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Indledning og bagrund 

Denne status og evaluering har til hensigt at evaluere på projektet: ”Faglige fora for psykomotoriske 

terapeuter”. Hensigten med evalueringen af projektet er at kvalitetssikre de faglige fora, så de også 

fremadrettet imødekommer det behov, som er blandt DAP´s medlemmer samt det behov, der er for 

samarbejde med uddannelserne, DAP samt aftagerfeltet. Målet er at evalueringen kan vise, hvilke 

tendenser, der har været tydelige gennem projektet både ift. deltagelse i faglige fora, vurdering af 

indholdet, mødefrekvensen, den geografiske placering samt betydningen af faglige fora for uddannelserne. 

Evalueringen er udarbejdet af Malene Norup Stolpe, adjunkt, Psykomotorikuddannelsen UCC og Manja 

Flammild, Lektor, Psykomotorikuddannelsen VIA.  

 

Der er gennemført en survey, som er sendt ud til de af DAP´s medlemmer som har en mailadresse, både 

uddannede psykomotoriske terapeuter og studentermedlemmer.  Der har været en svarprocent på 25 % af 

de i alt 970 adspurgte. Derudover har vi benyttet to andre evalueringsmetoder. Der er lavet interviews med 

lederne af de to uddannelser, og de opsamlingsguides, som er indsamlet fra de enkelte fora, er analyseret. 

Evalueringen indeholder desuden en status på aftagerundersøgelsen, som også har været en del af 

etableringen af faglige fora.   

Der gik nogle dage inden vi opdagede, at vi i surveyen til DAP´s medlemmer ikke havde fået spurgt i 

spørgsmål 1, hvorvidt det var en studerende eller en færdiguddannet som svarede.  Da spørgsmålet herom 

først blev tilføjet efterfølgende, kan vi derfor ikke med sikkerhed sige, hvem der har svaret hvad. Det 

betyder at 32 af besvarelserne ikke er gruppedefineret. Dog har vi valgt at medtage disse, da det forøgede 

mængden af besvarelser betragteligt. Det betyder at resultaterne viser tendenser for grupperne, men altså 

ikke præcise tal.  

Foruden usikkerheden i forhold til, hvem der har afgivet hvilke svar, så må vi også være opmærksomme på, 

at der er forskel på, hvor i landet deltagerne i undersøgelsen er fra. Således forstået, at der har været flere 

besvarelser i surveyen fra deltagere i Jylland end fra Sjælland, hvilket påvirker de svar vi har fået 

vedrørende de enkelte faglige fora i hhv. Jylland og på Sjælland. Endvidere kan der også være medlemmer 

af DAP, som ikke har deltaget i surveyen alene af den årsag, at mail ikke er registreret. Dermed kan vi se 

resultaterne af surveyen som landsdækkende tendenser, men vi kan ikke direkte sige, hvorvidt der lokalt er 

stor eller lille deltagelse i de enkelte fora.  

Projektet ”Faglige fora for psykomotoriske terapeuter” blev etableret i 2011 og har jf. projektbeskrivelsen 

til formål “at styrke psykomotoriske terapeuters faglighed og identitet, herunder udkrystallisere/identificere 



   

3 
 

egentlige specialområder. Gennem etableringen af faglige fora at sikre en øget kontakt mellem 

uddannelserne, praksisfeltet, DAP og DAP´s medlemmer. Faglige fora danner afsæt for efterfølgende 

udviklings- eller forskningsprojekter”.   

De forskellige fora har således til formål at give psykomotoriske terapeuter mulighed for systematisk 

erfaringsudveksling med fokus på videndeling, udvikling og præcisering af professionen. Gennem 

etableringen af faglige fora er målet at sikre en øget kontakt mellem uddannelserne, praksisfeltet, DAP og 

DAP’s medlemmer. Ligeledes er hensigten at idégenere udviklings- og forskningsprojekter i samarbejde 

mellem uddannelserne og praksisfeltet.   

 

Organisering  

Styregruppen  

Projektet er styret af en fælles gruppe af medarbejdere fra hhv. Psykomotorikuddannelsen UCC 

Nordsjælland, Psykomotorikuddannelsen VIA og Danske Psykomotoriske Terapeuter (DAP). I styregruppen 

sidder ledelse fra de tre organisationer samt lektorer og adjunkter fra de to uddannelser.  

Styregruppen har afholdt to årlige møder, hvor drøftelser og beslutninger i samarbejde er blevet taget.  

For hver landsdel har der været en projektleder, som har været en del af styregruppen. Denne har været 

kontaktperson og mellemleddet til tovholderne. Det er også projektlederne, der har stået for indsamling af 

opsamlingsguides, kontakten med DAP samt annoncering i samarbejde med DAP og uddannelserne. 

Projektlederne i hhv. Jylland og Sjælland har udover styregruppemøderne holdt møder over skype. 

Projektledernes funktion har bl.a. også været at klæde tovholderne på til deres funktion. Det har bl.a. 

involveret to inspirationsdage, hvor alle tovholdere fra begge landsdele har mødtes.   

Tovholdere  

Hvert fora har en uddannelsestovholder og en praksistovholder. Uddannelsestovholderne er udpeget og 

lønnet af uddannelsen i den pågældende landsdel, mens praksistovholderen er udpeget af DAP og arbejder 

frivilligt. Dog har der i opstarten af fora været projektmidler til praksistovholderne for deres ihærdige 

arbejde.  

Tovholderne har haft direkte kontakt med projektlederen i den pågældende landsdel. Projektlederen har 

som nævnt ovenfor siddet med i Styregruppen, som har fungeret på tværs af landet. Hvert fora har 
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desuden fået hjælp af en studerende, der har varetaget de praktiske opgaver, så tovholderne primært 

kunne beskæftige sig med at facilitere selve mødet. 

Et succeskriterie for projektperioden var at få identificeret og engageret tovholdere fra praksisfeltet, som 

kan køre de faglige fora også efter endt projektperiode. Dette er lykkes, da stort set alle praksistovholdere 

har indvilget i at fortsætte deres tovholderfunktion fremadrettet.  

Deltagelseskriterier  

De faglige fora er for uddannede psykomotoriske terapeuter, som er medlem af DAP, samt 

studentermedlemmer, som har bestået modul 9. Der har været stor interesse i faglige fora fra studerende 

på alle moduler på begge uddannelser, og det har derfor løbende været diskuteret, hvorvidt faglige fora 

skal være tilgængeligt for alle studerende, som har studentermedlemsskab i DAP. I styregruppen har der 

været enighed om at for at sikre det faglige niveau skal faglige fora kun være for færdiguddannede og evt. 

studerende, som har opnået et vist fagligt niveau, som nærmer sig de færdiguddannede. Et andet argument 

for ikke at invitere alle studerende har desuden været, at faglige fora er for praktiserende psykomotoriske 

terapeuter, som skal sparre med hinanden og ikke være en form for mentorer for studerende. Efter 

forskellige forsøg med at invitere studerende på de ældre moduler blev styregruppen enige om at 

studerende, som er medlem af DAP og som har afsluttet modul 9, må deltage i faglige fora. Både de 

uddannede psykomotoriske terapeuter og de studerende har ytret tilfredshed med dette. Få kommentarer 

i besvarelserne fra medlemmerne viser desuden, at netop polariteten mellem færdiguddannede og 

studerende har bevirket udbytterige og inspirerende diskussioner.  

Fra start blev der opfordret til, at de psykomotoriske terapeuter deltog i de fora, som har fokus på de 

områder, som man i forvejen arbejdede indenfor. I kommentarerne fra surveyen ses det, at det for 

medlemmerne er vigtigt at kunne deltage i de fora man har lyst til og gerne på tværs af de forskellige 

arbejdsområder. Nogle har grundet job inden for et område et stærkt og kontinuerligt engagement i særligt 

ét fora, men flere har enten jobs indenfor forskellige områder eller også er de jobsøgende. For disse 

grupper er det vigtigt at kunne deltage på tværs af alle områder og når tid og sted passer ind i den enkeltes 

muligheder. Mange deltager desuden primært i et fora, hvis oplægsholderen fanger vedkommendes 

interesse. Vi vurderer derfor, at det er hensigtsmæssigt at bevare den åbne form med tilmelding fra gang til 

gang.  

Et succeskriterie for projektet var, at deltagelsesprocenten i faglige fora bestod af 75% uddannede 

psykomotoriske terapeuter og 25% studerende. Det er ikke muligt for os at vurdere, hvordan fordelingen 

har været mellem uddannede og studerende. Dog kan vi i surveybesvarelserne og opsamlingsguidsene se at 
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hovedvægten har været uddannede psykomotoriske terapeuter, men også at særligt de åbne oplæg har 

været godt besøgt af studerende.  Af kommentarerne ses det, at deltagerne har fundet det gavnligt, at der 

har været en faglig bredde mellem deltagerne.    

Organisering af de enkelte fora 

Faglige fora er inddelt geografisk med otte grupper, hvoraf fire findes i Jylland og fire på Sjælland. De 

faglige fora på Sjælland har temaerne ”Børn og Unge”, ”Psykiatri”, ”Trivsel” og ”Ældre”, mens de faglige 

fora i Jylland har temaerne “Børn og Unge”, ”Psykiatri”, ”Trivsel” samt “Voksen Gruppeundervisning”. I 

bilag 1 ses en oversigt over de møder, der er afholdt i de enkelte fora siden 2011.  

Jf. projektbeskrivelsen var et succeskriterie, at der blev etableret 4-5 faglige fora i hver landsdel. Dette er 

opnået med 4 fora i hver landsdel. Svarresultater fra DAP´s medlemmer viser, at der er bred interesse for 

de 5 forskellige fagområder. Deraf vurderes, at der ikke er et fora der er mere væsentlig end et 

andet.  Ligeledes er der interesse for at det fora, som findes i den ene landsdel, men ikke i den anden 

oprettes begge steder.  I skrivende stund arbejdes med planlægningen af næste års møder i faglige fora, 

hvor der vil være i alt 9 foramøder på hhv. Sjælland og i Jylland (1 fælles oplæg for alle fora, samt 2 

oplæg/workshops i hver af de fire fora).  

Jf. succeskriterierne for projektet var målet, at de faglige fora mødes tre gange årligt, hvilket er opnået og 

også er planlagt for det næste år. Enkelte fora har endda mødtes 4 gange i sidste sæson. 

Afholdelse af fora  

De konkrete møder i foraene har varet mellem 2 - 4 timer og har vekslet mellem at have interne og 

eksterne oplægsholdere og have karaktér af workshops, hvor viden og praksis blev formidlet. Hver gang har 

det været et nyt input med efterfølgende diskussion i foraet.  Efter hvert møde har tovholderne været 

ansvarlige for at udarbejde en opsamlingsguide, hvor antallet af deltagere, ny viden, materiale fra 

oplægsholder m.m. er blevet beskrevet. Med henblik på vidensdeling ligger dette tilgængeligt for alle 

medlemmer på DAP´s hjemmeside. 

Til enkelte møder i foraene har der været foredrag af særlig uddannelsesrelevant karakter fx om ny 

forskning. Disse foredrag har været åbne for alle studerende og har foregået på uddannelsesstederne. Den 

efterfølgende opsamlende diskussion har stadig været lukket og kun for personer, som opfyldte 

deltagelseskriterierne.  
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Hvad betyder noget for medlemmers deltagelse i faglige fora  

Når vi ser på de kommentarer, som deltagerne i surveyen har bidraget med, så fremgår det, at elementer 

som tidspunkt, sted, tema og det faglige indhold har betydning for, hvorvidt der deltages eller ej. Ift. tid og 

sted må vi erkende, at kommentarerne ikke er entydige, og vi antager derfor, at det ikke vil være muligt at 

tilgodese alles ønsker for tidspunkt og geografisk placering af møderne i faglige fora. Bemærkelsesværdigt 

er det, at en kommentar går på, at man kan afholde møder på en lørdag og øge varigheden af mødet. Vi 

lægger også mærke til, at flere har givet udtryk for, at det er vigtigt at få en reminder om møderne, gerne 

flere gange inden et møde. Desuden nævner to også, at prisen for deltagelse har betydning for deltagelsen. 

Om disse kommentarer kommer fra to, som ikke har deltaget og derfor ikke ved at deltagelse er gratis, er 

usikkert. Det kan også tolkes sådan, at de to ønsker at det også fremadrettet skal være 

gratis.  Kommentarerne viser desuden entydigt, at det er meget væsentligt, at oplægsholderen er 

engageret og fagligt dygtig.  

 

På spørgsmålet “Har du deltaget i faglige fora?” har 40 % svaret “JA”, mens 58 % har svaret “NEJ”. Dette 

sammenholdt med, at 84 % af svarene på spørgsmålet “Ville du gerne have deltaget i flere faglige fora?” var 

“JA” giver os en anledning til at overveje, hvad vi kan ændre på for at øge deltagelsen i faglige fora.  

 

Samtidig ser vi også af resultaterne at 76 % af de, der har deltaget i et eller flere fora kan forestille sig at 

deltage i kommende faglige fora. 63 % af deltagerne i surveyen svarer, at frekvensen af møderne har været 

passende, mens 29 % har svaret “ved ikke” til dette.  Af ovenstående procentuelle resultater antager vi, at 

der generelt er stor interesse for at afholde faglige fora, og at frekvensen er passende.  

I surveyen har et spørgsmål afbildet, hvilke faglige fora, der har størst interesse. Dette spørgsmål er 

uunderinddelt i “Sjælland” og “Jylland”.  
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Heraf kan vi se, at der overordnet er interesse for alle oprettede fora, men fora for ”Trivsel” har en tendens 

til at tiltrække størst interesse. Af kommentarerne fra surveyen ses det, at der på Sjælland er efterspørgsel 

på et fora for “Voksen gruppeundervisning”, mens der i Jylland er efterspørgsel på et fora omkring “Ældre”. 

Som nævnt tidligere, leder dette os frem til, at der er ønske om, at alle fora oprettes i begge landsdele.  

 

Antal deltagere i faglige fora 

Af de indsamlede opsamlingsguides fremgår det, at foraene har været jævnt besøgt:  

Fora  antal møder antal deltagere i alt gengangere pr. gang 

Voksen gruppeundervisning, Jylland 6 (2 åbne for alle) 144 5-7 

Trivsel, Jylland  5 (2 åbne for alle) 122  3-7 

Børn og unge, Jylland 7 153 4-8 

Trivsel, Sjælland 1 17 4 

Børn og unge, Sjælland 4 34 1-7 

Psykiatri, Sjælland 3 45 4 
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Fora for “Psykiatri” i Jylland og fora for “Ældre” på Sjælland er først startet op sent i projektperioden, så er 

derfor ikke medregnet i ovenstående. Det ses også at de fora, hvor der har været åbne oplæg, har haft 

mange deltagere, hvoraf en stor del har været studerende.  

Et succeskriterie var at der vil være 50 % gengangere over et år og at de enkelte fora således fik nogle faste 

medlemmer. Vi kan ikke konkludere på dette, men det fremgår af opsamlingsguides, at der i alle fora er 

gengangere fra gang til gang. I kommentarerne i surveyen ses det dog også, at der ikke er interesse for fx at 

skulle tilmelde sig fast et enkelt fora.   

Der har ikke været 100% systematik omkring indsamling af opsamlingsguides, hvorfor tallene herover kun 

kan bruges til at vise nogle tendenser.  

 

Surveyen blev også anvendt til at vise, hvor stor deltagelse der har været i de forskellige faglige fora i begge 

landsdele. I “Børn og unge” i Jylland havde 5 % deltaget tre gange og 3 % har deltaget i mere end 6 fora. 

Resultaterne fra surveyen er alle vedlagt som bilag.  

Hvor mange gange har du deltaget i alt i faglige fora? - Børn og unge, Jylland 

 

Fig.1. Eksempel på søjlediagram fra survey. 

 

Det faglige fora for “Psykiatri” i Jylland har 30 %, som har deltaget ved et fora, mens 8 % har deltaget i 2.  

49 % af de adspurgte har ikke deltaget i dette fora.  
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“Trivsel” i Jylland har ifølge surveyen haft 30 % der har deltaget i et arrangement i dette fora og 5 % har 

deltaget i 5 arrangementer i dette fora. 36 % af de adspurgte har ikke deltaget i fagligt fora for “Trivsel” i 

Jylland.  

Det faglige fora for “Voksen gruppeundervisning” har haft deltagelse af 28 % af de adspurgte ved et 

arrangement og 5 % har svaret, at de har deltaget i mere end 5 arrangementer i foraet. 50 % af de 

adspurgte har ikke deltaget i dette fora.  

De adspurgte har for foraet “Børn og unge” meldt tilbage, at 5 % har deltaget ved et arrangement og 

ligeledes har 5 % deltaget i to arrangementer i dette fora. 84 % af de adspurgte har ikke deltaget i dette 

arrangement.  

Deltagelsen “Psykiatri” på Sjælland har været 28 % ved et møde, mens 4 % svarer at de har været til hhv. 4 

og 5 møder. 57 % af de adspurgte har ikke deltaget i dette fora.  

30 % af de adspurgte har svaret, at de har deltaget en gang i foraet “Trivsel” på Sjælland og 7 % har svaret 

at de har deltaget i dette fora to gange. 63 % af de adspurgte har ikke deltaget i dette fora.  

Deltagelsen i “Ældre” på Sjælland har været 13 % af de adspurgte har været der en gang, mens 5 % har 

været der to gange. 83 % af deltagerne i surveyen har ikke deltaget i dette fora.  

 
Deltagernes udbytte af deltagelse i faglige fora 

Ifølge projektbeskrivelsen var et af formålene med oprettelsen af faglige fora at styrke psykomotoriske 

tereapeuteres faglige identitet.  

I surveyen blev deltagerne spurgt til deres udbytte af faglige fora. Det fremgår af resultaterne, at 77 % har 

en oplevelse af, at deres fagidentitet er blevet styrket ved at deltage i de faglige møder. 73 % angiver at de 

har opnået ny viden ved deltagelse, mens 42 % mener at de har fået styrket deres professionelle netværk. 

Mindre end 10 % har vurderet at deltagelse i faglige fora har givet jobmuligheder. I kommentarerne hæfter 

vi os primært ved at flere nævner, at deltagelse i faglige fora har givet inspiration til det daglige arbejde.  
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Deltagernes vurdering af konceptet 

Af kommentarerne i surveybesvarelserne ses det, at der generelt har været stor tilfredshed med faglige 

fora og at det både har været givtigt på den faglige vidensfront og den fagpersonlige netværksfront. 

Til spørgsmålet om hvad der har fungeret godt ved de faglige fora fremhæves det af mange, at det er 

spændende og givtigt at møde eksterne oplægsholdere og andre psykomotoriske terapeuter med viden og 

erfaring inden for særlige områder. Flere nævner at det er godt med oplægsholdere der har et klart og 

afgrænset mål med undervisningen.  Det nævnes også, at faglige fora giver mulighed for fordybelse i 

kendt/ukendt viden og det er godt med både teori og praksis, så der også bliver fokus på egen oplevelse.  

Kommentarerne viser desuden, at det for deltagerne er udbytterigt at lære nye og flere fagfæller at kende 

og at den faglige sparring og videndeling med kolleger og studerende er givende både fagligt og socialt. En 

skriver “og så er det jo nogle skønne mennesker at være sammen med, som bruger både hoved og krop”.  

Det ses også i kommentarerne, at der bliver sat pris på formen for møderne, hvor der som udgangspunkt er 

et oplæg med efterfølgende dialog i grupper eller plenum. Det kommenteres desuden positivt, at værterne 

(tovholderne + studentermedhjælpere) har overblik, og at der er styr på de praktiske rammer.   

 
Samarbejdet på tværs af 3 organisationer  

Samarbejdet på tværs af de tre organisationer har fungeret fint, dog er tidsperspektivet blevet forlænget 

som konsekvens af samarbejdet med tre travle organisationer. Det har været givtigt at mødes konkret i 

Middelfart på trods af ressourcerne både tidsmæssigt og økonomisk.  Møderne har igangsat gode og 

konstruktive diskussioner og arbejdet er blevet uddelegeret på en relevant måde. Samarbejdet har bidraget 

til at skabe en fælles retning for den psykomotoriske profession. Både uddannelserne imellem samt DAP og 

uddannelserne imellem. 



   

11 
 

For at samarbejdet i styregruppen skal fungere er to ting vigtige. Det handler om kontinuitet, og at der er 

personer fra begge uddannelser samt fra DAP, som har beslutningskompetencer. I projektet har mange 

spørgsmål handlet om økonomi og ressourceforbrug og det har derfor været nødvendigt med 

beslutningskompetencerne lige ved hånden. Det har virket fornuftigt, at DAP har sørget for indkaldelse og 

dagsordener til møderne.   

Det har været tydeligt, at de tre organisationer har haft forskellige ressourcer og også at de primære 

ressourcer ligger i uddannelserne og ikke i DAP.  Det vurderes, at det er vigtigt at DAP har et stærkt 

ejerskab for faglige fora, da det i sidste ende handler om deres kontakt med medlemmerne. Uddannelserne 

kan bidrage med viden, men hvis faglige fora skal forblive levende og med flere engagerede 

psykomotoriske terapeuter, er det væsentligt at DAP holder sig i tæt kontakt med 

medlemmerne.  Eksempelvis kan de være mere opmærksomme på, hvad der rører sig hos medlemmerne, 

fx på Facebook og andre sociale medier. Dette kan fx give afkast til inspiration til temaer i de faglige fora.  

 
Samarbejde med praksistovholdere   

Det har været en udfordring at finde tovholdere i praksisfeltet. For det første er de placeret med store 

afstande rundt omkring i landet, og for det andet har de bærende kræfter været frivillige, hvilket har sat 

store krav til engagement og tidsoverskud i forhold til tage del i projektet.  

Efter nogle udfordringer i opstartsfasen er det gået ganske pænt og næsten alle tovholderne fra praksis har 

indvilget i at fortsætte samarbejdet efter projektets afslutning. Det er et godt grundlag for at faglige fora 

kan fortsætte på frivillige kræfter i fremtiden.  

Som en del af aftalen med praksistovholderne er de blevet klædt på til tovholderfunktionen. For det første 

gennem møder med projektlederen i den pågældende landsdel. For det andet i form af tilbud om at deltage 

i to inspirationsdage, som blev afholdt på tværs af bæltet.  

 
Inspirationsdage  

Der er afholdt to inspirationsdage for projektledere og tovholdere. Hensigten med inspirationsdagene var 

udover at give et fagligt input også at give mulighed for networking samt både faglig og personlig sparring 

imellem uddannelses- og praksistovholdere fra begge landsdele.   
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Den første inspirationsdag blev afholdt i januar 2014 med temaet “facilitering og transfer” ved 

oplægsholderne; Anette Thysgaard og Astrid Scheibel. Den anden inspirationsdag foregik i januar 2015 med 

temaet “markedsføring” ved Lotte Andreasen.  

Særligt den første inspirationsdag omkring facilitering gav et godt udbytte for tovholderne. Her fik de 

konkrete redskaber til at blive bedre facilitatorer for de faglige fora, hvilke afspejlede sig direkte i de 

efterfølgende møder i foraene. Det ses desuden i enkelte kommentarer i surveyen, at det er udbytterigt for 

deltagerne, når der er klar og stram styring fra tovholdernes side. Inspirationsdagene gav desuden 

projektlederne en viden om de udfordringer, som projektet også har samt en fornemmelse af, hvad der er 

brug for tovholderne for at løse opgaven.  

 

Annoncering  

Der har været annonceret for faglige fora på DAP’s hjemmeside, i DAP´s nyhedsbreve, i DAP´s fagblad, på 

Facebook, på uddannelsernes hjemmeside, på uddannelserne Facebook side samt internt på 

uddannelserne.  

Resultaterne fra surveyen viste, at 86 % af de i alt 242 deltagere havde hørt om faglige fora fra en af de 

anvendte informationskilder.  

 
 

Ydermere  viste resultaterne fra surveyen,  at hhv. 72 % og 52  % af deltagerne i surveyen havde hørt om 

faglige fora i DAP’s fagblad og i DAP’s nyhedsbrev. Kun 10 % af deltagerne havde hørt om faglige fora via 

uddannelsernes hjemmesider.  
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Surveyen skulle give styregruppen et billede af, hvorvidt informationsmængden havde den rette størrelse 

eller om der fx skulle annonceres yderligere. Af resultaterne kan vi se, at 66 % har angivet, at 

informationsniveauet har været “tilpas”. Kun 1 % har vurderet, at informationsniveauet var for “for meget”.  

Supplerende kommentarer fra surveyen viser, at der er behov for at information om møderne i faglige fora, 

gentages flere gange. Det foreslås, at der annonceres tydeligere på DAP’s hjemmeside fx på forsiden. 

Endvidere foreslås også, at der på hjemmesiden forefindes en samlet oversigt over kommende møder. En 

foreslår en fast layout form for annoncering af de enkelte møder. 

Med udgangspunkt i resultaterne fra surveyen antager vi, at det er vigtigt at annoncere bredt og at en 

kombination af DAP’s informationskilder samt sociale medier har den ønskede effekt. Ydermere har 

mængden af information været passende. Af kommentarerne vurderer vi, at gentagelse af annoncering er 

vigtig for medlemmerne ligesom en digital oversigt på DAP’s hjemmeside vil være relevant.  Vi 

vurderer endvidere, at en entydig layout form for alle møder kunne booste og synliggøre annonceringen af 

faglige fora. 

 

Aftagerundersøgelsen  
Som et led i projektet er der gennemført en aftagerundersøgelse. Den består af to dele. Den første del blev 

gennemført i starten af projektperioden i 2011-12 og havde til formål at belyse, hvordan psykomotoriske 

terapeuter klarer sig på arbejdsmarkedet samt afdække hvilke fremtidige behov der er indenfor forskellige 

arbejdsområder, som er typiske områder for psykomotoriske terapeuter. Den anden del blev gennemført i 

projektets sidste periode og havde til formål at uddybe afdækningen af, hvilke specifikke krav og behov der 

er til uddannede psykomotoriske terapeuters kompetencer på det fremtidige arbejdsmarked. Den anden 

undersøgelse har blandt andet til hensigt at understøtte uddannelsernes fremtidige planlægning og 

studieordning, således at uddannelsen matcher arbejdsmarkedets fremtidige behov.  

Aftagerundersøgelserne med konklusioner forefindes på uddannelsernes hjemmesider. 

 

Betydning af faglige fora for uddannelserne 

De fleste oplæg i faglige fora har været afholdt på uddannelserne og det har været med til at bidrage til at 

ny viden er blevet bredt ud. For uddannelserne har etableringen af faglige fora derfor betydet at 

vidensmiljøet har fået et løft og er blevet påvirket i en positiv retning.  Mange studerende har deltaget i de 
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foredrag som har været åbne, og de studerende har dermed haft mulighed for at få kendskab til ny viden 

og at blive inspireret inden for det psykomotoriske felt. 

Vi har spurgt lederne på de to uddannelser om hvad projektet har bidraget med ind i uddannelserne. 

Nedenstående er et sammendrag af to interview med hhv. Uddannelsesleder på Psykomotorikuddannelsen 

VIA, Helle Brok og tidligere konstitueret uddannelsesleder på Psykomotorikuddannelsen UCC, Steen Schytte 

Olsen.  

Synlighed 

På uddannelserne har etableringen af faglige fora betydet, at det er blevet mere synligt blandt 

medarbejderne, at uddannelserne skal arbejde tæt sammen med professionen. Da der er fem af de ansatte 

undervisere fra både VIA og UCC, som er tovholdere i faglige fora bliver der hele tiden snakket om og 

forholdt sig til faglige fora. Internt på uddannelsen har det derfor i større grad end tidligere givet et større 

fokus på og øje for professionen.  

De studerende er ligeledes opmærksomme på, at der findes faglige fora. Dog vurderer lederne, at de ikke 

har deltaget i så stor en grad som de havde håbet/ troet. De vurderer dog, at de studerende i stigende grad 

vil deltage fremadrettet.  De oplæg, som har været åbent for alle studerende har bidraget til en bredere 

vidensdeling og psykomotorikfaget er blevet bredt mere ud for de studerende. Da der kan være en tendens 

til at studerende lukker sig lidt inde i deres egen verden, har det stor faglig betydning for forståelsen af 

bredden i professionen at høre eksterne oplægsholdere samt diskutere med færdiguddannede. Det 

vurderes, at der er et stort potentiale for fremover at inddrage de studerende, bl.a. gennem åbne oplæg for 

alle studerende på uddannelsen. 

Uddannelseslederen i Randers og tidligere konstitueret uddannelsesleder i Hillerød påpeger begge, at det 

har taget lang tid at få gjort professionen mere synlig.  Det er “op ad bakke”, men det har betydet meget 

for synligheden, at DAP særligt gennem det sidste år (2014 - 2015), har skærpet et fokus på, at der findes 

mange forskellige fagområder for psykomotoriske terapeuter og har formidlet dette bl.a. i fagbladet. Det 

vurderes, at det tager lang tid at komme i gang, og betydningen af at der skrives mere i fagbladet, på 

hjemmesiden og på sociale netværk er meget stor. Faglige fora giver gode rammer og struktur for at 

synliggøre professionen.  

Videngrundlag 

De faglige fora har bidraget til videngrundlaget på uddannelserne, da faglig viden er blevet bredt mere ud 

blandt studerende. Uddannelseslederen i Randers påpeger dog, at der nu efter opstartsfasen stadig er 

potentiale for udvikling i forhold til spredningen og dybden af viden. Faglige fora har betydet, at der er en 
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større forbindelse til praksisfeltet, da tovholderne jævnligt møder psykomotoriske terapeuter fra praksis. 

Flere af uddannelsestovholdere bringer jævnligt viden fra faglige fora tilbage til medarbejdergruppen. Det 

sker på en uformel måde, men betyder at de selv samt enkelte andre undervisere tager ny viden med ind i 

undervisningen på grunduddannelsen.  Det er kun få af de andre undervisere, som deltager i faglige fora 

(prioriteringsspørgsmål), men 4-5 ud af en forholdsvist lille medarbejdergruppe er en stor del samlet set, 

svarende til over 40 %. Derudover har de faglige fora bragt større viden til praksisfeltet og vidensspredning 

er dermed optimeret. 

Der er ikke som ønsket jf. succeskriterierne i projektbeskrivelsen startet noget samarbejde med universitet 

på baggrund af faglige fora. Begge interviewede vurderer da også, at det vigtigste er at få etableret et 

samarbejdsprojekt med aftagere, hvorefter et universitet kan kobles på. 

Samarbejde med aftagerfelt 

For uddannelseslederne er det svært at sige om faglige fora reelt set har påvirket samarbejdet med 

aftagerfeltet. Der er ikke umiddelbart et stærkt link til aftagerne, som er dem der ansætter psykomotoriske 

terapeuter. En væsentligt del af projekt faglige fora har dog været aftagerundersøgelsen, som samlet set 

har bidraget til et godt outcome. Her anvendes aftagernes viden om de enkelte arbejdsfelter samt viden 

om de kompetencer, som de vurderer der er særligt brug for hos de psykomotoriske terapeuter. Aftagerne 

har således bidraget til at lave en større afdækning af de psykomotoriske arbejdsområder.  Det er et 

væsentligt bidrag og kan bruges i den kommende ny studieordning. 

 

Uddannelseslederen i Randers afslutter med at påpege, at hun fornemmer at bevidstheden om faglige fora 

er med til at sikre at flere psykomotoriske terapeuter og evt. også aftagere får ideer til projekter i 

samarbejde med uddannelsen. Konkret er der kommet flere henvendelser fra psykomotoriske terapeuter 

som bliver mellemled mellem uddannelsen og aftagerne. Ét konkret aftagerprojekt i samarbejde med 

Randers kommune er igangsat som følge af den øgede bevidsthed på aftagerfeltet.  Ligeledes er der rettet 

henvendelse om et andet større projekt, hvor psykomotoriske terapeut og dennes arbejdsplads ser 

uddannelsen som en mulig samarbejdspartner.  Succeskriteriet om projektaftaler er dermed ikke opfyldt 

helt, men vurderes til alligevel at være påvirket meget positivt, idet der er skubbet til den rette retning. 

Tidligere konstitueret uddannelsesleder fra Hillerød tilføjer, at ift. videngrundlag og samarbejde, så giver de 

faglige fora gode rammer og struktur, men det er endnu svært at sige at det har medført konkrete ting.  Det 

er dog et område med stort potentiale, som de i Hillerød vil arbejde videre med, fx som et 

aktionsforskningsprojekt med både undervisere og aftagere involveret. 
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Samarbejde mellem de to uddannelser 

Faglige fora har haft en positiv indflydelse på samarbejde mellem de to uddannelser. Det at der laves noget 

udfordrende sammen og at repræsentanter fra de to uddannelser mødes oftere er med til at konsolidere 

samarbejdet. Møderne og samarbejdet gør, at der opstår forbindelse mellem de to uddannelsen frem for 

dekobling.    

 

Faglige fora fremadrettet  

Det tager lang tid at bygge nyt op og efter 3 år med faglige fora ser det ud til at gå den rigtige vej. 

Styregruppen vurderer, at det er muligt at bygge noget op som kan holde i længden. Faglige fora fortsætter 

derfor,  dog ikke i projektform. Det er aftalt, at DAP og praksis feltet skal tage mere over og således give 

uddannelserne en mindre funktion ift. opretholdelsen af faglige fora. Det er besluttet at for perioden 2015 - 

2016 bidrager uddannelserne stadig med ressourcer til uddannelsestovholderne, som får en central rolle 

ift. planlægningen af nye møder. Uddannelsestovholderne er således dem, der sørger for kvalitetssikringen 

af det faglige niveau og kan evt. byde ind med oplæg/ny viden osv. Der ansættes studenterhjælpere til at 

varetage de praktiske ting omkring forplejning m.m. og således aflastes tovholderne. På sigt er det 

hensigten at faglige fora skal være frivilligt kørende med opbakning fra DAP. 

Konklusion 

Til trods for en lidt langsommere udvikling end forventet ved projektet start, kan det samlet konkluderes, at 

følgende mål er opnået: 

Etablering af i alt 9-10 faglige fora: 

a. Aktive fora, som benyttes af både studerende og uddannede, og som bidrager til øget 

professionsidentitet, øget vidensdeling og vidensflow 

b. En organisatorisk struktur, som synes være passende og under stadig udvikling. Herunder at de 

faglige fora efter ca. 2 års forsøg videreføres, dvs. de er blevet en integreret del af samarbejdet 

mellem uddannelserne og professionen. 

c. En øget bevidsthed om aftagerkontakt mellem uddannelse og aftagere, herunder starten på 

enkelte fælles projekter. 

d. Indhentning af aktuel og væsentlig viden med inddragelse af aftagerfeltet, i form af to 

aftagerundersøgelser, der supplerer hinanden. 


