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Sundhedsundervisning i læreruddannelsen 
- hvordan står det til? 

 
 
 
Formål: 
I dette projekt vil vi lave en national kortlægning over, hvordan det står til med 
sundhedsundervisningen på landets læreruddannelser.  
Formålet med udviklingsarbejdet er; at kortlægge status og synliggøre, hvorledes det timeløse fag 
faghæfte 21 – herunder sundhed varetages på læreruddannelsen.  
 
Målgruppe: 
Landets læreruddannelser 
 

Metode/fremgangsmåde: 
For at kunne kortlægge området arbejdes med følgende: 

- Gennemgang af bekendtgørelser for læreruddannelsen 
- Telefoninterviews med relevante personer på udvalgte læreruddannelser (ledere, 

undervisere og evt. projektledere/ansvarlige)  
- Spørgeskemaer til alle læreruddannelser (ledere, undervisere og evt. 

projektledere/ansvarlige) 
- Spørgeskemaer til udvalgte lærerstuderende  

 
Dataindsamlingen vil være et fælles projekt mellem de tre UC’er. Vi vil ud fra geografiske forhold 
opdele læreruddannelserne i hele landet mellem projektmedarbejderne.  
 
Projektets resultater: 
Projektets resultater af kortlægningen kan være med til at give KOSMOS et billede af, hvordan det 
som videncenter kan være med til at udvikle og give bud på nye tiltag på læreruddannelserne i 
landet i forhold arbejdet med faghæfte 21.    
 
Projektansvarlig: 
Projektet er et tæt samarbejde mellem følgende medarbejdere fra de tre UC’er i KOSMOS: 

- UC Sjælland: Susanne Esmer 
- VIA UC: Bodil Borg Høj 
- UC Syddanmark: Pia Paustian og Katrine Bertelsen 

  
Deltagere: 
UCernes læreruddannelser, ledere, lærere og studerende 
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Dokumentation/formidlingsform: 
Der udarbejdes en skriftlig afrapportering og en artikel over kortlægningen. KOSMOS – herunder 
videncenterets funktion for vidensopbygning og videndeling er aftager for resultaterne fra 
kortlægningen. Dernæst vil alle læreruddannelser i Danmark også modtage afrapporteringen.  
Vi forventer derudover at fremlægge resultaterne i relevante fora – evt. Danmarks 
Lærerforeningen, sundhedsordfører mm..  
 

Start- og sluttidspunkt: 
Januar 2011 – Juni 2011 

 
 

PPA 23.11.10 

 


