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Social- og sundhedsuddannelserne  



FOA inviterer til konference 
for praktikvejledere 

Konferencen henvender sig  til 

praktikvejledere og andre,  der 

har opgaver i relation til praktik 

vejlederfunktionen på  den pæ 

dagogiske assistentuddannelse 

og social og sundhedsuddan 

nelserne. 

Fakta  

Pris 
1.250 kr. + moms 

Bindende tilmelding via link 

foa.dk/social-sundhed/kalender 

foa.dk/paedagogisk/kalender 

Deltagerne vil efter 

tilmeldingsfristens udløb modtage 

en  endelig bekræftelse. 

Tilmeldingsfrist 
1. oktober 2021 

Torsdag 2. december 2021 

Kl. 9.30–16.15  

Tivoli Hotel og Congress Center 

Arni Magnussons Gade 2 



1577 København 

eller 

Torsdag 9. december 2021 

Kl. 9.30–16.15 

Comwell Kolding 

Skovbrynet 1 

6000 Kolding 

’Det kræver ofte mindre arbejde 

at demotivere eleverne, end at 

skulle  

motivere dem for læring’. (Hattie 

2009) 

Hvad fortæller citatet? At I, som 

praktikvejledere, har et meget 

vigtigt arbejde i at skabe læring, 

og at en vigtig vej til læring sker 

ved at motivere eleverne? 

Nyere forskning indenfor 

begrebet ’motivation’ peger på, 

at alle elever som udgangspunkt 

er motiverede, og at 

motivationen bevares og øges  i 

mødet mellem elev, 

praktikvejleder, det omgivende 

læringsmiljø og det 

uddannelsesforløb, som eleven 

er i gang med. 

Derfor er det vigtigt for 

vejlederen  at have fokus på disse 

aspekter og finde ind til, hvad 

eleven motiveres af, og hvordan 

det kan inddrages i læring i 

praktikken. At understøtte 

elevernes motivation gør det 

også muligt, at de oplever en 

meningsfuld uddannelse og 

dermed en chance for at øge 

gennemførslen. 



Konferencens temaer i år vil 

derfor udfolde begrebet 

’motivation’, give forskellige 

perspektiver på begrebet og I vil 

få svar på:  

∆ Hvad motiveres elever af? 

∆ Hvordan kan jeg som 

praktikvejleder forstå og 

understøtte  elevernes 

motivation gennem  

uddannelsesforløbet?  

Med årets konferencetema håber 

FOA at kunne inspirere til jeres  

daglige arbejde omkring 

elevernes praktikforløb. 

Program for 

praktikvejlederkonferencen 

2021 

 9.30–10.00  Indskrivning og morgenkaffe  

10.00–10.15  
 Velkomst og præsentation af dagens program v. 

Vinni Jakobsen 



10.15–11.15  
 Nye evalueringer af social- og sundhedsuddannelserne  

og den pædagogiske assistentuddannelse   

v. Karen Therkildsen og Anne Hammer Thamdrup  

  

FOA har sammen med vores arbejdsgivere og Børne- og  

Undervisningsministeriet evalueret de 3 uddannelser, og 

resultaterne foreligger nu. Evalueringsarbejdet er påkrævet, 

når samfundet og de relaterede arbejdsmarkeder hele tiden 

ændrer sig. FOA ønsker, gennem sit arbejde med 

uddannelserne at sikre, at de nyuddannede altid har de 

optimale kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger. 

Det gør evalueringsresultaterne nødvendige for at udvikle 

uddannelserne, så de holder trit med tiden.  

  

Karen og Anne vil præsentere de mest interessante 

resultater, som kan have indflydelse på jeres arbejde som 

praktikvejledere.  

  

De er begge ansat som chefkonsulenter i Sekretariatet For  

Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (SEVU). De har gen- 

nem årene arbejdet for FOA, KL og DR med at udvikle  social- 

og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske 

assistentuddannelse på foranledning af parternes politikker. 

11.15–11.35    Kaffepause 

11.35–12.30   Motivation skal skabes, ikke findes  

v. Noemi Katznelson  

  

Selvom man ifølge Noemi ikke skal finde ind til elevernes  

motivation for læring, så er det alligevel relevant, at stille 

spørgsmålet – hvad skaber motivation hos eleverne?  

  

Noemi har sammen med en kollega på baggrund af 

forskning, udviklet en model for, hvad der er i spil i mødet 

mellem den lærende og dennes lærer (elev og 

praktikvejleder).  Modellen inspirerer til at reflektere over, 



hvad der driver eleven til at lære og derfor også, hvad der 

motiverer til læring i praktikken. Som praktikvejleder giver 

modellen bl.a. inspiration til at tænke over, hvordan det 

egentlig opleves at være elev i praktik, og hvordan man i 

fællesskab kan styrke forudsætningerne for at skabe et 

motiverende praktikforløb.  

  

Noemi er professor, center- og forskningsleder ved Aalborg 

Universitet, Institut for Kultur og Læring og varetager den 

daglige ledelse af Center for Ungdomsforskning. Gennem  

tiderne har Noemi i sin forskning haft fokus på unge, 

erhvervsuddannelser, vejledning og motivation, hvilket er 

fulgt op af adskillige bøger og andre publikationer. På det 

seneste har hendes interesse, bl.a. drejet sig om udsatte 

unge og om at forstå unges motivation og i særdeleshed, 

hvordan man kan arbejde med at skabe den i de 

uddannelsessammenhænge, elever indgår i. 

12.30–13.30    Frokost 

13.30–14.30  
 Hvordan skaber praktikvejledere motivation i praksis?  

– konkrete bud  

v. Dorte Ågård  

  

’Det tror jeg godt, jeg kan finde ud af.’ Denne positive 

selvopfattelse hos elever er kernen i motivationen.   

Oplægget vil vise, hvordan man kan forstå motivation, og 

hvordan vejledere i praksis kan være med til at få den til at 

vokse hos eleverne.   

  

Vi kommer bl.a. ind på, hvordan man hjælper eleverne til  at 

udvikle gode mestringsstrategier, hvordan man skaber  

balance mellem deres udfordringer og deres forudsætninger, 

hvordan man får øje på deres behov for selvbeskyttelse, og 

hvordan vejledere kan opbygge gode, motiverende 

relationer til eleverne.  

  



Dorte Ågård er ph.d. og seniorrådgiver ved Aalborg 

Universitet. Hun forsker i motivation, klasseledelse og 

pædagogisk ledelse og er særligt optaget af, hvad lærere kan 

gøre i deres undervisning for at styrke elevers motivation. 

Hun er faglig leder af Master i Pædagogisk Ledelse ved AAU, 

der efteruddanner uddannelsesledere og pædagogiske 

konsulenter fra dagtilbud til ungdomsuddannelser. 

  

14.30–15.00    Kaffe 

15.00–16.00   
Energi, musik og inspirerende anekdoter 

  v. Michael Svendsen  

  

Michael vil på en humoristisk og samtidig seriøs måde give 

sit bud på, hvad der skal til for at inspirere og motivere 

hinanden til arbejdsglæde.  

  

Han mener, at vi alle har et ansvar som kulturbærere til at 

bringe energi ind i det daglige arbejde, og måske i 

særdeleshed når man arbejder med mennesker.   

  

Michael Svendsen var selv en dedikeret ung mand med  

øjnene rettet på egne behov. Han blev i 1982, som kun  18-

årig, den yngste konservatoriestuderende slagtøjsspiller  i 

Danmark og arbejdede sidenhen som professionel musiker. 

Vejen drejede dog skarpt, og han blev tvunget til at foretage 

et markant karriereskifte. I dag har hans alsidige baggrund 

givet ham et stærkt udgangspunkt for at holde foredrag  – 

lige fra topprofessionel musiker i et af Europas bedste 

symfoniorkestre til fabriksarbejder.  



 16.00–16.15   Farvel 

og vel mødt til næste år  

v. 

Vinni 

Jakobsen 
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 mødet  

  

Hvordan skabes motivation i mellem elev og 

praktikvejleder? 

Konferencens temaer i år vil udfolde begrebet  ’motivation’, 

give forskellige perspektiver på  begrebet og I vil få svar på: 

∆ Hvad motiveres elever af? 

∆ Hvordan kan jeg som praktikvejleder forstå og understøtte 

elevernes motivation gennem  uddannelsesforløbet? 
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Staunings Plads 1–3 1790 

København V 

Tlf. 46 97 26 26 foa.dk 

FOA 

FOA er Danmarks tredjestørste fagforening. Siden 1899 

har vi kæmpet for bedre løn- og arbejdsforhold til vores 

medlemmer. Hovedopgaven er at indgå overenskomster, 

som sikrer en god løn og moderne, ordnede arbejdsvilkår. 

Det er FOA, der aftaler din løn, dine tillæg, din arbejdstid, 

din pension, dine barselsregler, dine ferieregler og dine 

muligheder for uddannelse. Vores opgave i FOA er også at 

sikre et stærkt fagligt fællesskab. Ved at stå sammen i 

FOA, står hvert enkelt medlem stærkere. Og med den 

fælles styrke kan vi optræde handlekraftigt.  


