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Forord  

 

I lov om erhvervsuddannelser står følgende sætning som en del af formålet med 
erhvervsuddannelserne: 

Dette uddannelsessystem skal tilrettelægges således, at det i videst muligt omfang er egnet til at: 
- bidrage til at udvikle de uddannelsessøgendes interesse for og evne til aktiv medvirken i et 

demokratisk samfund og bidrage til deres personlige udvikling, karakterdannelse og faglige 
stolthed 

(LBK nr. 51 af 22/01/2020) 

Igennem flere år har vi talt meget om ’at nå målene på uddannelsen’. Vi har tilrettelagt vores 
undervisning med afsæt i mål, der kommer fra de styringsdokumenter, som erhvervsuddannelserne er 
omfattet af. Det er vi blevet rigtig gode til, og det skal vi fortsætte med.  

Samtidigt er det nu også blevet tid for at løfte blikket lidt op og sammen blive optaget af, hvad 
formålet med vores uddannelser er. Her er der hjælp at hente i EUD-aftalen 2018, som danner grundlag 
for en revidering af Lov og bekendtgørelser. I EUD-aftalen er dannelse en vigtig del, som er skrevet ind i 
formålet, og vi vil benytte denne anledning til at sætte fokus på dannelse i det fælles pædagogiske og 
didaktiske grundlag (FPDG) på SOSU H.  

Ud-dannelse – skal elever og kursister gøres klar til at komme UD på arbejdsmarkedet, eller skal de 
også DANNES undervejs? (Knud Romer, debattør) 

”Vi har et uddannelsessystem, der tilsyneladende godt kunne bruge mindre fokus på ”ud-”, og mere 
fokus på ”dannelse”. (Studerende i Politiken 19.01.2020) 

”Dannelse er det, der er tilbage, når det vi har lært, er glemt” (Jens Erik Kristensen, lektor på Aarhus 
Universitet) 

”Dannelse handler om at blive sig selv bevidst, at lære at spille sammen med sin omverden og at 
indgå i et demokratisk samfund og på et arbejdsmarked.” (Pejlemærker for fremtidens 
ungdomsuddannelser. 2019) 

”Der er ikke en modsætning mellem at være dannet og nyttig. På de erhvervsrettede uddannelser 
hænger det uløseligt sammen.” (Bestyrelsesformand for SOSU H, Nanna Højlund m.fl. 2019) 

”Folkeskolen og vores uddannelsessystem skal mere end blot uddanne. Skolen skal give vores 
unge borgere dannelse, lyder det.” (Politiken, 25.01.20) 

Sorø mødet 2018: Dannelse i en global verden (Undervisningsminister Merete Riisager) 

SOSU H: Plads til at være, lære og levere fremtidens velfærd (Grundfortællingen på SOSU H) 
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I denne sammenhæng trækker vi også på SOSU H’s ambition om, at elever og kursister mødes med 
fokus på egne resurser. Alle tilbydes faglig viden og læring af høj kvalitet – og efter endt forløb 
begynder eller forsætter arbejdslivet som dygtige velfærdsfagprofessionelle. 

Vi har i processen med at udarbejde et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag fået øje på to 
centrale dimensioner: en ny balance mellem præstation og mestring samt inspiration fra fem 
motivationsorienteringer, der er beskrevet af Center for Ungdomsforskning. De to dimensioner kan 
være med til at understøtte arbejdet med elever og kursisters dannelsesproces, da de begge taler ind i 
de tre dannelsesperspektiver, som vi beskriver nærmere i dette notat. Begge dimensioner er relevante 
at inddrage i forhold til at arbejde med et resursebaseret syn på eleverne/kursisterne, ligesom det 
trækkes frem i SOSU H’s Grundfortælling.  

SOSU H’s Grundfortælling sætter retning for den fortsatte udvikling af skolen og dermed også for 
arbejdet med det pædagogiske og didaktiske grundlag. I Grundfortællingen står blandt andet, at SOSU 
H skal være et sted med plads til at være, lære og levere fremtidens velfærd, samt at vi er kendetegnet 
ved ordentlighed og professionalisme. 

SOSU H’s pædagogiske og didaktiske grundlag skal udvikles i forlængelse af SOSU H’s 
grundfortælling. Elever/kursister på SOSU H skal møde en skole med et stærkt formål og en kultur, 
hvor værdier betyder noget, og hvor der er tydelig respekt for faglighed. Elever/kursister skal have 
mulighed for at udvikle sig til livsduelige mennesker og aktive samfundsborgere med kompetencer til 
fremtidens arbejdsmarked. 

I Danmark prioriteres uddannelse højt. Uddannelse skaber en samfundsøkonomisk værdi, og samtidig 
har uddannelse også en værdi i sig selv. At tage en uddannelse bidrager til at gøre os klogere og 
dygtigere.  

De seneste år har vi arbejdet med de pædagogiske indsatser og begreber, som blev defineret i EUD-
reformen i 2015: Helhedsorientering, tværfaglighed, differentiering og praksisnærhed. Det skal vi 
fortsat arbejde med – og samtidig skal vi definere en ekstra dimension, som bygger videre på det 
fundament, vi står på. Lars Geer Hammershøj kalder det den tredje dimension af uddannelse – ud over 
viden og evner: Dannelse. Se mere om Hammershøjs forskning og pointer nedenfor.  

Dannelse er et begreb, som fylder en del i den aktuelle samfunds- og uddannelsesdebat. Det er skrevet 
tydeligt frem i de politiske aftaler og det lovgrundlag, der sætter rammen for uddannelserne.  

Med afsæt i ovenstående refleksioner øger SOSU H ambitionsniveauet og understreger den ekstra 
dimension: dannelsen i den pædagogiske tilgang, som er beskrevet i det pædagogiske og didaktiske 
grundlag. Perspektiverne forklares, begrundes og uddybes i nærværende notat. 

På næste side følger SOSU H’s pædagogiske og didaktiske grundlag. 
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Resursesyn  

På SOSU H møder vi vores elever med et resursesyn og som mennesker, der har truffet et vigtigt og 
afgørende valg af uddannelse. For nogle er det også et modigt valg. Et valg, hvor de adskiller sig fra 
deres kammerater fra folkeskolen. Et valg om at skifte karriere. Et valg, hvor de træder ind på et 
arbejdsmarked med store krav om selvstændig opgaveløsning, og hvor de kommer meget tæt på 
andre mennesker – og for nogle elever er det i en ung alder. 

Resursesynet er udgangspunktet for hele det pædagogiske grundlag og er til stede når vi arbejder med 
dannelse, præstation og mestring, motivation og evaluering. 

Elever og kursister, der vælger SOSU H, modtages med den forventning, at de er klar til uddannelse og 
læring. Alle skal blive så dygtige, som de kan ud fra den enkeltes forskellige forudsætninger, behov og 
ambitioner. 

Vi møder hver enkelt elev og kursist i øjenhøjde med respekt for allerede opnået viden, erfaring og 
kompetence i kombination med tydelige krav og forventninger. Det er anerkendelse. 

Skolens læringsmiljø understøtter et udviklende mindset, det der også kaldes ”growth mindset”. Elever 
og kursister skal opleve at være i en lærings- og udviklingsproces, og at deres potentiale bliver set og 
hørt. I en kontekst hvor undersøgelser viser, at uddannelsessøgende i Danmark har en stærk tro på 
eget potentiale og muligheder i livet, er det udviklende mindset aktuelt og relevant. 

I et udviklende mindset hilses udfordringer velkommen, og en vedholdende indsats er vejen til 
mestring. Den indre motivation næres af at være i en læreproces, hvor der er plads til at lave fejl og 
lære af dem. Feedback og evaluering fremmer læring, og fællesskabets succes og præstationer 
inspirerer den enkelte. 

Som en naturlig konsekvens af skolens resursesyn, inddrages eleverne i demokratiske processer, bl.a. 
i form af elevråd. Eleverne har mulighed for at få medindflydelse på deres hverdag på skolen, både i 
dialog med underviserne i dagligdagen og via jævnlige undersøgelser og evalueringer.  

Resursesynet præger kulturen og den lærings- og dannelsesproces, der foregår i et uddannelsesforløb.  

(Kilde vedr. udviklende mindset / growth mindset: https://www.ted.com/speakers/carol_dweck) 

 

 

 

 

 

https://www.ted.com/speakers/carol_dweck
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Dannelse  

Reformer på uddannelsesområdet har gennem det seneste årti trukket praksisnærhed og 
kompetencer frem som noget af det bærende. Den politiske aftale ”Fra folkeskole til faglært” i 2018 
sætter fokus på at styrke dannelsesaspektet i uddannelsen. Eleverne skal udvikle vedholdenhed, 
empati, beslutsomhed og personlig integritet. Skolen skal fungere som dannelsesmiljø, hvor 
karakterdannelseselementet udvikles med fokus på stærke normer. Dannelsesaspektet udvikles 
gennem pligter og opgaver, og det skal sætte eleverne i stand til at tage bestik af verdenen og 
håndtere friheden. Det skal lære eleverne ansvar og at klare modgang. Eleverne skal opleve 
situationer, hvor de både skal klare udfordringerne, hvor de må give op, hvor de må søge hjælp, og hvor 
de sammen finder løsninger.  

”Dannelsen sker, når eleven forstår, hvilken vigtig del han eller hun selv udgør i en lang værdikæde.” 
(Bestyrelsesformand for SOSU H, Nanna Højlund m.fl. 2019) 

 

Forståelse af dannelse 

Dannelsesbegrebet har en lang historie, og det er relevant at lave enkelte nedslag: 

Den klassiske dannelse 

Et centralt element i klassisk dannelse var, at mennesket indgik i et forhold til sig selv, til samfundet og 
til verden. Denne forståelse kunne ses i en tid, hvor viden og normer blev opfattet som universelt og 
altid gangbart, idet samfundet ikke forandrede sig så hurtigt. 

Klafkis kategoriale dannelsesteori  

Den tyske professor i pædagogik Wolfgang Klafkis samler tidligere syn på dannelse, i det han kalder 
den kategoriale dannelsesteori. Den er dialektisk ved at se dannelse som udtryk for en menneskelig 
udvikling i vekselvirkning med omgivelserne og menneskets bestræbelse på at komme til forståelse 
med sig selv og sin verden. Den bygger på det syn, at dannelse er en dobbeltsidig proces, hvor både 
material dannelse, forstået som indholdet/lærerstoffet, og formal dannelse, forstået som individets 
subjektive måde at forholde sig på, vægtes. 

Den kritiske teoris syn på dannelse 

I dette perspektiv er dannelse en realisering af dannelsesidealet om autonomi og myndighed, som er 
en forudsætning for demokratiets udvikling. Dannelse skal være uddannelsernes sigte. (Negt 1981) 

 

Dannelse i erhvervsuddannelse   

Lars Geer Hammershøj omtaler dannelse som den tredje dimension af uddannelse og trækker 
begrebet op til nutiden, hvilket kan give en forståelse af dannelse i den aktuelle politiske dagsorden. 
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Uddannelsens tre dimensioner 

Den første dimension; viden. Viden handler om at orientere sig. At udvikle begrundede antagelser om 
relationer mellem ting. Viden tilegnes gennem undervisning. 
 
Den anden dimension; evner. Evner handler om at være i stand til noget. At udvikle færdigheder, 
kvalifikationer, kompetencer og foregår ved at udføre handling, løse opgaver, håndtere udfordringer. 
Evner udvikles gennem læreprocesser. 
 
Den tredje dimension; dannelse. Dannelse handler om en måde at forholde sig på – til sig selv, andre 
og verden. Den vedrører indstilling, holdning, attitude, værdier, mindset og handler om at forberede til 
at leve og klare sig i samfundet. Man kan ændre forholdelsesmåde gennem dannelsesprocesser ved 
hjælp af en overskridelsesproces, som kan ses som en dannelsesrejse. Lidt forenklet kan man sige, at 
man starter hjemme, tager ud og møder en ny tankegang, og kommer ændret hjem.  
 

Dannelsesprocessens faser 

Ifølge Hammershøj har dannelsesprocessen følgende faser: 
0. Anledningsfasen 

• Fornemmelsen af at gå glip af noget  
1. Åbningsfasen 

• Tilbageholde et vanligt nej 
• Den enkelte åbner sig for verden  

2. Overskridelsesfasen 
• Verden åbner sig for den enkelte 
• Begejstret stemning: Verden opleves som større  

3. Erfaringsfasen 
• Foruroligende stemning: Noget forpurrer ens forventninger  
• Gør en erfaring og ændrer måden at forholde sig på  

4. Refleksionsfasen 
• Forsøger at sætte ord på erfaringen  
• Genfortolke i forhold til ens fortælling om en selv  

 

Professionsdannelse  

Hammershøj ser professionsdannelse som en forholdelsesmåde, der skaber forandring. Denne 
forholdelsesmåde handler om professionel dømmekraft. Det vil sige at forholde sig professionelt til 
nye situationer og ikke følge rutiner og roller, men at arbejde dynamisk. Den handler også om 
kreativitet og innovation, det vil sige at forholde sig på måder, der åbner for det nye.  
 
Kreativitet handler om at åbne for at tænke anderledes og ikke løse problemer, men skabe nye idéer. 
Innovation handler om at åbne for at gøre tingene anderledes og ikke håndtere udfordringer, men 
skabe dem. Og så handler det om vilje til arbejde, det vil sige at forholde sig til professionen af 
interesse, da der er brug for medarbejdere, der brænder for det, de laver og har fokus på formålet med 
arbejdet.  
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Professionsdannelse på SOSU H 

Hammershøj går et skridt videre i sit syn på professionsdannelse og kommer i et oplæg på SOSU H i 
januar 2020 med et blik på professionsdannelse på erhvervsuddannelser på SOSU H. Her handler det 
om skabe værdi for borgeren i form af omsorg og have fokus på plejende omsorg/sundhed og 
udviklende omsorg/pædagogik. Det handler også om at forholde sig professionelt ved at tage ansvar 
for borgeren, da man kommer tæt på borgerens hverdag og kan få et helhedsblik på borgeren.  
 
For social- og sundhedsassistenter er et bud, at formål er: at ville yde plejende omsorg og fremme 
borgernes velbefindende. Og for pædagogiske assistenter er et bud fra Hammerhøj, at formål er: at 
ville yde udviklende omsorg og fremme borgerens fysiske og psykiske velvære.  

 

Dannelsespædagogik 

Endelig skal Hammerhøjs perspektiver på en dannelsespædagogik også trækkes frem her. 
Hammerhøjs tilgang er, at kun mennesker kan danne mennesker. Det handler om at forberede til 
erhverv og professioner og kun undervisere og praktikere kan fremme professionsdannelse. Det 
kræver erfaring med relevante erhverv og professioner eller med professionelle problematikker. 
 
At fremme dannelse handler om at åbne ind til fagets verdener, at tage på dannelsesrejse. Og åbne sig 
selv for nye indtryk og stemninger og erfaringer og på den baggrund ændre forholdelsesmåde. 
 
 

Tre dannelsesperspektiver på SOSU H 

De forskellige ovennævnte dannelsesperspektiver udmønter sig i tre konkrete dannelsesdimensioner 
på SOSU H og understøttes af vores grundfortælling: 
 
• Faglig dannelse eller professionsdannelse: Dannelse gennem arbejdet med fagidentitet og faglig 

stolthed – fra Grundfortællingen: plads til at levere 
 

• Læringsmæssig dannelse: Dannelse gennem arbejdet med mestring og motivation – fra 
Grundfortællingen: plads til at lære 
 

• Demokratisk dannelse: Dannelse gennem aktiv deltagelse i fællesskaber på skolen, på 
arbejdspladsen, i samfundet og i verden – fra Grundfortællingen: plads til at være 
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Præstation og mestring   

På SOSU H er vi optaget af at møde elever og kursister med et resursesyn. Vi er også optaget af, at 
elever og kursister bliver mødt med forventninger om, at de skal blive så dygtige, de kan. Alle skal have 
mulighed for at udvikle sig og blive udfordret undervejs i deres uddannelsesforløb ud fra forskellige 
læringsforudsætninger. Elever og kursister skal arbejde med både at kunne præstere og at kunne 
mestre. 
 
I uddannelsessystemet er der en opgave med at forsøge at finde en balance mellem præstation og 
mestring. Der har altid været fokus på begge dele, men i de senere år er der måske kommet et 
uhensigtsmæssigt stort fokus på præstation. I en præstationskultur ses resultater og præstationer 
som det vigtigste. Tidligere blev selve det at lære set som det vigtigste.  

Et større forskningsprojekt foretaget af Center for Ungdomsforskning (CeFU), omtalt i en artikel i 
Altinget 29.10.2019, viser, at uddannelsessystemet med dets styringslogikker er katalysator for 
elevers/kursisters oplevelser med pres og stress, og samtidig er uddannelse også en del af løsningen.  

Udgangspunktet er, at en uddannelse har to perspektiver – præstation og mestring, og derfor skal 
fokus på præstation være balanceret. Præstation handler om, at eleverne/kursisterne igennem 
uddannelsen viser, hvad de kan, det handler også om bedømmelser og samfundsmæssig sortering. 
Mestring handler om, at eleverne/kursisterne igennem deres uddannelse opholder sig et sted 
sammen, hvor de er, lærer og bliver til som fagprofessionelle mennesker. 

CeFU peger på, at der er behov for at skrue ned for hastigheden i vores uddannelsessystem og i stedet 
skabe bedre muligheder for omveje, vildveje og måske endda midlertidige afveje. (Katznelson & Pless 
m.fl. 2019). 

Derfor foreslås en moddriftsreform, der ikke skal ses som en ny reform, men mere som et gennemsyn 
af uddannelsessystemet, der kan bidrage til øget trivsel og til det læringsudbytte, eleverne skal have 
med videre. Det handler om at afbalancere de tre h'er: Hurtigt i gang, hurtigt igennem og hurtigt ud på 
arbejdsmarkedet. (Katznelson & Pless m.fl. 2019).  

Det handler også om at styrke givne fællesskaber, der understøtter et fagligt fokus med gode lærings- 
og studiemiljøer. I uddannelsen skal eleverne/kursisterne have større ansvar for at lære fra sig og 
bringe deres viden i spil, samtidig med at de bygger den op. 

På SOSU H skal balancen mellem mestring og præstation, sammen med de tre dannelsesperspektiver, 
skabe dygtige, nysgerrige og løsningsorienterede elever og kursister.  
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Motivation  

Motivation forstås i tæt sammenhæng med læringslyst. Udgangspunktet er det, man i Center for 
Ungdomsforskning (CeFU) kalder et konstruktivt blik på de unge. Der er stor opmærksomhed på at 
høre og inddrage elevernes/kursisternes stemme.  

Motivation er et resultat af det, der sker i skolen. Motivation skabes i samspil med andre. Det er ikke 
en iboende egenskab eller kvalitet, som eleven/kursisten har, eller mangler.  

Det er nødvendigt at samarbejde med eleven/kursisten om at finde ind til det, som eleven er motiveret 
for og orienteret imod. Det er en af de måder, vi kan arbejde med resursesyn på. 

CeFU understreger pointen ved at henvise til Illeris’ tanker om, at læring og motivation fremmes, hvis 
undervisningen er i stand til at koble sig til de interesser, præferencer og/eller identitetsspørgsmål, 
som den unge er optaget af.  

Samtidig skal vi holde balancen ved også at have Ziehes pointer for øje. Vi skal være varsomme med 
at fokusere for meget på elevens/kursistens eget identitetsprojekt. Vi skal udfordre den enkelte på 
noget, der ikke er tæt bundet til dem selv. 

En central pointe er, at motivation er et resultat af mestring – ikke en forudsætning for mestring. De to 
begreber er tæt forbundne og skal både ses i lyset af en given aktuel kontekst og i forhold til, hvilken 
målgruppe af elever og kursister, der arbejdes med. Den vigtigste pointe er, at man ikke anskuer 
motivation som noget, der enten findes eller ikke findes hos eleven. Motivationen findes i høj grad 
gennem det at lære, at prøve, at træne – at begynde at mestre. 

Når vi ser på hverdagen på skolen, er holdet det grundlæggende, organisatoriske fællesskab for 
eleverne/kursisterne. Unge såvel som voksne. Samarbejdskulturen på et hold skabes og genskabes 
løbende ud fra nogle forskellige elementer:  

• Undervisningsformer 
• Omgangsformer 
• Relationer 
• Kollektiv identitet 

 
… skolen udgør et lærings- og arbejdsfællesskab, hvor lærere og elever med udgangspunkt i et socialt 
fællesskab sammen har fokus på et fælles tredje; det faglige. (Pless & Katznelson m. fl. 2015:102). 

Motivation opstår på baggrund af flere elementer: på den ene side elevens/kursistens erfaringer, 
motiver og meningsskabelse og på den anden samarbejdskulturen og læringskulturen.  

På CeFU har man igennem forskningsprojekter identificeret fem motivationsorienteringer, som kan 
fungere som inspiration til undervisere. Motivationsorienteringerne er tænkt som inspiration til både 
refleksion og handling og ses som en tilgang til vores elever og kursister. 

Flere motivationsorienteringer kan og vil være i spil samtidigt, de forandrer sig hos den enkelte over 
tid, og de er kontekstafhængige. 
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Vidensmotivation 

• Eleven/kursisten er nysgerrig og vil vide mere. Sammenhænge er vigtige, koblinger til praksisfeltet 
og anvendelse i hverdagen 

• Hvis koblinger og faglige sammenhænge er utydelige, vil eleven/kursisten kede sig 
 

Præstationsmotivation 

• Eleven/kursisten er optaget af at være den bedste og at demonstrere kompetencer. Der er tale om 
en ”jeg-orienteret” tilgang 

• Eleven/kursisten kan blive udmattet og demotiveret, hvis eleven/kursisten oplever ikke at mestre 
opgaven 
 

Mestringsmotivation 

• Eleven/kursisten får feedback og støtte for at opleve progression og passende udfordringer. Der 
er tale om en opgaveorienteret tilgang 

• Eleven/kursisten kan opleve opgivenhed og mangel på tillid til egne evner til at mestre opgaven 
 

Relationsmotivation 

• Eleven/kursisten oplever tilhørsforhold, meningsfulde relationer og et sundt socialt klima på 
holdet 

• Det er vigtigt at ramme den rette balance mellem den personlige relation og den faglige relation i 
elev/underviser relationen 
 

Involveringsmotivation 

• Her er fokus på åbne og kollektive læreprocesser med plads til eksperimenter, kreativitet og 
medskabelse. Det kræver tydelige rammer fra underviserens side og et sprog for de anderledes 
læreprocesser.  

(Pless & Katznelson m.fl. 2015) 

Den forskning, som er lavet i CeFU, har været en gennemgående kilde til inspiration i arbejdet med 
motivation som et af omdrejningspunkterne i det pædagogiske og didaktiske grundlag. Pointer i 
forhold til motivation genfinder vi i materiale fra det faglige udvalg, PASS, vedrørende både unge og 
voksne elever/kursister. Det fremhæves derudover, at det for de voksne elever/kursister er vigtigt at 
inddrage tidligere erfaringer og gøre brug af gode rollemodeller, der skaber sammenhænge mellem 
skole og praksis. 

SOSU H`s pædagogiske grundlag beskriver en læringskultur, der er præget af et resursesyn. En 
pædagogik med plads til at arbejde med den faglige dannelse ved blandt andet at holde balancen 
mellem mestring og præstation. Et miljø, hvor vi fokuserer på den læringsmæssige dannelse, herunder 
motivation, og den demokratiske dannelse hvor eleven/kursisten selv er med til at skabe rammerne for 
fællesskabet.  
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Læringsfremmende evaluering 

Evaluering har vi altid været optaget af – hvad sker der, hvis vi tænker det som læringsfremmende 
evaluering? 

Et af de vigtige svar på, hvordan vi helt konkret kan arbejde med dannelse, mestring og motivation, er 
den måde, vi arbejder med evaluering på. 

Der evalueres hver dag på SOSU H – elever får løbende feedback i deres uddannelsesforløb. Det er en 
central del af opgaven med at uddanne elever og kursister. 

I arbejdet med det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag har der været opmærksomhed på Lene 
Tanggaards forståelse af evaluering, som hun ser som en meningsskabende og læringsfremmende 
evaluering. Tanggaard lægger op til en nytænkning af evaluering med mere opmærksomhed på 
kontekst og dannelse frem for fokus på en perfektheds- eller præstationsorientering. Det passer fint 
ind i SOSU H’s fokus på netop dannelse. Ønsker vi at fremme kreativitet som en vigtig del af ethvert 
uddannelsesforløb, skal vi se på evalueringspraksis. Ifølge Tangaard skal man væk fra multiple 
choiceagtige løsninger og hen til konkret opgaveløsning, produkter og værker.  

Det er afgørende, at der er en tydelig sammenhæng mellem undervisning og evaluering. Evaluering og 
feedback skal være en integreret del af den pædagogiske praksis og de tematiserede 
læringsaktiviteter på skolen.                 

Tanggaard peger på følgende virksomme og evidensbaserede principper vedrørende evaluering og 
læring, som vi kan blive inspirerede af:  
• Feedback og måltransparens – vær konsistent i ord og handling  
• Fokus på den reelle og iboende værdi af det lærte – det understøtter en indre motivation, fordi 

man er oprigtigt optaget af stoffet 
• Der skal være mindre ensidigt fokus på karakterer og kontrol 
• Der skal være mere kontekstuelt forankret vurdering af kerne- og realkompetencer 
• Skolen skal skabe trygge rammer, hvor der kan stilles spørgsmål uden at føle sig dum og få 

forklaret tingene på det niveau, som man er på 
• Relevante redskaber til at understøtte en læringsfremmende evaluering kan være: Portofolio, 

praksisevaluering og selvevaluering 
 
Med afsæt i Tanggaards perspektiver og principper er læringsfremmende evaluering blevet drøftet i 
det igangværende LUP-arbejde. Det bliver en del af temabeskrivelserne, så det kan få opmærksomhed 
i tilrettelæggelsen af elevens læring. Her følger et eksempel på, hvordan læringsfremmende evaluering 
er skrevet frem i et tema: 

Undervejs i temaet arbejder du med din læringsproces, der bliver understøttet af forskellige 
læringsmetoder og evalueringsformer. Hyppigheden af evaluering vil variere. I løbet af temaet vil dit 
arbejde, initiativ og din indsats afspejles og resultere i et eller flere produkter. Dine produkter kan fx 
indgå i en portfolio, der dokumenterer din faglige, læringsmæssige og demokratiske dannelse. 

Evaluering kan dermed være et af de elementer, der synliggør arbejdet med dannelse. 
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Helhedsorientering, tværfaglighed, differentiering og 
praksisnærhed 

I forlængelse af SOSU H’s fokus på dannelse, skal vi også fortsat være tydelige omkring, hvad der skal 
kendetegne undervisningssituationen, når vi arbejder med målene i temaerne. Vi skal derfor fortsat 
arbejde med de pædagogiske indsatser og begreber, som blev defineret i EUD-reformen i 2015: 
Helhedsorientering, tværfaglighed, differentiering og praksisnærhed. 

Helhedsorientering 

Definition: I den helhedsorienterede undervisning tilrettelægges læringsforløb med udgangspunkt i 
helheder og knytter sig til en forståelse af, at verden uden for skolen ikke er opdelt i fag og 
delelementer. Helhedsorienteret undervisning er undervisning, der tager udgangspunkt i eller peger 
frem mod en for eleverne/kursisterne meningsfuld helhed, som knytter sig til de erhverv eller 
samfundsforhold, som undervisningen retter sig imod. 

Formål: Formålet med helhedsorienteret undervisning er at understøtte eleverne/kursisternes 
motivation og faglige udbytte af undervisningen. 

Tværfaglighed 

Definition: Ved tværfaglig undervisning opnås kompetencemål og indhold på tværs af fagene. I 
tværfaglig undervisning inddrages faglige elementer fra forskellige fag og uddannelser. 

Formål: Formålet er at arbejde på tværs af flere fag eller uddannelseselementer i uddannelsen. 
Formålet er desuden, at undervisningen fokuserer på både fagenes egen faglighed og de 
sammenhænge, fagene optræder i inden for uddannelsen. 

Differentiering 

Definition: Differentiering betyder ’at gøre forskel på’. I en pædagogisk sammenhæng betyder 
differentiering, at man tilpasser undervisningen til forskellige elev-/kursistforudsætninger. Det 
omfatter fx faglige og sociale forudsætninger samt læringsstile (i en SOSU H kontekst handler det om 
motivationsorientering). Differentiering omfatter dels undervisningsdifferentiering, der også kaldes 
pædagogisk differentiering, og dels, niveaudifferentiering, der også kaldes organisatorisk 
differentiering. 

Formål: Formålet med differentiering er, at alle elever/kursister uanset forudsætninger bliver udfordret 
og udvikler deres kompetencer bedst muligt. 

Praksisnærhed 

Definition: Praksisnærhed betyder, at undervisningen har nær forbindelse til praksis.  

Formål: Formålet med praksisnærhed er, at eleverne/kursisterne kommer til at forstå og afprøve viden 
i praksis. Formålet med praksisnærhed er at motivere eleverne/kursisterne for at lære og styrke deres 
læringsudbytte ved, at de kan se en mening med det, de lærer i skolen i forhold til den erhvervsfaglige 
praksis.                                                                     (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. 2016) 
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Vekseluddannelse – dilemma og potentiale 

Samarbejdet og videndelingen mellem praktik og skole er central for at sikre elevernes læring. I mange 
år har vi talt om transfer som svaret på, hvordan der skabes sammenhæng mellem skole og praktik. 

Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) præsenterer et nyt perspektiv: 
grænsekrydsningsdidaktik. Det er ikke et begreb, der er i opposition til transfer, det skal nærmere ses 
som en udvidelse. 

Når vi sætter fokus på at arbejde både målstyret og formålsstyret, må vi gøre os klart, hvilket formål vi 
taler om. Er uddannelsens formål at videreføre stolte faglige traditioner, eller skal den styrke den 
faglige udvikling og innovation? 

Dette dilemma adresseres i et forskningsprojekt fra Nationalt Center for Erhvervspædagogik 
(NCE): ”Skitse til en grænsekrydsningsdidaktik i erhvervsuddannelser”, som introduceres kort her.  

I projektet italesættes to forskellige tilgange til det vilkår, at uddannelsen er delt i en skoledel og en 
praktikdel. Man kan anskue det som vanskeligt og som en læringsmæssig udfordring, eller man kan 
anskue det som et udviklingsområde og en læringsmæssig gevinst. 

I grænsekrydsningsdidaktik tales om produktive samspil mellem skole og praktik. Samspil, der har 
store potentialer i udviklingen af fagidentitet – i SOSU H kontekst i arbejdet med den faglige dannelse.  

Grænsekrydsningsdidaktik handler om at igangsætte læreprocesser, der understøtter at kunne 
identificere forskelle og ligheder og dermed skabe en dybere forståelse for de to kontekster, som 
skole og praktik repræsenterer. 

Der beskrives fire konkrete læreprocesser, der kan anvendes i arbejdet med grænsekrydsning. De kan 
anvendes samlet eller enkeltvis: 

• Identifikation: ligheder og forskelle mellem de forskellige kontekster kortlægges 
 

• Koordinering: opgaveløsning ses både fra et skoleperspektiv og et praktikperspektiv, hvor 
koordinering af viden og handling sker, helt bevidst, hen over grænsen mellem de to 
kontekster 
 

• Refleksion: perspektiver på praksis synliggøres 
 

• Transformation: måder at gøre noget bestemt på forandres 

Der beskrives samtidig fire redskaber, der kan anvendes i læreprocessen. Det er redskaber som, 
måske med lidt andre ord, allerede er en del af vores virkelighed på SOSU H: 

• Dokumentationsredskaber, der anvendes til at indsamle, organisere og gemme faglig viden, fx 
via foto eller tekst 
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• Simulationsredskaber, der giver mulighed for at afprøve og øve konkrete arbejdsmetoder og - 
situationer 
 

• Konstruktionsredskaber, der understøtter elevens konstruktion af ny faglig viden, der skaber 
sammenhænge og giver nye forståelser af faglig praksis 
 

• Interaktionsredskaber, der understøtter samarbejde, samskabelse og samtale 

”Grænsekrydsning forudsætter dialog – mellem mennesker og/eller mellem mennesker og redskaber, 
hvilket derfor skal tænkes ind i undervisningen og læringsaktiviteterne.” (NCE 2019. Side 90) 

Når vi ser på Hammershøjs beskrivelse af dannelse, er der en del paralleller, og det kan derfor være 
interessant at diskutere, hvordan synet på skole- og praktiksammenhængen kan udvikles fremadrettet. 

I Hammershøjs beskrivelse, er der fokus på, at man skal åbne sig for noget nyt for at kunne gøre sig 
erfaringer og ændre sin forholdelsesmåde via en dialog- og refleksionsfase. I grænsekrydsningen er 
pointen, at man skal forholde sig åbent til både forskelle og ligheder, være i dialog med andre om det 
og reflektere over de perspektiver, der dermed viser sig for til slut at transformere sin måde at handle 
på. 
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Bilag 

Bilag 1: Proces og organisering  

Processen og organiseringen i forbindelse med udviklingen af et nyt fælles pædagogisk og didaktisk 
grundlag på SOSU H beskrives nedenfor.  
 

Baggrund for udvalgte fokusområder – indsamling af empiri  

Udviklingen af et nyt og fælles pædagogisk og didaktisk grundlag på SOSU H har taget afsæt i 
indsamling af empiri. Alle dele i nedenstående model har været med til at give perspektiver til det 
pædagogiske og didaktiske grundlag og indgår i nærværende notat: 

 

På Vintertræffet 2020 blev alle medarbejdere inddraget i processen med at udvikle det pædagogiske 
og didaktiske grundlag og i at se grundlaget som væsentlig for den kultur, som alle møder på skolen. 
Input fra dagen indgår i nærværende notat og er også en væsentlig del af indsamlingen af empiri i 
forbindelse med udviklingen af et nyt og fælles didaktisk grundlag på SOSU H.  

 

Organisering af det videre arbejde med det pædagogiske og didaktiske grundlag 

I forlængelse af Vintertræffet er der etableret en Styregruppe vedrørende lokale undervisningsplaner, 
en Pædagogisk Tænketank og LUP-grupper. Nedenstående model viser sammenhængen mellem de 
forskellige grupper. 
 
 
 

Vinter-
træf 2020 

Helle Olesen
Vi vil gerne beholde afsnittet – det er en vigtig pointe ift. processen
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Styregruppe vedrørende lokale undervisningsplaner 

Styregruppens overordnede formål er at sikre ressourcer og ledelseskapacitet til arbejdet med at 
udvikle og implementere fælles lokale undervisningsplaner for alle uddannelsesforløb på SOSU H. 
Styregruppen har truffet valg i forhold til en skabelon for udarbejdelse af nye og fælles LUP’er på SOSU 
H. Herudover har styregruppen givet input til kvalificering af det pædagogiske grundlag. 
 

Pædagogisk Tænketank  

Formålet med en Pædagogisk Tænketank er, at denne skal være med til at understøtte udviklings- og 
implementeringsarbejdet med det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag, herunder kvalitet og 
evaluering. Første opgave har været at designe og understøtte en evaluering af de to tidligere skolers 
LUP’er samt formidle pointer til henholdsvis Styregruppen og LUP-grupperne. Herudover har 
Pædagogisk Tænketank givet input til kvalificering af det pædagogiske grundlag. 
 

Samtalesalon 

Alle medarbejdere på skolen har haft mulighed for, i foråret 2020, at deltage i samtalesaloner om det 
fælles pædagogiske og didaktiske grundlag. Her blev det første udkast til det pædagogiske og 
didaktiske grundlag drøftet, og der blev givet konkret input til den endelige version. Opsamling fra 
samtalesalon kan ses på Campus. 
 

Nedsatte LUP-grupper 

LUP-gruppernes opgave er at udarbejde nye og fælles temabeskrivelser til de lokale 
undervisningsplaner. Gruppernes arbejde tager afsæt i skabelonen for udarbejdelse af nye og fælles 
LUP’er for SOSU H samt pointer fra evalueringen. Grupperne er nedsat med bred organisatorisk 
repræsentation og ledelsesbevågenhed. 
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Bilag 2: Feltstudier 

 
I opgaven med at indsamle empiri blev der i efteråret 2019 foretaget en række feltstudier på alle SOSU 
H´s adresser og blandt et repræsentativt udsnit af skolens uddannelsesaktiviteter: 

• GF1 Brøndby, Munkeengen, Frederikssund, Helsingør 
• GF2 SOSU Herlev, Skelbækgade, Helsingør, Frederikssund, Helsingør   
• GF2 PAU Skelbækgade 
• SOSU-hjælper Brøndby 
• SOSU-assistent Gladsaxe, Herlev, Milnersvej 
• Pædagogisk assistent Brøndby 
• EUX Brøndby 
• AMU Herlev 

 
Feltstudierne baserede sig på nedslag i forskellige undervisningssituationer på skolens otte adresser 
og har dannet baggrund for nærværende opsamling.  

Overordnet viste observationerne, at der i undervisningen på SOSU H er fokus på, at 
eleverne/kursisterne skal blive så dygtige, som de kan, og samtidigt bliver mødet med den enkelte 
elev/kursist, gruppen af elever/kursister og undervisere prioriteret højt.  

Målgruppen fordrer stor differentiering i fagligt niveau, pædagogisk rammesætning, konkrete 
opgavetyper, krav til formidling, brug af henholdsvis narrativer og oplæg samt valg af metoder og 
materialer. Det var meget tydeligt, at underviserne meget kompetent tilpassede læringsaktiviteterne til 
målgruppen. 

Fælles for alle observationer var også den professionelle og personlige relation mellem underviser og 
elev/kursist. Det var tydeligt at mærke, at der var høj kvalitet og gensidig respekt i mødet. 

Hos de meget unge var der fokus på at igangsætte de begyndende faglige refleksioner og 
transformere personlige erfaringer og fortællinger som afsæt for spirende faglig bevidsthed og 
identitet. Underviserne støttede blandt andet elevernes progression ved at italesætte 
niveauforskellene mellem de forskellige uddannelsesforløb, og de synliggjorde næste trin for at skabe 
nysgerrighed og lysten til at ville vide og lære mere. Der var fokus på, at den enkelte elev skulle lære at 
være en del af et rummeligt fællesskab og samtidig finde ud af, hvem de ville være som ungt 
menneske på vej ind på et arbejdsmarked. Det stillede særlige krav til underviserne at støtte eleverne i 
denne dannelsesproces. 

Hos de mere voksne elever og kursister var der stort fokus på at italesætte og anvende deres 
erfaringer fra tidligere jobs og uddannelse. Det var vigtigt at kunne dele erfaringer på holdet, prøve den 
nye viden af i trygge rammer og bygge videre derfra. Her blev givet tydelig feedback og stillet krav om 
stadigt stigende kompetencer i forhold til refleksion, formidling og forståelse af rolle, opgave og 
ansvar som fagprofessionel. De voksne elever/kursister mødte skolen med en klar forventning om at 
blive mødt som netop voksne, og de stillede andre krav til relationen mellem underviser og elev/kursist 
end de helt unge elever. I forhold til de helt unge elever var det naturligvis en anden type 
dannelsesproces, denne elevgruppe var i gang med. 
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Uanset elevtype, og uanset om det var et hold på EUD, EUX eller et kursus, var det en gennemgående 
observation, at underviserne havde fokus på, at læringsrummet skulle være et trygt sted og en 
øvebane, hvor man kunne dele sine tanker og prøve ideer af. Et sted, hvor elever og kursister gerne 
bidrog med holdninger, fortællinger, viden og erfaringer i plenum situationer. Der var et højt 
energiniveau og positiv stemning.  

Gruppearbejde var en gennemgående arbejdsform, og der var fra undervisernes side stort fokus på at 
imødekomme eleverne/kursisternes behov for vejledning, både på samarbejdet i gruppen og på det 
faglige indhold.  

Det er vurderingen, på baggrund af observationerne, at helhedsorienteringen, tværfagligheden og 
elevernes/kursisternes oplevelse af sammenhæng i både form og indhold hænger tæt sammen med 
undervisernes fælles forberedelse. Det viste sig blandt andet ved, at underviserne fagligt koblede en 
given dag sammen med dagen, der var gået forud og/eller dagen, der kom, og på den måde 
understøttede elevernes/kursisternes forståelse af de tematiske sammenhænge, der er beskrevet i 
den lokale undervisningsplan. 

Alle steder var oplevelsen, at underviserne var ambitiøse på elevernes/kursisternes og uddannelsernes 
vegne og stillede store krav til elevernes/kursisternes refleksionskompetence og selvstændighed. 
Samtidig blev der skabt læringsfællesskaber, der både understøttede fagligheden og det sociale 
tilhørsforhold.  

Feltstudierne har været afgørende for det fokus på dannelsesperspektiverne samt på præstation, 
mestring og motivation, der fremgår af det nye pædagogiske og didaktiske grundlag. Observationerne 
er fulde af tegn på netop disse elementer, italesat med andre ord og nok ikke helt systematisk. Ved at 
udpege og prioritere netop disse områder har vi på SOSU H skabt grundlaget for fortsat at øge 
kvaliteten af de uddannelser, vi udbyder og gøre en afgørende forskel for vores elever og kursister – 
og for det arbejdsmarked, de bliver eller allerede er en del af.  
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Bilag 3: Opfølgning på vintertræf januar 2020  

På Vintertræffet arbejdede alle medarbejdere på skolen med det pædagogiske grundlag og dannelsen 
som et centralt element i skolens kultur. Dannelse er således et relevant perspektiv for alle på skolen, 
uanset funktion, ligesom resursesyn, ordentlighed og professionalisme er et kendetegn for os. Et 
kendetegn som alle skal møde, når de møder SOSU H, og som er beskrevet i vores grundfortælling.  

Opsamlingen fra dagen bliver anvendt som inspiration til, hvordan vi implementerer det pædagogiske 
grundlag, og hvordan vi arbejder videre med kulturen på SOSU H. 

Opsamlingen op dagens arbejde kan ses på Campus. 
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Bilag 4: Program om karakterdannelse med Styrelsen for uddannelse og kvalitet 

SOSU H deltager i 2020-2021 i et program med fokus på karakterdannelse i samarbejde med Styrelsen 
for Undervisning og Kvalitet. Fokusområdet er karakterdannelse til fagperson. SOSU H har forpligtet 
sig til at udvikle to redskaber.  

• Tanker om at være faglært, om karakterdannende refleksion, om identiteten som faglært  

• Karakterdannende refleksion på tværs af fag 

Dannelsesperspektiver præsenteret af STUK 

Der er foretaget et omfattende litteraturstudie forud for programmets igangsættelse, og derved er 
fremkommet følgende definition af karakterdannelse: 

” Karakterdannelse er den proces, hvor en persons karakter formes i et samspil med omgivelserne.” 

Karakterdannelse på erhvervsuddannelserne inkluderer respektfulde relationer til andre, kropslig 
læring og refleksion. 

Ydermere har forskerne opdelt begrebet i tre dimensioner: 

• En kulturel dimension – at blive til nogen, i en sammenhæng 

• En faglig dimension – at kunne noget 

• En refleksiv dimension – at blive til nogen, som subjekt 

Der knytter sig en række stikord til de tre dimensioner, og disse stikord understreger ligheden, om end 
ikke en fuldstændig identisk opdeling, med de tre dimensioner vi på SOSU H har defineret som faglig, 
læringsmæssig og demokratisk dannelse: 

SOSU H´s dannelsesdimensioner STUK’s dannelsesdimensioner 

Faglig dannelse  

Stikord: dannelse gennem arbejdet med 
fagidentitet og faglig stolthed  

En faglig dimension – at kunne noget 

Stikord: faglig aktivitet, handling, faglige 
processer, redskaber og metoder, mestring, 
kvalifikationer og faglige kompetencer 

Læringsmæssig dannelse 

Stikord: dannelse gennem arbejdet med indsigt i 
og mestring af egen læreproces og progression  

En refleksiv dimension – at blive til nogen, som 
subjekt 
 
Stikord: faglig identifikation, selvstændighed, 
ansvarlighed, selvtillid, personlige kompetencer 
 

Demokratisk dannelse 

Stikord: dannelse gennem aktiv deltagelse i 
fællesskaber på skolen, på arbejdspladsen og i 
samfundet  

En kulturel dimension – at blive til nogen, i en 
sammenhæng 

Stikord: faget i samfundet, socialisering, ansvar 
og etik som medborger og i fællesskab 
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Bilag 5: Elevrettet beskrivelse til LUP 

På SOSU H er vi optaget af mennesker. Mennesker, der er og mennesker, der lærer. Mennesker, der 
uddanner sig til at arbejde med mennesker. Faglighed skal udvikles, viden skal læres, og håndværk 
skal opøves. 

En vigtig del af processen frem imod at blive en dygtig fagprofessionel, er den dannelsesproces, der 
sker undervejs. En dannelse, der handler om dig som menneske og som professionel. Dannelse 
handler om en måde at forholde dig på – til dig selv, til andre og til verden. 

Dannelse sker igennem deltagelse i læringsprocesser, deltagelse i faglige og sociale fællesskaber og 
deltagelse i demokratiske processer. Dannelse sker, når du ser dig selv forbundet med andre – både i 
det nære, på holdet og på praktikstedet. Samtidigt er det også vigtigt at se dig selv som en del af det 
samfund og den verden, vi lever i. Et samfund og en verden vi alle påvirker, med det vi gør i vores 
hverdag. 

Som en del af din dannelsesrejse på SOSU H vil du blive udfordret, og du vil opleve succes. Du vil 
opleve at være og blive motiveret af noget forskelligt undervejs. Du vil opleve at skulle præstere, og du 
vil lære at kunne mestre uddannelsens indhold og krav. Vi er optaget af, at du kommer til at mestre dit 
fag, og at du udvikler sig som menneske, mens du er i gang med din uddannelse. 

På SOSU H har vi valgt at arbejde med tre konkrete dannelsesdimensioner i de temaer, som du kan 
læse mere om på de følgende sider i den lokale undervisningsplan. 

• Faglig dannelse – når vi arbejder med udvikling af fagidentitet og faglig stolthed  
 

• Læringsmæssig dannelse – når vi arbejder med mestring og motivation  
 

• Demokratisk dannelse – når vi arbejder med aktiv deltagelse i fællesskaber på skolen, på 
arbejdspladsen, i samfundet og i verden  
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