Skabelon til afrapportering for 2012
Denne skabelon er udarbejdet til afrapportering af projekter fra Call for Projects og Strategisk Pulje i Sundhedsfaglig Højskole.
Formålet er at medvirke til at øge kendskabet til aktuelle FoU-aktiviteter blandt Sundhedsfaglig Højskoles ledere og medarbejdere.
Skabelonen anvendes til afrapportering af projekter, som er gennemført i 2012 under Call for Projects eller Strategisk Pulje.
Stamoplysninger
Projekttitel
Projektets formål og mål

Studenterunderviser i laboratorieøvelser
Formål:
At studenterunderviserne får erfaring med underviserrollen samt introduceres til
laboratoriearbejde.
MÅL:
Udvalgte studerende overtager laboratorieøvelsen på modul 8
Udvalgte studerende får større kendskab til bevægelseslaboratoriet
Denne metode kan danne præcedens for andre underviseropgaver

Navn på projektmedarbejder (e)

John Brincks og Frank L Jensen (Laboratorieansvarlige)

Ved flere: angiv kontaktperson
Ansættelsessted:

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus

Afrapporteringsform 1: Evaluering af proces og resultat
Er processen forløbet som planlagt?
Ja
Er det lykkedes at nå projektets mål?

Ja, der er tanker om at lave lignende forløb for laboratorieøvelser i uddannelsen

Beskrive kort projektets resultater (max. 1
side)

På nuværende tidspunkt er der lønnet to studenterundervisere, som er rekrutteret fra
fysioterapeutuddannelsen, modul 8. De har nu gennemført et forløb, som
studenterunderviser, hvor de har undervist i en laboratorieøvelse (se vedhæftet bilag).
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Hvordan er eller planlægges projektet
formidlet?
Hvordan tænkes projektet implementeret i
uddannelsen eller praksis?

De har herigennem fået et større kendskab til laboratorieudstyret (Elektromyografi
målinger, EMG), som de kan varetage. Ydermere har de opnået en større forståelse og
viden om videnskabsmetodiske begreber som reliabilitet og validitet, hvilket de til dels
har hjulpet de studerende med. Således har de fået mere erfaring i underviserrollen,
herunder planlægning og praktisk gennemførelse af timerne.
Projektet planlægges formidlet internt i undevisergruppen på
fysioterapeutuddannelsen
Det er tanken, at laboratorieøvelsen fremover varetages af studenterundervisere, og
at de nuværende to fortsætter, således at de i alt gennemfører tre
undervisningsforløb over tre semestre. Herefter oplæres to nye.

Afrapporteringsform 2: Afrapportering gennem nyhedsbrev (max. 2 sider i alt)
Hvad har været det mest givende ved
arbejdet med projektet?
Hvorfor vil det efter din/jeres vurdering være
spændende og relevant for andre
undervisere i SFH at få kendskab til projektet
og dets resultater?

Ser du/I nogen perspektiver i projektet, som
kunne være interessante for praksis eller
andre interessenter

FoU-chefen, SFH 2012

