
KOMMUNIKATIV 
SIMULATIONS-
TRÆNING 

”Med simulationstræning kommer du tæt på, fordi der bliver brugt 
reelle problemstillinger fra hverdagen. Du får trænet noget, som du 
kan gå tilbage og bruge i morgen på din arbejdsplads. Måske føles 
det grænseoverskridende, når du gør det første gang, men til gengæld 
bliver det lagret i dig på en helt anden måde, når du har gjort og 
prøvet det flere gange, end hvis du har læst eller hørt det.” 

Kommunal leder i projekt med simulationstræning

Få viden, færdigheder og kompetencer 
til at træne kolleger, praktikanter, 
studerende og elever i forskellige 
dialogsituationer.

Økonomisk støtte fra kompetencefonden 
Læs mere på Den kommunale kompetencefond og 
Den regionale kompetencefonds hjemmesider.

http://www.denkommunalekompetencefond.dk/
http://www.denregionalekompetencefond.dk/


Københavns Professionshøjskole udbyder i samarbejde med VillaVenire et modul 
om kommunikativ simulationstræning. Kommunikativ simulationstræning henter 
sin inspiration fra øvrig simulationstræning, hvor træningen består af gentagne 
live-forsøg, som den trænende får feedback på, efterfulgt af refleksioner over 
de nye erfaringer.

Træningen foregår i simulerede samtale- og mødesituationer, hvor træningen 
sigter direkte mod, at den, der træner, styrker sin evne til at komme i mål med 
sine intentioner med samtalen. 

Målgruppe
For fagprofessionelle med en funktion som faglig koordinator, vejleder, leder, 
underviser eller lignende. 

Det får du ud af modulet
Du lærer at træne kolleger, praktikanter, studerende og elever i forskellige  
dialogsituationer fx borger- og pårørendesamtaler, organisatoriske samtaler 
eller formidlingssituationer. 

Det faglige indhold
• Simulationstræningens filosofiske, teoretiske og metodiske grundlag
• Trænerroller og deltagerroller, teoretisk og i praksis – du træner med dig selv

og andre
• Forskellige typer af kommunikativ simulationstræning og deres anvendelse
• Forskellige typer af formidlingspraksis, den kommunikative simulationstræ-

nings anvendelsesområder

Omfang
Modulet er på 10 ECTS. Modulet er uden for studieordning og kan indgå som en 
valgfri del på en række diplomuddannelser.

Metoden kommunikativ simulation er en unik træningsmetode, 
som med udgangspunkt i den enkelte deltagers aktuelle 
udfordringer træner kommunikation i praksis.
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