædagogiske didaktiske grundlag er der beskrevet hvordan praksisundervisningen 

kan være med til at motivere eleverne og styrke transfer mellem skole og praktik.  

”Praksisnær undervisning kan udfolde sig på flere niveauer. Det kan dreje sig om opgaver, 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 reflekteres over med teoretisk viden”1 

Det er fra ledelsens side besluttet, at der i hver skoleperiode på alle hovedforløb skal foregå mindst 

et tværfagligt simulationsbaseret undervisningsforløb. Tanken er, at disse forløb vil blive skemalagt, 

således at man ikke er tvivl om, hvornår det ligger i skoleperioden, samt hvem der har ansvaret for 

afviklingen.  

Det er vigtigt at understrege, at vi tænker simulation som pædagogisk metode med en bred vifte af 

muligheder. Simulation handler således ikke kun om afvikling af scenarier, det inkluderer også 

andre former for undervisning – bl.a. forumspil. Selve afviklingen kan foregå i Færdighedslab eller 

Simbo, men kan alt efter formen også foregå i et klasselokale 

Der er forskel på, hvor stort de enkelte underviseres kendskab er til simulation. Det kan føles 

omfangsrigt de første gange, man skal afvikle denne form for simulationsbaseret undervisning. 

Tanken er derfor, at der den første gang vil være mulighed for backup via dobbeltlærer. 

 

Simulationsbaseret undervisning 

Begrebet simulation 

”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 – og gennem anvendelse af viden, handling 

og refleksion opøver teoretisk forståelse og sammenhæng” (Helleshøj et al, 2015, s.29). Simulation 

muliggør at viden, færdigheder og holdninger kan afprøves i et sikkert og trygt miljø. 

Nogle af fordelene ved simulation – udover et praksisnært læringsmiljø - kan være, at der bliver 

mulighed for at opstille realistiske situationer, og der er garanti for en læringssituation, der passer til 

 
1 https://www.sosuoj.dk/media/2653/sosu-oestjylland-faelles-paedagogisk-didaktisk-grundlag-2019-2020.pdf 
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læringsmålene. Der er ikke handletvang, som i en virkelig praksissituation, og der kan gives 

mulighed for at lave en timeout undervejs, hvor man kan hente hjælp hos sine elevkammerater. Som 

underviser har man ligeledes mulighed for at undervisningsdifferentiere. 

Der er flere karakteristika ved simulation som læringsrum, idet læring foregår via sprog og praktisk 

øvelse, hvor der bliver mulighed for at koble teoretisk viden til praktiske færdigheder. Eleverne får 

mulighed for at tilegne sig viden via refleksion: Fremadrettet refleksion (briefing), Refleksion i 

handling (scenarie) og Bagudrettet refleksion (debriefing). Den praktiske færdighedstræning foregår 

i et beskyttet miljø. Endvidere kan eleverne opleve et meningsfuldt engagement i undervisningen, 

som kan være med til at vedligeholde deres motivation for læring.   

Forskellige former for simulation 

Ikke-teknologisk støttet simulation 

Det kan være mange ting, men kan omhandle følgende: Scenarier med brug af figuranter, 

Forumspil, Problemorienteret projektpædagogik, Case, Demonstration i klasserummet og 

faglokaler, Kommunikationsøvelser, Færdighedstræning, Demonstration af forflytninger, 

Simulation i sprogundervisning.  

Let teknologisk støttet simulationsundervisning  

Her skrues der lidt op for det det tekniske udstyr, hvor det bl.a. kan handle om inddragelse af 

færdighedstrænere/dukker evt. med brug af tale, vejrtrækning, hjerterytme og blodtryk. Det kan 

handle om forskellige attrapper og hjælpemidler. En anden tilgang kan også være SOSU Skills. 

Højteknologisk støttet simulationsundervisning 

Her tales om interaktive patientsimulatorer og monitorer – mannequiner der reagerer på behandling 

med f.eks. ilt og medicin (Denne form gøres der lige nu ikke brug af på afdeling Silkeborg). 

 

Overordnede retningslinjer for afvikling af simulationsundervisning 

Der er i forbindelse med det Midtjyske simulationsprojekt, udviklet seks standarder, inspireret af de 

amerikanske INACSL simulationsstandarder, tilpasset en dansk kontekst. De seks standarder er 

blevet anerkendt af Styrelsen for undervisning og kvalitet på SOSU-området.  
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På skolen arbejder vi med simulation ud fra de seks standarder. Standarderne omhandler 

Simulationslæringsmiljø, Simulationsforberedelse, Facilitatorrollen, Briefing, Scenarieafvikling og 

Debriefing2 .  

Derudover arbejdes der med en skabelon for afvikling af selve scenariet, kaldet storyboard3, således 

at alle scenarier er opbygget ens. 

Simulation tager tid, og når der arbejdes med scenarier, skal der afsættes tid til refleksion både før 

og efter scenariet. Nedenstående skal ses som en hjælp til faserne i scenarieafviklingen, det er ikke 

et krav blot et eksempel på tidsforbruget: 

• Briefing/forberedelse – 10-15 min 

• Scenarie/handlingsdel – 10-15 min (max) 

• Debriefing/refleksion – Vær opmærksom på at debriefing tager dobbelt så lang tid som 

scenariet og er en meget central del. Der kan ikke laves scenarier uden debriefing. Er der 

ikke tid til debriefing, så vælg en anden metode til den simulationsbaserede undervisning. 

 

Briefing – forberedelse til simulation 

I briefingen sættes scenen, en rammeafklaring med henblik på at skabe et trygt læringsmiljø. Her 

gentages, at der er tavshedspligt i simulationen, samt at eventuelle fejl i simulationen ikke skal 

bedømmes/sanktioneres. Det handler om nysgerrighed på de handlinger, der udføres. Som 

udgangspunkt hedder det, at simulationsrummet er et bedømmelsesfrit rum. Deltagerne introduceres 

for opgaven, simulationen samt tidsforbruget. Læringsmålene tydeliggøres, så eleverne ved, hvad 

der forventes. Læringsmålene kan med fordel printes og ligge fremme under debriefingen.  

Scenariet – selve simulationen 

I scenariet genskabes en virkelighedsnær situation med afsæt i læringsmålene. Eleven skal løse de 

opgaver, der er beskrevet i storyboardet. Der er mulighed for at tage timeout undervejs og søge 

hjælp hos sine elevkammerater. 

 
2 https://videnscenterportalen.dk/vfv/hvad-tilbyder-vi/simulationsstandarder/ eller bilag 1. 
3 Bilag 2 eller via stien Teams, Hovedforløbsafdelingen, Filer, Simulation og velfærdsteknologi. 
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Debriefing 

Debriefingen er den længste fase, og den varer som udgangspunkt dobbelt så lang tid som selve 

scenariet. I debriefingen efterbearbejder eleven oplevelser og handlinger fra scenariet via dialog 

med underviser og de øvrige deltagere i scenariet. Dialogen skal hjælpe eleven og de øvrige 

deltagere til at reflektere samt koble teori og praksis i f.t læringsmålene. Dialogen sker på baggrund 

af elevens refleksioner over, hvad der teoretisk, praktisk og følelsesmæssigt var på spil i scenariet. 

Undervisers rolle er her at være facilitator. Debriefingen starter med, at deltagerne på skift fortæller, 

hvad de oplevede i scenariet. Dernæst analyserer de oplevelser og handlinger ud fra deres teoretiske 

viden og erfaringer fra praksis. Vigtigt at læringsmålene er styrende for processen. 

Afslutningsvis opsummerer deltagerne, hvad de har lært og beskriver, hvordan de kan bruge det 

lærte i praksis.  

 

Gode råd til brug af figuranter 

Simulation inkluderer brug af dukker eller figuranter. Det er vigtigt, at understrege, at det ikke er et 

rollespil, så prøv at undgå ord som rollespil, skuespil o.l. Brug i stedet for ord som kan skabe 

empati hos den enkelte: Er du klar til at sætte dig i en andens sted for en stund? Der kan være 

modstand mod metoden i starten, hvor det er vigtigt at lytte og hjælpe eleverne, så de bliver trygge 

ved simulation. Tryghed i klasserummet er vigtigt, da simulation er en metode, hvor man i starten 

kan føle sig sårbar. 

Det kræver en faglighed at kunne sætte sig ind i, hvordan borgeren vil handle og reagere i en 

situation, således at figuranten kan give modspil og udfordre fagpersonen realistisk. Samtidig er der 

en tendens til, at eleverne er for søde ved hinanden i simulationen og ikke får vist et realistisk 

billede. 

Erfaringen har vist fra SSA-uddannelsen, at elever på skoleperiode 1 endnu ikke har opbygget 

tilstrækkelig faglig ballast til at kunne agere en borger med en sygdom. Anbefalingen vil derfor 

være, at det er en underviser, der er figurant. På SSA-skoleperiode 2 vil det være afhængigt af 

læringsmålene, samt hvornår i forløbet simulationen ligger. Er eleven figurant kræver det, at eleven 

får god tid til at sætte sig ind i borgerens situation/sygdom samt en grundig introduktion fra 

underviser. På SSA-skoleperiode 3 kan der være læring i, at eleverne selv er figuranter, men igen 



 6 Kompendium for simulationsbaseret undervisning 

skal man være opmærksom på, at de får tid til at sætte sig ind i, hvad det vil kræve at være borger i 

scenariet.  

 

Øvelse som optakt til at være figurant 

Det kan være svært af være figurant og som optakt til simulation kan man prøve at lave følgende 

øvelse. Eleverne går rundt i simulationslokalet mellem hinanden, når de får øjenkontakt med en 

klassekammerat, skal de prøve at sætte sig ind i en af nedenstående personer og vise følelsen.  

”Sæt dig i en andens sted for en stund” 

Poul 42 år - vred Keld 69 år, trist 

Gurli 82 år, forvirret Bente 45 år, lykkelig 

Fie 20 år, angst Emil 21 år, genert 

Knud 45 år, frustreret Oda 76 år, rasende 

Pia 54 år, ulykkelig Lise 32 år, ydmyg 

Kaj 77 år, forelsket Jesper 42 år, sur 

Mathias 18 år, liderlig Hanne 52 år, optimistisk 

Ida 96 år, glad Jonas 16 år, nervøs 

Børge 60 år, indestængt Bodil 52 år, rastløs 

Yrsa 37 år, manisk Mathilde 5 år, hysterisk 

Ole 38 år, skuffet Sigurd 72 år, slesk 

 

 

Observatørrollen 

Udover den/de aktive aktører i scenariet, kan man gøre brug af observatører. Observatørernes rolle 

vil være, at de undervejs i scenariet observerer, hvad der sker. Fokus kan være på forskellige dele af 

læringsmålene. Det er vigtigt, at observatørerne instrueres i, at de ikke skal lede efter fejl, men de 

skal være nysgerrige og undrende.  
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Bilag 1 – De seks standarder 
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Bilag 2 – Storyboard 

 

Fagmål  
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Scenarie: 10-15 minutter 
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Praktiske færdigheder:  
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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? (anvend som overgang til analysefasen) 

• Hvad gik mindre godt? (anvend som overgang til analysefasen) 

 

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? 

 

 

 

 


