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1 Udvikling af undervisningskoncept 

”På sporet af sproget” er et undervisningsforløb, en projektuge, som er udviklet på Psykomotorikuddannel-
sen i perioden fra foråret 2019 med første implementering i januar 2020 og til evaluering og efterbehand-
ling i sommeren 2020. Projektet er opstået i et udviklingssamarbejde mellem adjunkt Maria Lindhardt, 
eksterne samarbejdspartnere (psykomotoriske terapeuter) og uddannelsesleder Helle Brok.  
 
Udgangspunktet for udviklingen af projektugen var udarbejdelsen af 7 
praksisbeskrivelser om psykomotoriske terapeuters arbejde inden for 
forskellige områder (se fx Lindhardt, 2019). Praksisbeskrivelserne blev 
udarbejdet i perioden 2018 – 2019 ud fra interviews med 32 psykom-
otoriske terapeuter og en rapport om psykomotoriske terapeuters ar-
bejde inden for ældreområdet (Lassen et al., 2018). 
 
I forlængelse af praksisbeskrivelserne er undervisningskonceptet i ”På 
sporet af sproget”, at de studerende arbejder med formidlingen af de-
res psykomotoriske metoder, tilgange, viden mm. målrettet forskellige 
modtagere. Praksisbeskrivelserne anvendes som baggrundsviden og 
inspiration, samt som 7 fagområder for gruppearbejde. 
 
I perioden forår 2019 – sommer 2020 er der i alt anvendt omkring 
120 timer på projektet inkl. udviklingsmøder, koncept- og projektudvikling, gennemførelse og evaluering. 
Udviklingen af projektet er bl.a. sket med midler fra projekt ”Entreprenørskab i Uddannelserne” (EIU), mens 
timer til forberedelse og gennemførelse er leveret af uddannelsen. 
 
Maria Lindhardt har desuden arbejdet med og fået sparring på udviklingen af konceptet og indhold i pro-
jektugen i forbindelse med Psykomotorikuddannelsens deltagelse i pilotforløbet ”Kompetenceudvikling i 
innovation- og entreprenørskab, efterår 2019” bl.a. på et workshopforløb om udvikling og afprøvning af 
faglige muligheder for integration i undervisningen v. Helle Meibom Færgemann, Center for undervisnings-
udvikling og digitale medier, AU. Her blev blandt andet udviklet et design game, ”Sæt ord på”, til forløbet. 

2 Baggrund   

Formidling af værdien eller effekten af psykomotoriske interventioner, og det psykomotoriske fag i det hele 
taget, er til stadighed en udfordring for mange studerende på Psykomotorikuddannelsen såvel som for fær-
diguddannede psykomotoriske terapeuter (PMT). I praktikforløb på studiet og som færdiguddannede, kan 
psykomotoriske terapeuter være udfordrede på at formidle deres psykomotoriske viden, metoder og til-
gange til andre professioner med et andet fagsprog, til almindelige borgere eller til ledere og arbejdsgivere.  
 
Ofte indgår psykomotoriske terapeuter i tværfagligt samarbejde, hvor de er den eneste med deres faglige 
baggrund og byder ind med nye perspektiver. De psykomotoriske metoder kan i disse kontekster være in-
novative og præsentere nye ideer og løsninger på udfordringer. Derfor skal den psykomotoriske terapeut 
også kunne argumentere for værdien af interventionerne. Inden for faget er der ligeledes tradition for at 
psykomotoriske terapeuter i større eller mindre grad har selvstændig virksomhed, og her er evnen til for-
midling og til at kunne målrette idéer og præsenterer dem for forskellige modtagere en vigtig kompetence.  

3 Projekt På sporet af sproget 

”På sporet af sproget” er en projektuge på semester 5, hvor der arbejdes målrettet med oversættelse af 
fagets metoder til værdi for arbejdsgivere og målgruppen, samt afdækning af professionsområdet. Under-
visningen varetages af både interne og eksterne undervisere. De studerende arbejder kreativt og innovativt 
med sproget i forhold til arbejdsmarkedet og oversættelse af faget ind i forskellige kontekster. De stude-
rende øver færdigheder i formidling af fagets metoder og mål i et sprog, der målretter sig arbejdsgivere og 
målgruppen (borgere, klienter, holddeltagere o.l.).  
 

Model: Psykomotorik i praksis, Lindhardt M. (2019) 
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”På sporet af sproget” ligger i forlængelse af VIAs fælles forståelsesramme for innovation og entreprenør-
skab i uddannelserne (VIA University College, 2019) ved, at der arbejdes med de studerendes entreprenøri-
elle kompetencer i kreative og innovative arbejdsprocesser med fokus på sprog og formidling. Særligt er der 
fokus på værdiskabelse, som det overordnede mål for innovation og entreprenørskab og herunder, at  kom-
munikation er en væsentlig kompetence i de kreative processer, der skaber værdi for andre (VIA University 
College, 2019).  
 
I forløbet anvendes begrebet værdi overordnet for det udbytte, modtageren får ud af, at den psykomotoriske 
terapeut har forskellige interventioner med borgere inden for forskellige områder. Det kan være personlig, 
social, kulturel, teknologisk og/eller økonomisk værdi (Lackéus, 2018; Rasmussen & Moberg, 2016). 

 

4 Læringsudbytter og entreprenørielle kompetencer 

”På sporet af sproget” knytter sig til følgende læringsudbytter på semester 5: 
 

Viden  
4. Have viden om og kunne reflektere over egen professionsudøvelse samt egen professions opgaver 
og ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigt perspektiv 
6. Have viden om samfundsmæssige, institutionelle og kulturelle forhold og forståelse af disses 
betydning for borgerens livssituation, forudsætninger og handlemuligheder 
 
Færdigheder 
9. Anvende og mestre situationsbestemt og professionsrelevant kommunikation, vejledning, rådgivning 
og supervision om borgerforløb 
 
I ”På sporet af sproget” arbejdes med de studerendes entreprenørielle kompetencer. Projektugen knytter 
sig til følgende kompetenceområder eller entreprenørielle dimensioner for de mellemlange videregående 
uddannelser, som beskrevet af Fonden for Entreprenørskab (Rasmussen & Moberg, 2016, s. 11-12,19):  
 
Handling 
Viden: Den studerende har viden om samarbejds- og kommunikationsformer på forskellige niveauer. 
Færdigheder: Den studerende kan anvende strategisk kommunikation med en specifik målgruppe. 
 
Kreativitet 
Viden: Den studerende har viden om kreativitet i forhold til egen professionsfaglighed. 
Færdigheder: Den studerende kan eksperimentere og improvisere med faglig viden og personlige erfarin-
ger. 
 
Omverdensrelation 
Viden: Den studerende har viden om hvordan faglig viden i relation til kulturelle, sociale og økonomiske 
vilkår kan skabe muligheder og udfordringer. 
Færdigheder: Den studerende kan vurdere betydningen af egen og andres kulturelle baggrund og værdier. 
 
Personlig indstilling  
Færdigheder: Den studerende kan anvende egne og andres ressourcer i forbindelse med løsning af opga-
ver. 

Undersøge og forstå værdi for 
modtageren

Psykomotoriske kompetencer, 
metoder og interventioner

Modtagerrettet formidling af 
værdi
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5 Sammenhæng i uddannelsen 

”På sporet af sproget” kombinerer et fokus på de studerendes arbejdsmarkedsrettede kompetencer med 
undervisning i innovation og entreprenørskab og hænger blandt andet sammen med entreprenørskabsun-
dervisningen på resten af uddannelsen. 
 
På semester 6 arbejder de studerende særligt med entreprenørskab som en del af deres praktikforløb. I 
SKUB/ESU-forløbet arbejder de studerende med undersøgelse og beskrivelse af disharmonier, ideudvikling 
og udvikling af forslag til indsatser, der skaber værdi for modtageren.  
 
På semester 7 har de studerende mulighed for at tage et valgmodul ”Studie til job uden stop”, hvor de stu-
derende blandt andet udarbejder ansøgninger og CV. I modulet arbejdes eksempelvis med at afdække dis-
harmonier og herfra ideudvikle på relevante tiltag, som ville kunne præsenteres i en jobansøgning. 
 
”På sporet af sproget” sigter mod at give de studerende grundlæggende kompetencer i kommunikation og 
formidling, som de kan anvende og arbejde videre med i undervisningen på de to efterfølgende semestre 
og som færdiguddannede.  
 

6 Projektugen 

Forløbet indledes med introduktion til projektugen og kontekstualisering i forhold til faget, innovation mm., 
samt oplæg af eksterne psykomotoriske terapeuter (PMT). Herefter arbejder de studerende selvstændigt i 
grupper med at afdække viden om et område og omsætte denne viden til eksempler på modtagerrettet 
formidling af værdi. Grupperne får redskaber til at arbejde kreativt med projektet, bl.a. udleveret et design 
game, som er udviklet til projektugen. Forløbet afsluttes med gruppepræsentationer af og feedback på et 
færdigt skriftligt produkt. 
 

Dag  Indhold 

1 Introduktion 

Intern underviser 

Introduktion til projektforløbet 

Præsentation af baggrunden for forløbet med udgangspunkt i praksisbeskrivel-
serne, herunder: 

• Jobtyper som psykomotorisk terapeut 
• Professioner i tværfagligt samarbejde 
• Innovation som psykomotorisk kernekompetence 

 

Oplæg 

Ekstern PMT 

• Viden om arbejdsmarkedet. 
• Arbejdsmarkedet som samlet enhed og funktion. 
• Opdeling i kontekster; offentlig sektor, privat sektor og selvstændig virksom-

hed. 
• Værdi og retorik i de forskellige kontekster. 

 

2 Oplæg 

Ekstern PMT 

• Kompetencer 
• Almene og særegne kompetencer som psykomotorisk terapeut og i tværfagligt 

samarbejde. 
• ”Lær at tale sproget” 

 

3 Workshop 

Intern underviser 

• Omsætning af viden om værdi, retorik og kompetencer til modtagerrettet for-
midling af værdien af psykomotoriske interventioner.  

• Design game – ”Sæt ord på” (Kreativitet som indgang) 
 

Selvstændigt 
gruppearbejde 

 

1. Afdækning af professionsområdet  
– Research og analyse 

2. Oversættelse af psykomotoriske metoder og interventioner til værdi for ar-
bejdsgiveren – Kreative og innovative processer 
 4 Selvstændigt 

gruppearbejde 
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5 Krop og sprog 

Intern underviser 

• Kropsligt arbejde med formidling. 
• Verbal og nonverbal kommunikation. 
• Anvende viden og erfaringer fra gruppearbejdet i praksis 

 

Præsentationer 

Intern underviser 

• Opsamling på selvstændigt gruppearbejde med præsentation af og feedback 
på formidlingseksempler. 

• Udarbejdelse af fælles formidlingsbank med eksempler på modtagerrettet for-
midling inden for de forskellige områder. 
 

 
Fra og med marts 2020 inddrages desuden undervisning i kommunikation ved intern underviser på VIA på 
dag 1 eller 2. Viden fra undervisningen anvendes som fokuspunkter i feedback mellem grupperne ved 
præsentationerne den sidste dag. 

6.1 Selvstændigt gruppearbejde 

De studerende fordeles i grupper til selvstændigt arbejde ved at vælge et fagområde, som de gerne vil ar-
bejde med formidlingen af og inden for. Valget sker eksempelvis ud fra profil, interesse eller i forhold til 
kommende praktik på semester 6. Områderne er defineret ud fra de 7 praksisbeskrivelser; børn & unge, 
fødsel & efterfødsel, smerte, handicap, psykiatri, ældre og sundhed & beskæftigelse.  
 
Gruppearbejdet består af 3 dele: 
Del 1: Research og afdækning af professionsområdet. 
Del 2: Oversættelse af psykomotoriske metoder og interventioner til værdi for modtagerne.  
Del 3: Præsentation og videregivelse af erfaringer. 
 
Del 1: Research og afdækning af professionsområdet 
At opnå forståelse. 
I denne del handler det om at undersøge hvordan psykomotoriske terapeuter er eller kan være ansat inden 
for området og hvordan psykomotorisk viden, metoder, tilgange, interventioner mm. formidles til forskel-
lige modtagere og ind i forskellige kontekster. Dette giver de studerende noget konkret at arbejde med, 
forholde sig til og bruge som inspiration til argumentation.  
 
Del 2:  Oversættelse af psykomotoriske metoder og interventioner til værdi for modtagerne 
At ide-udvikle. 
Ud fra del 1 og alt hvad grupperne har undersøgt og opnået forståelse omkring, skal de nu selv udforske 
og arbejde kreativt med sprogligt at formidle værdien af psykomotoriske interventioner ind i de områder 
og kontekster, de finder relevante.  
 
Del 3: Præsentation og videregivelse af erfaringer 
At udarbejde et skriftligt produkt. 
Sidste del handler om at udarbejde et skriftligt produkt, som skal præsenteres for resten af holdet. 
På baggrund af del 1 og 2 udarbejdes en præsentation af fund og erfaringer, som videregives til medstu-
derende. De studerende vælger selv formen på præsentationen, men der skal være en eller anden form for 
skriftligt produkt, som kan uploades på ItsLearning. De kan i gruppen lave et fælles eller flere forskellige 
skriftlige produkter, vælge, om de vil fremlægge hele deres materiale eller kun dele af det og så lægge re-
sten på ItsLearning. I præsentationen må de meget gerne inkludere forståelser fra del 1 og om hvordan de 
arbejdede med det i del 2.  
 
Ved præsentationerne den sidste dag giver både studerende og underviser feedback på det skriftlige pro-
dukt og præsentationerne.  
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6.2 ”Sæt ord på” – design game 

 
 
”Sæt ord på” er et design game udviklet af Maria Lindhardt1 til projektforløbet i forbindelse med work-
shops om innovation og entreprenørskab, og det udleveres til de studerende i introduktionen til gruppear-
bejdet. Spillet er designet som en måde at arbejde kreativt med kommunikation, formidling og oversæt-
telse af det tillærte uddannelsessprog til et mere aktivt praksissprog i de kontekster psykomotoriske tera-
peuter kan arbejde i.  
 
”Sæt ord på” er udviklet på baggrund af en analyse af problemer, kræfter og løsning i forhold til formidling 
som kompetence for psykomotorikstuderende.  

Problemer:  
– at oversætte psykomotorisk professionssprog i kommunikation med og formidling til andre fag-

grupper fx i tværprofessionelt samarbejde 

– at formidle værdi(er) af interventioner og sælge sig selv / faget til aftagerfelt 

– at formidle værdi(er) af interventioner til modtageren (borgere, klienter, deltagere) 

– at vi inden for den psykomotoriske profession taler i et internt sprog, hvilket kan være udfordrende, 
når en PMT arbejder inden for forskellige kontekster, som primært er domineret af andre faggrupper, 

hvor der er lignende eller andre fagtermer i spil. 

Kræfter: 
– De studerende har øvelse i at stille spørgsmål, være nysgerrige og forholde sig åbent og ikke-døm-

mende til en problematik (fra fx behandlingsfaget) 

– De studerende har samtaleteknikker og træning i at målrette interventioner specifikke målgrupper 

– De studerende har teoretisk viden og praksiserfaring fra semester 4 praktik mm.  

Løsning: 
Design game: ”Sæt ord på”. 
Øvelse: Formidling af værdi af psykomotoriske interventioner til målgrupper og aftagerfelt.  
Spillet har 4 komponenter; metode, område, sektor og målgruppe, som hver har en farve. 

– 8 metoder: Psykomotorisk manuel behandling, psykomotorisk gruppeundervisning, fysisk træning, san-
semotorisk undervisning/træning, individuel samtale, psykoedukation, grundøvelser og afspænding. 

– 3 sektorer: Offentlig, privat og selvstændig. 

– 2 typer modtagere: Målgruppe (borgere, klien-
ter, deltagere) og aftagerfelt (arbejdsgi-
vere/købere).  

– 3 vidensområder til ekstra inspiration ud fra 
den bio-psyko-sociale model; biologisk, psyko-
logisk og socialt.  

Anvendelse i grupperne 
Hver gruppe modtager hver et spil med alle komponenter. Gruppemedlemmerne skiftes til at trække en 
seddel fra hver komponent. For eksempel fysisk træning (metode), arbejdsgiver (modtager), privat sektor 
og psykologisk (viden). Gruppen finder herefter frem til argumenter målrettet arbejdsgivere i den private 
sektor om værdien af at anvende fysisk træning som metode med ældre ud fra et psykologisk perspektiv.  

 
1 Kopiering eller anvendelse af spillet må kun ske med tilladelse. 
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