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Dette dokument indeholder kursusforløbet der leveres online i form af et MOOC KULTUREL KOMPETENCE OG 
MEDMENNESKELIG UNDERVISNING I FORBINDELSE MED LGBT+ INDEN FOR SOCIAL- OG 
SUNDHEDSUDDANNELSEN oprettet inden for rammerne af projektet IENE9 Erasmus + Strategisk Partnerskab 
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Introduktion 
 

Dette dokument, Undervisningsplan, er en del af Intellectual Output 3 (IO3) – Leverance 2 for 

projektet ”Udvikling af en kulturelt kompetent  og medmenneskelig undervisningsplan ifm. LGBT+ 

inden for social- og sundhedsuddannelsen” IENE9 

 

IENE9 Projektet sigter efter at sætte undervisere/trænere i teori og praksis i stand til at forbedre 

deres faglige kompetence ifm. problemstillinger vedrørende LGBT+ og at udvikle 

undervisningsredskaber til at støtte inkludering af undervisningsplaner om problemer ifm. LGBT+ 

inden for social omsorg og sundhedspleje. Dermed bliver social- og sundhedspersonale og 

undervisere/trænere/elever udstyret med den nødvendige viden og de nødvendige færdigheder til 

at klare negative holdninger og stereotype synspunkter de måtte have over for LGBT+ personer, så 

de bedre kan understøtte de studerendes og servicebrugernes behov. 

 

Ved brug af Papadopoulos-modellen for ”Culturally Competent Compassion” (CCC) (Papadopoulos, 

2018) og baseret på resultatene af undersøgelserne (IO1– behovsvurderinger) og 

litteraturgennemgang (IO2 – europæisk og national uddannelseslovgivning/-vejledning/-politik), 

som blev udførst som en del af dette projekt, og heraf har vi udviklet en LGBT+ model-

undervisningsplan.  

 

Modelundervisningsplanen har styret udviklingen af nærværende Undervisningsplan, et dokument 

der beskriver detaljerne af den pædagogiske tilgang og udførelse i form af læringsmål og -aktiviteter 

for online-træningskurset og frembringelsen/kortlægningen af tilknyttede undervisnings-/lærings-

/vurderingsmaterialer. 

  

Undervisningsplanens struktur inkluderer følgende: 

1. De målsætninger som læreplanen forventes at opnå 
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2. Læringsresultater defineret i form a kompetencer (viden, færdigheder og holdninger) inden 

for de fire områder af Papadopoulos-modellen 

3. Indholdet af undervisningen (moduler og temaer) der er nødvendige for at nå læringsmålene 

Indholdet af undervisningen er grupperet i fire enheder, kohærent med de fire 

hovedfremstillinger i Papadopoulos-modellen 

4. Materialeressourcer der er nødvendige for modulerne 

5. Forslag til metodik (undervisning og læringstilgange 

6. Formative og opsummerende vurderinger.  

 

Begrebsmæssig model til en europæisk undervisningsplan for Udvikling af en 
kulturelt kompetent og medmenneskelig undervisningsplan ifm. LGBT+ inden for 

social- og sundhedsuddannelsen (IENE9)  

IENE 9 Model til kulturelt kompetent og medmenneskelig inklusiv undervisning ifm. LGBT+ 

 

Kulturel bevidsthed  Kulturel kompetence 
• Seksuel orientering  
• Kønsidentitet 
• Stereotyper 
• Sociokulturel og selv-

stigmatisering 
• Etnohistoriske og LGBT+ 

kulturelle variabler 

 • Homofobisk og transfobisk 
diskrimination 

• Vurdering af læringsbehov 
• Tilgængelige ydelser 
• Sikring 
• Forsvar 

 
 
 

  

Kulturel viden  Kulturel følsomhed 
• Hovedtermer ifm. LGBT+ 
• Menneskerettigheder og social 

retfærdighed 
• Fysisk og psykisk trivsel 
• Sociokulturelle forskelle / 

uligheder 
• Barrierer og formidlere 

 • Sprogbrug 
• Kommunikation  
• Medmenneskelighed 
• Tolerance 
• Forhold 

 

Medmenneskelighed 
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1. FORMÅL 
 

1.1. GENERELLE FORMÅL 

 

Social- og sundhedspersonale og undervisere/trænere/elever vil: 

 

– Udvikle en bevidsthed om LGBT+ behov inden for social- og sundhedspleje/undervisningen i hele 

Europa og i verden. 

 

– Lære at kende og forstå den europæiske nationale uddannelsespolitik-, -retningslinjer og -

lovgivning ifm. LGBT + inklusiv uddannelse. 

 

– Få adgang til bedste praksis-vejledninger om hvordan man udvikler en LGBT+ inklusiv 

undervisningsplan. 

 

– Forbedre deres viden og fortrolighed i undervisning/håndtering af LGBT+ problemstillinger. 

 

– Udvikle viden om hvordan man støtter LGBT+ elever og servicebrugere til at imødekomme deres 

behov for sundhedspleje/uddannelse. 

 

– Opnå relevante hovedkompetencer (professionel viden, færdigheder oh holdninger) inklusive 

mellemkulturelle og sociale færdigheder samt digitale færdigheder, og at blive styrket med evnen 

til at etablere positiv kommunikation, venlige omgivelser og positiv interaktion med og forhold til 

LGBT+ personer. 

 

1.2.  KONKRETE LÆRINGSRESULTATER 

 

Social- og sundhedspersonale og undervisere/trænere/elever vil: 
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MODUL 1. KULTUREL BEVIDSTHED OG MEDMENNESKELIGHED 

– Udvikle kulturel bevidsthed om egne og andres seksuelle orientering. Anerkende patienters 

/elevers / andres forskellige seksuelle orientering. Selvransage og selv tænke over ens personlige og 

andres holdninger i denne henseende. 

– Udvikle kulturel bevidsthed om eget og andres køn og seksuelle identitet. Anerkende patienters 

/elevers / andres forskellige køn og seksuelle identitet. Selvransage og selv tænke over ens 

personlige og andres holdninger i denne henseende. 

– Udvikle en bevidsthed om indvirkningen af vores kultur på formuleringen af stereotyper, hvordan 

disse påvirker vores holdninger, og hvordan vi kan undgå stereotypisk adfærd angående LGBT+ 

kollektivt og problemstillinger.  

– Udvikle bevidsthed om sociokulturel stigmatisering og diskrimination mod LGBT+ kollektivet. 

Udvikle bevidsthed om selv-stigmatisering af LGBT+ individer. 

– Udvikle bevidsthed om historiske, kulturelle og etnografiske data, baggrunde og sammenhænge 

angående LGBT+ kollektivet og problemstillinger. 

 

 

MODUL 2. KULTUREL VIDEN OG MEDMENNESKELIGHED 

– Opnå viden om og forståelse for hovedtermer ifm. LGBT+ og den indflydelse kulturen har på deres 

betydninger og brug.   

– Lære de nationale og internationale love, traktater, vedtægter, lokale regler og regulativer at 

kende samt uretfærdigheder i samfundet i forbindelse med magt/privilegium og velstandsfordeling 

og deres indvirkning på minoriteter og forskelligartede grupper såsom LGBT+.  

– Lære at kende og forstå konkrete sociale og sundhedsbehov /læringsbehov som LGBT+ 

servicebrugere/elever har. 

– Forstå hvilken indflydelse og indvirkning sociale og kulturelle variabler i livet og erfaringen blandt 

LGBT+servicebrugere/elever har. Identificere og håndtere sundhedsmæssige / sociale / 

læringsforskelle og -uligheder der lides af disse grunde. 

– Identificere og tage sig af barrierer og bidragere for at imødekomme LGBT+ patienters/elevers 

sociale og sundhedsbehov og læringsbehov.  
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MODUL 3. KULTUREL FØLSOMHED OG MEDMENNESKELIGHED 

– Anvende passende terminologi for LGBT+ kollektivet; ikke-heteronormativ, inklusive respektfuld, 

ikke-dømmende sprogbrug. 

– Opnå og forbedre kommunikationsevner i en interkulturel og forskelligartet sammenhæng: at lytte 

aktivt, at behandle med følsomhed, respektfuldt, medfølende og kulturelt passende over for andres 

følelser, behov, sårbarheder og anliggender. Tage sig af sprogforskelle, barrierer og misforståelser, 

fremme sproglig kompetence. Etablere inklusiv, ikke-heteronormativ kommunikation. 

– Lære hvordan man udfører kulturelt følsom og medmenneskelig omsorg og undervisning, som 

respekterer servicebrugerens og elevens forskelligartethed og værdighed, accept og medfølelse. 

– Udvikle strategier til at skabe et imødekommende, inklusivt klinisk / undervisnings-

/indlæringsmiljø for LGBT+ servicebrugere / elever, og som opmuntrer til gensidig tolerance og 

respekt og som værdsætter diversitet. 

– Lære hvordan man opbygger positive, medmenneskelige og sikre forhold mellem lærer–elev, 

elev–elev, SOSU-personale–patient, osv. baseret på respekt, gensidig tillid og medfølelse.  

– Lære at samarbejde i et team der fremmer multikulturelle og LGBT+inkluderende og 

medmenneskelige måder at arbejde på. 

 

 

MODUL 4. KULTUREL KOMPETENCE OG MEDMENNESKELIGHED 

– Identificere og håndtere homofobisk, bifobisk og transfobisk diskrimination eller køns-/seksuel 

identitetsdiskrimination. Racisme, mobning, kulturelle former for undertrykkelse / vold og hvordan 

man skal håndtere dette i form af viden og færdigheder. 

– Vurdere sociale/sundhedsmæssige/læringsbehov: Lær hvordan man laver personcentrerede, 

kulturelt kompetente, medmenneskelige og passende vurderinger af LGBT+ 

servicebrugeres/elevers behov. 

– Anvende kulturelt kompetent og medmenneskelig social-og sundhedspleje/undervisning af LGBT+ 

servicebrugere/elever. 

– Forøge tilgængeligheden af ydelser til minoriteter og forskelligartede grupper såsom LGBT+.  
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– Forbedre etiske principper om ligestilling, ikkediskriminerende praksis, tavshedspligt og 

troværdighed. 

– Sikre og forsvare LGBT+servicebrugeres/elevers rettigheder og udfordre diskriminerende 

holdninger og adfærd mod dem. 
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2. MODULER OG TEMAER FOR MOOC 

Temaerne er baseret på den PTT/europæiske model for kulturel uddannelse af sygeplejersker og 

læger udviklet i IENE 1–8 projekterne og Papadopoulos-modellen for Kulturelt kompetent 

medmenneskelighed (CCC) som består af fire hovedfremstillinger: Kulturel bevidsthed og 

medmenneskelighed, kulturel viden og medmenneskelighed, kulturel følsomhed og 

medmenneskelighed, kulturel kompetence og medmenneskelighed (www.ieneproject.eu, 

Papadopoulos 1998, 2006 & 2018).  

MOOC-undervisningsplanen kommer også til at inkludere teknologi og online-læringsaktiviteter. 

MOOC varer seks uger og består af fire moduler. Den første uge fokuserer på orientering og 

bekendtskab med teknologien i forbindelse med MOOC. Den sidste uge er sat af til overvejelser og 

syntese af det der blev lært i løbet af de tidligere fem uger samt en endelig vurdering og evaluering 

af kurset.      

OVERSIGT OVER UNDERVISNINGSPLANENS TEMAER: 

MODUL 1. KULTUREL BEVIDSTHED OG MEDMENNESKELIGHED 

 

TEMA 1.1. Seksuel orientering: Kulturel bevidsthed om egne og andre seksuelle orientering. 

Anerkendelse af  servicebrugeres /elevers / andres forskellige seksuelle orientering. Selvransage og 

selv at tænke over ens personlige og andres holdninger i denne henseende. 

 

TEMA 1.2. Køns- og seksuel identitet: Kulturel bevidsthed om egen og andres kønsidentitet. 

Anerkendelse af  servicebrugeres /elevers / andres forskellige køn og seksuelle identitet. 

Selvransage og selv at tænke over ens personlige og andres holdninger i denne henseende. 

 

TEMA 1.3. Stereotyper: Bevidsthed om indvirkningen af vores kultur på formuleringen af 

stereotyper, hvordan disse indvirker på vores holdninger, og hvordan vi kan undgå stereotypisk 

adfærd angående LGBT+ kollektivt og problemstillinger.  
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TEMA 1.4. Sociokulturel og selv-stigmatisering: Bevidsthed om sociokulturel stigmatisering og 

diskrimination mod LGBT+ kollektivet. Bevidsthed om selv-stigmatisering af LGBT+ individer. 

 

TEMA 1.5. Etnohistoriske og LGBT+ kulturelle variabler: Bevidsthed om historiske, kulturelle og 

etnografiske data, baggrunde og sammenhænge angående LGBT+ kollektivet og problemstillinger. 

 

 

MODUL 2. KULTUREL VIDEN OG MEDMENNESKELIGHED 

 

TEMA 2.1. Viden om og forståelse af hovedtermer ifm. LGBT+. Kulturens indflydelse på deres 

betydning og brug.   

 

TEMA 2.2. Menneskerettigheder og social retfærdighed: Nationale og internationale love, traktater, 

vedtægter, lokale regler og regulativer at kende samt uretfærdigheder i samfundet i forbindelse 

med magt/privilegium og velstandsfordeling og deres indvirkning på minoriteter og forskelligartede 

grupper såsom LGBT+.  

 

TEMA 2.3. Fysisk og psykisk trivsel: konkrete sociale og sundhedsbehov /læringsbehov som LGBT+ 

servicebrugere/elever har. 

 

TEMA 2.4. Sociokulturelle forskelle / uligheder: Indflydelse og indvirkning fra sociale og kulturelle 

variabler i livet, og den oplevelse LGBT+servicebrugere/elever har. Identificering og håndtering af 

sundhedsmæssige / sociale / læringsforskelle og -uligheder der lides af disse grunde. 

 

TEMA 2.5. Det at identificere og tage sig af barrierer og bidragere for at imødekomme LGBT+ 

servicebrugere/elevers sociale og sundhedsbehov og læringsbehov.  
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MODUL 3. KULTUREL FØLSOMHED OG MEDMENNESKELIGHED 

 

TEMA 3.1. Sprogbrug: Anvendelse af passende terminologi for LGBT+ kollektivet; ikke-

heteronormativ, inklusive respektfuld, ikke-dømmende sprogbrug. 

 

TEMA 3.2. Kommunikation: Kommunikationsevner i en interkulturel og forskelligartet 

sammenhæng: at lytte aktivt, at behandle med følsomhed, respektfuldt, medfølende og kulturelt 

passende over for andres følelser, behov, sårbarheder og anliggender. At tage sig af sprogforskelle, 

barrierer og misforståelser og fremme sproglig kompetence. At etablere inklusiv, ikke-

heteronormativ kommunikation. 

 

TEMA 3.3. Medmenneskelighed: Kulturelt følsom og medmenneskelig omsorg og undervisning, som 

respekterer servicebrugerens og elevens forskelligartethed og værdighed; accept og medfølelse. 

 

TEMA 3.4. Tolerance: Strategier til at skabe et imødekommende, inklusivt klinisk / 

undervisningsindlæringsmiljø for LGBT+ servicebrugere / elever, og som opmuntrer til gensidig 

tolerance og respekt og som værdsætter diversitet. 

 

TEMA 3.5. Forhold: At opbygge positive, medmenneskelige og sikre forhold mellem lærer–elev, 

elev–elev, SOSU-personale–servicebrugere osv. baseret på respekt, gensidig tillid og medfølelse. 

Teamwork og samarbejde i multikulturel og forskelligartet sammenhæng. 

 

 

MODUL 4. KULTUREL KOMPETENCE OG MEDMENNESKELIGHED 

 

TEMA 4.1. Homofobisk og transfobisk diskrimination: Racisme, mobning, kulturelle former for 

undertrykkelse / vold og hvordan man skal håndtere dette i form af viden og færdigheder. 
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TEMA 4.2. Vurdering af sociale/sundhedsmæssige/læringsbehov: Personcentreret, kulturelt 

kompetent, medmenneskelig og passende vurdering af LGBT+ servicebrugeres/elevers behov. 

 

TEMA 4.3. Tilgængelige ydelser: Personcentreret, kulturelt kompetent, medmenneskelig og 

passende social- og sundhedspleje/undervisning af LGBT+ servicebrugeres/elevers ved eller 

gennem tilgængelige ydelser til minoriteter og forskelligartede grupper såsom LGBT+. Være 

rollemodel for etiske principper om ligestilling, ikkediskriminerende praksis, tavshedspligt og 

troværdighed. 

 

TEMA 4.4. Sikring: Kulturelle og medmenneskelige aspekter af sikringen af LGBT+ patienter/elever 

og deres rettigheder, at udfordre diskriminerende holdninger, adfærd og paksis mod 

LGBT+servicebrugere/elever. 

 

TEMA 4.5. Forsvar: Kulturelle og medmenneskelige aspekter af forsvaret af LGBT+ 

servicebrugere/elever og deres rettigheder, at udfordre diskriminerende holdninger, adfærd og 

paksis mod LGBT+servicebrugere/elever. 

 

 

 

MOOC leveres over en periode på seks uger: 

 

– Den første uge består af adskillige introducerende og teknologiske orienteringsvideoer, podcasts 

og skriftlige instruktioner. De opfordrer deltagerne til at gøre dem selv bekendt med navigeringen 

gennem kurset samt til at introducere indholdet i kurset. Derudover udfylder deltagerne et præ-

MOOC spørgeskema og giver deres godkendelse til at dele deres opslag og alle produkter de måtte 

fremstille med deres ligestillede og bidragere som kan udarbejde publikationer med anonymiserede 

data. 
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– Den anden uge omhandler den første modul, hvis indhold er organiseret i konkrete LGBT-temaer 

hver dag. Deltagerne opfordres til at bruge en time per dag til enten at læse noget litteratur eller se 

en kort video, lytte til en podcast, hvorefter de udfører en tema-aktivitet. Ved ugens slutning, 

udfører deltagerne en selvvurdering fx en quiz. 

 

 

– Den tredje uge omhandler andet modul, hvis struktur er beskrevet ovenfor. 

 

– Den fjerde uge omhandler det tredje modul som er beskrevet ovenfor. 

 

– Den femte uge omhandler det fjerde modul som er beskrevet ovenfor. 

 

– Den sidste uge omhandler syntesemodulet og den endelige vurdering og et post-MOOC 

spørgeskema, og de kommer også til at udfylde et evalueringsspørgeskema. 

 
 

 UGE 1 UGE 2 UGE 3 UGE 4 UGE 5 UGE 6 

1 Orientering      

2  
 

MODUL 1     

3   
 

MODUL 2 
   

4    
 

MODUL 3 
  

5     MODUL 4  

6      Vurdering 
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3. LÆRINGSMATERIALE OG MINIMUM RESSOURCER  

 

Hver modul baseres på læringsredskaber der udvikles for valgte temaer og som indeholder: 

 

– Læringsresultater: en beskrivelse af hvad deltagerne kommer til at vide eller være i stand til at 

gøre efter at have deltaget i disse aktiviteter 

 

– Hensigter: en kort beskrivelse af mødets hensigter angående opnåede læringsresultater  

 

– En læringsaktivitet for hvert tema baseret på der frembragte læringsredskaber 

 

– Relevante læringsressourcer for hvert læringsredskab tilgængeligt online og på engelsk. Yderligere 

online læringsressourcer på landsplan og på sproget for hver modulkoordinator / udvikler bliver 

føjet til MOOC datalager 

 

– En skriftlig opgave baseret på læringsaktiviteten, såsom en beretning om overvejelser, opslag på 

diskussionsfora, en blog, en vlog osv. 

 

– Mindst en skriftlig peer-to-peer feedback og i det relevante online-space 

 

– En selvvurderingsaktivitet (fx en quiz, baseret på oplysningerne i læringsredskaberne). Opnåelsen 

af præstationsmærker er baseret på fuldførelsen af disse formative vurderinger. 

 

       I syntesemodulet (sidste uge) arbejder deltagerne med et casestudie udleveret af 

modulkoordinatoren, som bringer alle elementerne af indholdet og læringen sammen fra de fire 

tidligere moduler. Deltagerne arbejder i grupper eller enkeltvis for at afslutte adskillige aktiviteter 

baseret på casestudiet, hvilket har til hensigt at konsolidere deres viden. 
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4. METODIKFORSLAG 
 

Modellen er blevet udviklet med værdier, filosofi, undervisningsprincipper og en liste med 

kompetencer der er tilpasset LGBT+ kollektivets behov, og som er tilpasset målgrupperne social- og 

sundhedspersonale og undervisere/trænere/elever.  

 

For hver tema fremstilles et læringsredskab med informationer inddelt i mange sekvenser, 

organiseret på en attraktiv måde med online links til tekster, filer, virtuelle bøger, glossarier, 

artikler, arbejdsblade, lydklip, videoer, websites, YouTube-videoer, podcasts, spil, animeringer og 

quizzer osv. 

 

Niveauet og indholdet af disse redskaber tilpasses de konkrete behov, uddannelsesniveau og 

målgruppernes kvalifikationer, primært social- og sundhedspersonale og undervisere/ trænere/ 

elever. 

 

Undervisningsplanen fremmer innovative metoder og pædagogik med fokus på udvikling af effektiv, 

åben og innovativ undervisning gennem, brug af ICT. Undervisningens metodik er baseret på fælles 

indlæring og fælles skabelse. Læringsaktiviteterne omfatter både individuel og gruppeindlæring og 

fælles skabelse som kan deles med MOOC fællesskabet på diskussionsfora og personlige bidrag med 

opslag på blogs, wikier, journaler, fildeling osv. 

 

De primære uddannelsesprincipper der bruges i denne MOOC er: 

– Selvstændig og samarbejdende indlæring 

– Granskning over egen indlæring og egne erfaringer 

– Skabelse og fælles skabelse af viden 

– Aktiv interaktion med inspirerende aktiviteter og med andre erfaringer 

– Fokus på et enkelt emne eller et lille antal emner i en kort periode 

– Maksimal brug af tilgængelige online uddannelsesteknologier og sociale medier 

– Gruppeformidling 
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– Gruppefeedback 

– Forskellige niveauer og metoder til at vurdere præstationer. 

 

5.	FORSLAG	TIL	VURDERING		
 

5.1. VURDERING AF DELTAGERNES LÆRINGSRESULTATER 

 

Formativ vurdering  

Deltagernes læringsresultater bliver vurderet formativt gennem: 

1. Undervisernes vurdering: trænerne foretager vurderinger baseret på deltagernes lærings-

resultater, og de bedømmer deltagerne baseret på nogle læringsaktiviteter, såsom en beretning 

om overvejelser, opslag på diskussionsfora, en blog, en vlog osv., deres deltagelse i fælles 

indlæring i grupper, granskning over erfaringer fra praksis, identificering af det der er lært samt 

fremtidige behov eller opgaver der benytter sig af indholdet af  det de har lært hver dag. 

2. Selv-administrerede vurderingsquizzer der har til formål at måle deltagernes læringsresultater fra 

hvert modul. Der laves en quiz for hvert modul som fokuserer på oplysningerne i modulets 

læringsredskaber og kursusaktiviteter. 

 

Opsummerende vurdering 

 

Den opsummerende vurdering består af fremstillingen af et produkt der fanger de væsentlige 

elementer af det deltageren har lært. Dette produkt skal mere konkret give en refleksion af 

deltagerens MOOC-rejse og en handlingsplan for hvordan vedkommendes indlærete viden kan 

deles med kolleger, venner osv. Produktet kunne være en kort animering, en powerpoint 

præsentation, en podcast, en kort video osv.  
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5.2. BEDØMMELSE AF DELTAGERNE OG TILDELING AF MÆRKER OG CERTIFIKATER 
 

Bedømmelse af deltagerne 

Vurderingsskemaet viser hvordan eleverne bedømmes, hvilke aktiviteter der bedømmes, og hvilke 

point der tildeles for hver aktivitet. 

 

  Mod

ul-

vurde

ring  

Formativ vurdering 

(læringsaktiviteter bedømt 

af lærere) 

Opsu

mmer

ende 

vurde

ring  

Indvirknings
-  

 og 
MOOC 

Evaluerings- 
undersøgels

er 

Res

ulta

t 

mærker 

nr. Navn på 
læringsaktiviteterne  

Q
uizzer til M

odul 1 –4  
(autom

atisk scoring  

  individuel læ
ringsaktivitet eller  

opgave 

 Gruppeaktivitet  
 (sprog- eller generelle grupper) 

 M
O

O
C Fæ

lles aktivitet 
  Sum

m
ativ    

O
pgave 

Præ
- kursus- undersøgelse 

Post- kursus -undersøgelse 

M
O

O
C Evalueringsundersøgelse  

  Antal tildelte point  

Individuelt præ
stationsm

æ
rke  

Gruppepræ
stationsm

æ
rke 

Fæ
llesskabspræ

stationsm
æ

rke 

1.  ..................... x  

  

    10 x   

2.  .......................    x      2  x  

3.  .................    x     2   x 

 I alt   

  

        

 

Selv-vurderingsquizzer   

Modulets quizzer scores automatisk af MOOC-platformen. 

 

Lærernes formative vurdering  
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MOOC-formidlere tildeler point for deltagernes bidrag til læringsaktiviteterne, for at fuldføre 

dagens aktivitet (individuel indlæring), for deltagerens egne overvejelser, for deltagelse i 

diskussioner eller andre gruppeaktiviteter (samarbejdsbaseret læring) samt for at give feedback til 

medlemmerne deltagernes grupper. 

 

De relevante præstationer for hver deltager tager følgende kriterier i betragtning:  

– At skaffe sig adgang til og læse relevante oplysninger 

– Overvejelsesaktiviteter og personlige blog-opslag 

– Analyser af scenarier og diskussionsfora 

– Medvirkende skabelse af interkulturelle kommunikationsredskaber ifm. LGBT+ ved 

brug af online, interaktive redskaber såsom animeringssoftware, videoer og vimeoer, 

wikier osv. 

– Forslag til overførsel af ny viden og færdigheder til deres arbejdsplads. 

 

Opsummerende vurdering 

 Formidlerne tildeler point for opgaver for hvert produkt baseret på følgende kriterier: 

– Hvor fuldstændige og omfattende alle elementerne er (produkt og handlingsplan) 

– Kreativitet og innovation 

– Anvendelighed 

– Granskning. 

 

Quizzer til vurdering af indvirkning og MOOC-evalueringsundersøgelse 

 Der tildeles point for at fuldføre spørgeskemaet, ikke for svarene.  

 

Verifikation af deltagelse opfanges elektronisk af MOOC-platformen i løbet af kurset 

administrationshjælpemidler der gør det muligt for formidlerne at overvåge deltagerne og spore 

deres fremgang.  

 

Deltagerne kan også overvåge deres egen fremgang og egne præstationer i bedømmelsescentret. 
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PRÆSTATIONSMÆRKER 

Der tildeles tre mærker baseret på følgende kriterier: 

 

Individuelt præstationsmærke: Mærket tildeles til de personer der er mest engagerede i 

individuelle læringsaktiviteter. Disse personer vil have samlet adskillige point for individuel læring. 

 

Gruppepræstationsmærke: Mærket tildeles til de personer der var engagerede i individuelle og 

gruppeaktiviteter, og som gav gruppefeedback. Disse personer vil have samlet adskillige point for 

gruppelæring. 

 

Fællesskabspræstationsmærke: Mærket tildeles til de personer der er var engagerede i 

individuelle, gruppe- og fællesskabsaktiviteter, og som fuldførte den summative vurdering (min 

MOOC- 

rejse og min handlingsplan). Disse personer vil have samlet adskillige point for fællesskabslæring. 

 

5.3. INDVIRKNINGSEVALUERING 

 

Den kortsigtede indvirkning på MOOC-deltagerne vurderes gennem selv-evalueringsspørgeskemaer 

før og efter kurset. 

 

Mens spørgeskemaet før kurset fokuserer på læringsbehov efter egen vurdering for deltagerne hvad 

angår deres kompetencer (viden, færdigheder, holdninger) og deres forventninger, så bør 

spørgeskemaet efter kurset fokusere på deltagernes præstationer og kursets kortsigtede 

indvirkning, såsom: 

• Forøgede grundlæggende og tværgående kompetencer: kulturelle, sociale, digitale  

• Forøget niveau af digital kompetence og færdigheder i brugen af sociale medier  

• Større forståelse og respons over for social, etnisk, sproglig og kulturel diversitet  

• Forøget kulturel viden og udvikling af færdigheder ifm. kulturel kommunikation  
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• Bevidsthed om problemer ifm. LGBT+ inden for social omsorg og sundhedspleje  

• Ændringer i holdninger og værdier ifm. LGBT+  

• Kulturel bevidsthed og det europæiske borgerskab  

• Forøget motivation og tilfredshed ifm. deres arbejde.  

 

5.4. VURDERING AF KURSET 
   

Kurset evalueres gennem en undersøgelse der gives til MOOC-deltagerne. Evalueringen baseres på 

følgende kriterier: 

-

 
 

Evaluering af læringsredskaber  

Kvaliteten af 
undervisnings-
planen:

– dækning af 
identificerede 
målgruppers 
læringsbehov, 
forventninger og 
læringsmål
– relevansen af 

strukturen i 
træningsenheder
ne, 
læringsaktiviteter 
og de opnåede 
læringsprodukter.  

Kvaliteten af 
undervisnings/ 
læringsredskaberne
:

– effektiviteten af 
oplysninger og 
indlæring
– indholdets 
innovation og 
kvalitet
– intuitiv og 
venlig 
præsentation.

Kvaliteten af 
træningsaktivitet
en:

– effektivitet af 
administrationen 
af træningen, 
aktivering og 
motivation af 
– deltagere, 
kommunikation 
– støtte af deres 
indlæring 
– muligheder for 
individuelle veje.

Kvaliteten af 
træningsprodukti

onen:

– ekstra værdi af 
viden, 
færdigheder og 
kompetencer som 
deltagerne har 
opnået
– anvendelighed 

af viden opnået 
gennem øvelse.
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Gennem dette evalueringsspørgeskema, som man selv udfylder, bør eleven evaluere hvordan 
redskaberne har hjulpet med indlæringen.  

Hvert redskaber evalueres af deltagerne. Ved de daglige diskussionsfora, bør læringsgrupperne 
diskutere deres brug af redskabet, hvordan det har hjulpet dem med at lære, og hvad de har lært, 
hvilken viden de har opnået ifm. interkulturel kommunikation, og hvordan de kan anvende  denne 
lærdom i deres arbejdsmiljø.  

Underviserne bør også evaluere redskaberne ved at observere aktiviteter i klasseværelset der viser 
at eleverne udvikler færdigheder i interkulturel kommunikation.   

  



22 
 
 
 
 

 

 

6. REFERENCER 

 

- Papadopoulos, I., Tilki, M., and Taylor, G. (1998). Transcultural Care: A guide for Health Care 

Professionals. Quay Books. Wilts. (ISBN 1-85642-051 5) 

- Papadopoulos, I. (Ed): (2006). Transcultural Health and Social Care: Development of Culturally 

Competent Practitioners. Churchill Livingstone Elsevier. Edinburgh. 

- Papadopoulos, I. (2018) Culturally Competent Compassion. A guide for healthcare students and 

practitioners. Routledge. London / New York  

 

- IENE1-8 Projekter: 

http://ieneproject.eu/ 

https://ienerefugeehub.eu/ 

https://iene7.eu/project/ 

 

 


