
 

 

 

SUNDHEDSUNDERVISNING I LÆRERUDDANNELSEN 2012  

 

Projektets navn: 

Tværprofessionelle sundhedsstrategier på læreruddannelsen – med afsæt i innovativ og 
faciliterende sundhedsundervisning. 

Formål og målgruppe  

Formålet med udviklingsarbejdet er; at udvikle og afprøve strategier for 
sundhedsundervisningen på læreruddannelsen samt give viden og 
underviserkompetencer i bestræbelse på at opfylde samklangen mellem det nationale 
videnscenter og grunduddannelserne. 

Målgruppen er undervisere og studerende på læreruddannelsen 

Beskrivelse af projektet  

I projekt Sundhedsundervisning i læreruddannelsen 2011 blev der på baggrund af 
kortlægningsundersøgelsen givet anbefalinger til, hvordan nye tiltag kan optimere 
arbejdet med faghæfte 21og gøre arbejdet med den Sundhedsfremmende skole mere 
synligt i læreruddannelsen.  

I projekt Sundhedsundervisning i læreruddannelsen 2012 vil vi gerne i gennem 
forskellige udviklingsarbejder, på de tre UCers læreruddannelser, implementere 
anbefalingerne fra den nationale kortlægning fra 2011. Udviklingsarbejderne udformes 
som undervisningsforløb eller kursusforløb på den ordinære læreruddannelse. 

De projektansvarlige fra tre uddannelser skal danne et sparringsforum i projektperioden 
og kan der igennem udvikle et netværk, der efterfølgende skal udarbejde materialer til 
KOSMOS, som kan være med til at udvikle arbejdet med faghæfte 21 på andre af 
landets læreruddannelser. 

Projektet centreres om et konkret arbejde med udvikling af strategier i forhold til det 
tværprofessionelle element,§7 og andre skal kurser i læreruddannelsen.   

Metode/ fremgangsmåde  

1: Fælles opstart på status af eksisterende viden (alle medarbejdere) 

2: Udvikle og afprøve tre forskellige strategier for implementering af 
sundhedsundervisning i læreruddannelsen - et på hvert UC. 

3: De tre projekter evalueres. 
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4: Der opstilles anbefalinger til læreruddannelsen i Danmark om implementering af 
sundhedsundervisning som lærerkompetence. 

 

Dataindsamlingen fra de enkelte projekter vil være et fælles projekt imellem de tre 
UC’er. Det efterfølgende arbejde med evaluering, perspektivering og afrapportering 
fortages i et tæt samarbejde medarbejderne imellem.   
 

Projektansvarlig og deltagere  

Medarbejdere fra de tre UC’er i KOSMOS: 

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

 

Eksterne samarbejdspartnere  

Ingen 

Dokumentation/formidlingsform af resultater  

Der udarbejdes en skriftlig afrapportering med fokus på anbefalingerne og en artikel 
over udviklingsarbejderne.  

Formidlingen af strategiudviklingen vil foregå på to niveauer.  

På det nationale niveau med afsæt i KOSMOS med ønske om at gøre viden om god 
praksis tilgængelig for feltets interessenter. Det vil sige at videncenterets funktion for 
vidensopbygning og videndeling er aftager for resultaterne fra udviklingsarbejdet.  

På det lokale niveau vil de tre deltagende læreruddannelser også modtage 
afrapporteringen og anbefalingerne. 

Vi forventer derudover at fremlægge resultaterne i relevante fora i de tre UC´er samt i 
den faglige forening Læreruddannelsens Idrætslærerforening LI. 

Start- og sluttidspunkt  

September  2011 – maj 2012 

 

 


