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Før præsentationen af indholdet skal det slås fast, at det er vigtigt, at BOIT underviseren er bevidst om og kan stå inde for de
vigtigste formål og bagvedliggende holdninger i forhold til forløbet: (BOIT står for BurnOut Intervention Training – undervisning
i forebyggelse af udbrændthed)
Den sociale ansvarlighed på arbejdspladsen skal styrkes både
generelt og med det specifikke mål at reducere antallet af tilfælde af udbrændthed.
■■ Udbrændthed er en sygdom, som udvikler sig gradvist og
derfor kan den også afværges på et tidligt stadie.
■■ Udbrændthed påvirker ikke kun individet, men også teamet og
organisationen, som medarbejderen arbejder i.
■■ Synlige tegn på og konsekvenser af udbrændthed kan opdages.
■■ Ved hjælp af BOIT undervisningen af ledere og teamledere
kan omkostningerne ved udbrændthed – sygefravær, personaleomsætning og arbejdsløshed – reduceres i det lange løb.

Fjerde kapitel handler om den metodologiske og pædagogiske
tilgang i BOIT programmet. Denne sektion informerer underviseren om BOITs blended learning koncept, og giver råd om hvordan
face-to-face undervisningsmaterialet kan bruges. Eftersom BOIT
kan føre til både non-formelle og uformelle læringsaktiviteter,
afsluttes dette kapitel med en kort teoretisk ekskurs til formel,
non-formel og uformel undervisning.
BOIT-undervisningsforløbets succes afhænger i høj grad af, hvordan man forbereder det. De vigtigste aspekter man skal overveje
er, hvem deltagerne er og hvad indholdet af og tidsrammen for
undervisningen skal være. Dette samt undervisningsmetoderne
diskuteres i femte kapitel.
BOIT underviseren kommer også til at stå over for andre udfordringer. I sjette kapitel tilbyder den gruppe, som udviklede BOITundervisningsforløbet, deres anbefalinger i forhold til hvordan
disse vanskeligheder kan minimeres.
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1. INDLEDNING

Undervisningsvejledningen skal fungere som en guide for undervisere på BOIT-undervisningsforløb for ledere og teamleder.
BOIT består af seks kapitler:
Første kapitel indeholder en kort introduktion og giver baggrundsinformation om udbrændthed, inden BOIT konceptet præsenteres
i sin helhed.
Andet kapitel handler om BOIT konceptet og tredje kapitel
omhandler undervisningsstrukturen. I dette kapitel gives en oversigt over indholdet af de fire face-to-face workshopper, efterfulgt
af en diskussion af BOITs fleksibilitet – en speciel egenskab ved
undervisningsforløbet. Fleksibiliteten gælder ikke kun indholdet,
men også varigheden af de forskellige workshopper og undervisningsforløbet i sin helhed.
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2. BOIT undervisningsfor
løbet i forebyggelse af
udbrændthed for ledere
og teamledere – om kon
ceptet
Udbrændthed er en sygdom, hvis udbredelse er voksende i EUs
medlemslande. Årsagerne til denne udvikling i de seneste to
årtier er mange: De faglige krav synes at være stigende i næsten
alle sektorer, og samtidig har konsekvenserne af den stigende
arbejdsløshed i Europa påvirket vores adfærd på arbejdsmarkedet. Set fra virksomhedens perspektiv reducerer udbrændthed
både de ansattes arbejdseffektivitet og resulterer i en stigning
af antallet af sygedage. Dette kan tolkes på følgende måde: De
ansatte har en tendens til at arbejde længere, når man regner ud
fra timer om ugen eller måneden og som et resultat heraf, føler
de sig oftere udmattede og er mere udsatte for at blive syge.
Tendensen synes at være, at én person nogle gange udfører halvanden mands arbejde for samme løn pga. høje forventninger fra
hans/hendes chef. I økonomisk svære tider bliver firmaer nødt til
at holde endnu bedre øje med deres budget og omsætning, så de
forsøger ofte at spare på personaleomkostningerne, alt imens de
får færre mennesker til at udføre mere arbejde.
I det lange løb er dette selvfølgelig en fejlberegning. En stigning i
antallet af sygedage eller opsigelser vil til sidst føre til langt højere omkostninger for en virksomhed; den manglende medarbejder
skal enten erstattes i en kortere eller længere tidsperiode, eller
en ny medarbejder skal ansattes. Dette er ikke kun en finansiel
byrde, men også meget tidskrævende, eftersom den nyansatte
skal integreres i virksomheden. Således kan de forøgede psykiske
krav på arbejdspladsen også have langtidsvirkende konsekvenser for virksomheder i form af øgede personaleomkostninger.

Set udefra kan det nogle gange være svært at forstå, hvorfor
folk ikke tidligere melder ud, at de er overbelastede, så arbejdet
kunne reorganiseres. Nu om dage i en tid med økonomisk usikkerhed og høj arbejdsløshed kan det antages, at ansatte såvel som
selvstændige er glade for at have et job og frygter at miste det.
Som en følge heraf, påtager disse mennesker sig mere arbejde,
længere arbejdsdage og større ansvar, alt imens de sætter deres
eget helbred på spil. Udbrændthed synes bare at være ét af flere
negative resultater, som denne tendens har affødt.
På grund af mere krævende arbejdssituationer, lader det til, at
udbrændthed er kommet ”på mode”: Alle føler sig stressede og
udbrændthed ses også ofte hos arbejdsgivere. BOIT projektteamet
vil gerne understrege, at i BOIT forløbet ses udbrændthed som en
rigtig sygdom, og ikke blot et øjebliks følelse af overanstrengelse:

Udbrændthed kan defineres som en følelse af udmattelse,
en kynisk attitude overfor jobbet og de mennesker, som er
involveret i det og reduceret præstationsevne eller arbejdseffektivitet. Man kan udtrykke det sådan, at udbrændthed tager
gejsten og viljen fra en person. Dette betyder, at den ansattes energi eller arbejdskapacitet falder, når arbejdsmiljøet er
specielt krævende og ikke ressourcegivende. På et sent stadie
vil en tilstand af fysisk, følelsesmæssig og mental udmattelse
indfinde sig – en tilstand, som det er svært at komme ud af
igen.
Schaufeli, Greenglass, 20011

At være i stand til at skelne imellem denne ’virkelige’ udbrændthed – som i sig selv er svær at definere, eftersom definitionen
1

Schaufeli, W. B. & Greenglass, E. R. (2001). Introduction on a special issue
on Burnout and health. Psychology & Health, 16, 501–510.

Ud fra et behandlingssynspunkt er det positive omkring
udbrændthed, at det er en sygdom, som ikke pludseligt opstår,
men derimod gradvist udvikler sig over uger, måneder og nogle
gange år. Dette gør, at man på et tidligt stadie kan gribe ind
i udbrændthedsprocessen og de første skridt i interventionen
kan finde sted, før et individ har nået det totale sammenbrud. I
Undervisningsforløbet i Forebyggelse af Udbrændthed for ledere
og teamledere tager man hensyn til netop disse omstændigheder.
Selvom der allerede nu tilbydes mange undervisningsforløb, som
behandler emner som: ”balancen mellem arbejde og privatliv”,
”et stress-frit liv”, undgåelse af udbrændthed på arbejdet og i
hjemmet, afslapningsteknikker til brug i stressende (arbejds-)
situationer, osv., så findes der ikke på nuværende tidspunkt et
undervisningsforløb, som er rettet mod de overordnede i de brancher, hvor de ansatte arbejder i specielt stressende (og derfor
også udbrændthedsfremmende) situationer. Det, som der er specielt ved BOIT programmet, er netop, at det er rettet mod mennesker, som er ansvarlige for andre ansatte. Ved hjælp af undervisningsforløbet opfordres denne målgruppe til at udvikle en større
bevidsthed om arbejdsforhold, som kunne føre til udbrændthed
blandt deres personale. BOIT ansporer ledere og teamledere til at
påtage sig et større ansvar for deres personales trivsel, når det
kommer til arbejdsrelaterede sygdomme som f.eks. udbrændthed.

Deltagerne konfronteres med konsekvenserne af udbrændthed,
som ikke kun angår de involverede personer eller de, som anses
for at være ’udsatte’, men også det team og den organisation,
de er en del af. Med dette for øje spiller sondringen mellem de
tre niveauer – individet, teamet og organisationen – en vigtig
rolle i undervisningsforløbet og skaber grundlaget for de strategier, som udvikles under og efter forløbet og som er rettet mod
at reducere de faktorer, som fører til øget risiko for udbrændthed.
Teamet, som udviklede BOIT materialet, mener, at antallet af
tilfælde af udbrændthed kan reduceres og at de konsekvenser,
sygdommen har for den ramtes team og organisation såsom
reduceret motivation, hyppigere forekomst af fejl, længere sygefravær, personaleomsætning og stigende arbejdsløshed grundet
udbrændthed, kan minimeres. BOIT tilgangen er at få ledere,
teamledere og andre mellemledere i forskellige sektorer til at
blive mere følsomme overfor og bevidste omkring udbrændthed,
ligeså vel som at opfordre dem til at anvende strategier, som kan
føre til, at man kan opdage og standse udbrændthedsprocessen
blandt personalet.
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giver rum til forskellige fortolkninger – og ’normalt’ stress (som
kan være positivt eller negativt – se definitionen af Eustress2 og
Distress3) eller depression, er et vigtigt mål for BOIT programmet.
Sondringen imellem disse er grundlaget for opdagelse, indgriben
og forebyggelse i forhold til udbrændthedsprocessen.

Undervisningsforløbet i Forebyggelse af Udbrændthed bør ikke
kun interessere den direkte målgruppe (de personaleansvarlige), men også de nationale forsikringsselskaber, aktørerne på
arbejdsmarkedet og den øvrige offentlighed. Gennem en udbredt
anvendelse af BOIT programmet i virksomheder inden for forskellige sektorer kan de skadelige personlige konsekvenser af
udbrændthed og de finansielle omkostninger, der kan relateres
til tilfælde ad udbrændthed – sygedage, personaleomkostninger
og arbejdsløshed – reduceres.
Derfor henvender forløbet sig også til forsikringsselskaber og til
aktører på arbejdsmarkedet, som kan være med til at udbrede
projektets idé og produkter.

2
3

http://en.wikipedia.org/wiki/Eustress
http://en.wikipedia.org/wiki/Distress_(medicine)
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3. UNDERVISNINGSFORLØBETS
OPBYGNING
Undervisningsforløbet i Forebyggelse af Udbrændthed for ledere
og teamledere er baseret på en videnskabelig og en praktisk analyse.

Teoretisk
udredning

International
undersøgelse

BOITs Opbygning

Fig. 1: Komponenter som har indflydelse på opbygningen af BOIT
undervisningsforløbet

Prof. Dr. Christian Korunka fra det Psykologiske Institut ved Wiens
Universitet (Østrig) har sammen med Prof. Dr. Cristina Zdrehus
fra det Pædagogiske Institut ved Oradeas Universitet (Rumænien)
lavet en teoretisk udredning af udbrændthed. Her tager de fat på
forskellige facetter af udbrændthed, såsom det interpersonelle,
det medicinske og det processuelle aspekt. Afhandlingen beskriver også de individuelle, de teamrelaterede og de organisatoriske
konsekvenser af udbrændthed og giver nogle europæiske statistiske data. Til sidst i dokumentet præsenteres nogle forskellige
tilgange til forebyggelse af og indgriben i udbrændthed.
På baggrund af denne teoretiske udredning blev der lavet en
undersøgelse i BOIT partnerlandene (Østrig, Tyskland, Italien,
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Rumænien, England og Danmark). Målet var at indsamle vigtige
data og information om lederes og teamlederes krav til et undervisningsforløb, som ville kunne støtte dem i at forhindre og/eller
standse udbrændthedsprocesser. De spørgsmål, som blev stillet,
vedrørte ikke blot indholdet (hovedpunkterne), men også den tid,
som skulle bruges på et sådant forløb og hvilken metodologi, der
skulle benyttes. Undersøgelsens resultater blev sammenfattet i
en international rapport, der belyser tematisk orienterede behov
hos ledere og teamledere, som har interesse i at opnå større viden
om udbrændthed og/eller om, hvordan udbrændthed blandt deres
personale skal håndteres.
Både resultaterne af den teoretiske udredning og af den internationale undersøgelse blev brugt til at bestemme opbygningen
af BOIT programmet og især ledernes og teamledernes behov
blev taget i betragtning under den detaljerede udformning af
BOIT. Eftersom afdelingsledere har mange begrænsninger, hvad
angår tidsressourcer, besluttede BOIT projektkonsortiet at lave
e-læringsdelen i dette blended learning forløb valgfrit for deltagerne og ikke en forudsætning for at deltage i face-to-face
workshopperne. Således består BOIT forløbet nu af fire face-toface workshopper og computerbaserede selvstudier ind imellem
disse. Det er underviserens opgave at opfordre deltagerne til at
udbygge den viden, de får fra de fire workshopper, med viden fra
online læringsplatformen.

3.1 Beskrivelse af de fire face-to-face workshopper
Workshop 1: Her præsenteres deltagerne for BOIT forløbets
overordnede mål og de stifter bekendtskab med definitioner på
udbrændthed. Det betyder, at deltagerne herefter er i stand til
at sige, hvad udbrændthed er, og hvad det ikke er. Herudover
gør workshoppen lederne og teamlederne mere fortrolige med
de risikofaktorer, som er relateret til jobbet, sektoren og privatlivet.

Workshop 3: Her får de deltagende ledere og teamledere mulighed for at forstå koncepterne bag forebyggelse og indgriben i forhold til udbrændthed. Deltagerne bliver bevidste om deres egne
ressourcer og begrænsninger og om deres ansvarssfære i forhold
til udbrændthed blandt medarbejderne. Under denne workshop
lærer deltagerne også om de faktorer i organisationen, som
påvirker risikoen for udbrændthed. Ressourcer og begrænsninger indenfor teamet diskuteres også. Underviseren præsenterer
TCI (som står for Theme Centred Interaction eller Tema-centreret
Interaktion) modellen, og forklarer, hvordan deltagerne kan overføre den til deres eget arbejdsliv. Igennem rollespil forsøger deltagerne at lære at håndtere situationer, hvor udbrændthed er et
problem. Til sidst i workshop tre, planlægger deltagerne deres
næste skridt mht. forebyggelse og/eller intervention i forhold til
udbrændthed blandt deres medarbejdere.
Workshop 4: Denne sidste workshop giver deltagerne mulighed
for at reflektere over de forebyggelses- og/eller interventionsstrategier, de har implementeret siden workshop 3 sammen med de
andre på holdet og underviseren. De næste skridt og/eller forbedringer kan diskuteres og defineres i fællesskab.
For flere detaljer om workshoppernes indhold, læs venligst
”Undervisningsforløbets opbygning”.
Før de fire face-to-face workshopper bliver gennemgået i dybden,
vil partnerne bag BOIT projektet gerne understrege fleksibiliteten
i Undervisningsforløbet i Forebyggelse af Udbrændthed for ledere
og teamledere.

3.2 BOIT forløbets fleksibilitet
Selvom indholdet i BOIT forløbet er et vigtigt og interessant
emne for mange ledere og teamledere, er deres tid både kostbar
og begrænset. Dette er et af resultaterne af den internationale
undersøgelse, som blev foretaget i BOIT partnerlandene (Østrig,
Tyskland, Italien, Rumænien, England og Danmark). På baggrund
af dette har BOIT projektteamet udviklet et undervisningsforløb,
som i en vis grad kan tilpasses til forskellige behov, ønsker og
tidsbegrænsninger.

Fleksibilitet

Indhold
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Workshop 2: Denne workshop fokuserer på konsekvenserne af
udbrændthed på det individuelle, det interpersonelle og det
organisatoriske plan. Deltagerne lærer, hvordan man kan håndtere udbrændthed til en medarbejdersamtale, og hvordan de kan
identificere typiske tegn på udbrændthed på det individuelle, det
interpersonelle og det organisatoriske plan. Herudover diskuteres
og praktiseres det, hvordan man kan kommunikere udbrændthed
indenfor ens team.

Det totale BOIT forløb

Workshoppernes varighed

Fig. 2: Fleksibilitetsaspekterne for BOIT

“Brugen” af den mulige fleksibilitet skal defineres: Det betyder,
at det første skridt er, at underviseren evaluerer deltagernes
krav og herefter kan han/hun med udgangspunkt i resultaterne
tilpasse undervisningsforløbets indhold og tidsramme. Dette
kræver god forberedelse før undervisningen begynder, hvilket vil
blive beskrevet mere detaljeret i denne undervisningsvejlednings
femte kapitel.
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3.2.1 BOIT forløbets indhold
For at sikre de bedste læringsresultater bør alle dele af de fire
workshopper dækkes. Ikke desto mindre kan specifikke dele eller
sessioner forkortes. Det betyder, at underviseren alt afhængigt
af deltagernes forventninger kan beslutte, hvor meget tid han/
hun vil afsætte til hver session, og om enkelte sessioner kan
udelades. Denne fleksibilitet er begrænset på grund af de fire
workshoppers indbyrdes afhængighed, idet de bygger oven på
hinanden rent indholdsmæssigt (alle deltagere skal gennemgå
workshop ét før workshop to osv.) Derfor er det ikke muligt at
droppe en workshop helt, hvis de ønskede resultater skal opnås.
Det efterfølgende kapitel beskriver først den anbefalede varighed
og herefter en minimumsvarighed for de fire workshops:
3.2.2 Workshoppernes varighed
De følgende tidsangivelser er optimale for at gennemføre den
ideelle undervisning, altså et Undervisningsforløb i Forebyggelse
af Udbrændthed, som dækker alt eksisterende læringsindhold. På
denne måde indebærer undervisningen den højest mulige overførsel af viden. Samtidig er resultatet af undervisningen fremtidssikret, eftersom deltagerne har tid til ikke bare at lære om
forskellige metoder til forebyggelse af og indgriben i udbrændthed, men også til at udvikle strategier, som er skræddersyede til
deltagernes og deres virksomheders behov.

WS

Titel

1

BOITs overordnede mål; definition af
udbrændthed

2

Tegn på, og konsekvenser af, udbrændthed

7

3

Strategier til forebyggelse af udbrændthed

7

4

Refleksion over forebyggelsen af
udbrændthed og planlægning af næste
skridt

5

Total

Ideelt
timeantal
4

23

Tabel 1: Den maksimale tidsramme for workshop et til fire
I sidste ende er det op til underviseren, om han/hun vil forkorte
forløbet af enkelte eller alle workshopper i henhold til deltagernes behov og efterspørgsel. Nedenstående minimumsvarighed
bør dog overholdes:
WS

Titel

1

BOITs overordnede mål; definition af
udbrændthed

2

Tegn på, og konsekvenser af, udbrændthed

4

3

Strategier til forebyggelse af udbrændthed

4

4

Refleksion over forebyggelsen af
udbrændthed og planlægning af næste
skridt

3

Total

Minimum
timer
3

14

Tabel 2: Minimumstidsramme for workshop et til fire
Tiden imellem de fire workshops, og de individuelle workshoppers
varighed, påvirker læringsudbyttet:
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WS4 1
Varighed ialt minimum

XX.XX6

Varighed ialt maximum XX.XX
Workshoppernes
varighed

3t–
4t

eL5 del 1

WS 2

eL del 2

WS 3

eL del 3

WS 4

XX.XX + 1 uge

WS 2 + 3 uger

WS 3 + 4 uger

XX.XX + 2 uger

WS 2 + 5 uger

WS 3 + 10 uger

individuelt 4 t – 7 t

individuelt 4 t – 7 t

individuelt 3 t – 5 t

Tabel 3: Tidsramme for BOIT forløbet

Denne tidsramme skal forstås som en anbefaling fra BOIT teamet. Den indikerer, at der bør være mindst en uge – og ikke mere
end to uger – imellem workshop 1 og workshop 2. Den optimale
tid imellem den anden og tredje workshop er tre til fem uger.
Tiden imellem workshop 3 til workshop 4 kan være imellem fire
og ti uger. Det betyder, at undervisningsforløbet kan vare fra syv
til sytten uger.
Eftersom undervisningsforløbet oprindeligt er udviklet til internationalt brug (i det mindste i Europa), kan nationale, men også
sektorielle og/eller organisationsspecifikke omstændigheder
variere. BOIT forløbets strukturelle fleksibilitet sikrer dog en høj
grad af potentiel anvendelighed.
45 6

4
5
6

WS = Workshopper
eL = e-Læring
Startdato XX.XX

4. UNDERVISNINGSFORLØBETS
METODOLOGISKE OG
PÆDAGOGISKE TILGANG
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3.2.3 Undervisningsforløbets samlede varighed
BOIT projektkonsortiet foreslår følgende tidsramme:

4.1 BOIT forløbets blended learning tilgang
Som nævnt i kapitel tre har BOIT forløbet en blended learning
tilgang med fire face-to-face workshopper kombineret med netbaserede selvlæringsdele. Blended learning skal forstås som en
kombination af adskillige tilgange til læring, hvor man kombinerer brugen af virtuelle og fysiske ressourcer. Normalt er blended
learning karakteriseret ved en kombination af teknologisk baserede materialer og face-to-face sessioner.
I BOIT projektet er elementer af e-læring en integreret del af blended learning tilbuddet.
Valget af et blended learning undervisningsforløb er baseret på
tanken om, at informations- og kommunikationsteknologi giver
mulighed for at undervise mennesker, som har begrænset tid til
rådighed og som måske har brug for at modtage undervisning
specielle steder, for eksempel på forretningsrejser.
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En definition på e-læring7:
“E-læring er en deltagerfokuseret tilgang til brugen af nye
multimedieteknologier og internettet, som har til formål at
forbedre indlæringen ved at give adgang til ressourcer og
servicer samt mulighed for informationsudveksling og samarbejde på distancen.
Et årtis erfaring i Europa har bevist dets værd som et innovativt redskab til uddannelse og undervisning.”
E-læring sætter deltagerne i stand til at indsamle ny viden, når
som helst de har lyst. Læring er mulig til enhver tid og på alle
steder. Med hjælp fra computerbaserede undervisningsmaterialer, kan deltagerne beskæftige sig med specifikke emner, når de
har lyst.
BOIT projektets onlinemoduler er designet som en samling af
materialer, der komplementerer face-to-face lektionerne. Noget
af materialet er udviklet med det formål at forberede, repetere
eller understøtte de lektioner, som styres af en underviser. Det
findes på en moodle e-læringsplatform, så derfor er en internetforbindelse altid påkrævet.
E-læringsplatformen, som kan findes på /Burnoutintervention.
q21.de, bør introduceres til lederne og teamlederne under faceto-face lektionerne for at sikre, at alle deltagere er fortrolige med
platformens funktioner, så de er i stand til at arbejde med den
individuelt. En introduktionslektion er af allerstørste vigtighed for
at undgå frustration blandt deltagerne. Der bør altid sættes tid
af til at besvare spørgsmål under face-to-face undervisningen,
enten individuelt eller på holdet. Ideelt set ledsages online læringen af en guide eller en tutor, som er tilgængelig, hvis deltagerne
får brug for feedback eller støtte.
7

10

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc/sec2629.pdf

Face-to-face lektionerne og e-læringen kan beskrives, som det
ses i nedenstående figur:

stor
B
E
T
Y
D
N
I
N
G
lille

Organisation
Kommunikation
Interaktion
Ekstern motivation
er en mulighed

Indre motivation
It kompetence
nødvendig

Selvstudie

Omkostninger
Indre motivation
Selvstudie

It kompetence
nødvendig

Face-to-face workshopper

Kommunikation
Interaktion
Omkost Ekstern motivation
ninger
er en mulighed
Organisation
e-Læringsdel

Fig. 3: Face-to-face undervisning kontra e-læring

Denne figur viser, at face-to-face undervisning og e-læring relaterer sig til de samme faktorer, men de virker forskelligt.
E-læring dækker forskellige lærings- og undervisningsscenarier med brug af elektroniske medier. I BOIT projektet består
e-læringsdelen af selvlæringsdele, som er tekster, spørgeskemaer og videoer.

4.2 Fordelene ved BOIT forløbets blended learning
tilbud
Med sin modulære blended learning tilgang, imødekommer BOIT
forløbet to essentielle behov, som blev udtrykt tydeligt hos målgruppen i behovsanalysen:

Tidsmæssig fleksibilitet: BOIT forløbets blended-learning tilbud
kan gennemføres af deltageren når som helst, så han/hun ikke
er nødsaget til at være til stede ved face-to-face undervisningen.
For at dette kan fungere, bør deltagerne opfordres til at gøre brug
af alle forløbets elementer. Deltagerne kan ende op med kun at
vælge de dele af undervisningsforløbet, som de er mest interesserede i, hvilket forhindrer dem i at koncentrere sig om andre
relevante dele. Deltagerne bør blive informeret om, at den ”komplette” læringsløsning er bedre end de dele, den er sammensat
af, og at hvert element tilføjer noget vigtigt til det endelige resultat og derfor aldrig bør affærdiges.
Derudover er BOIT forløbet baseret på de følgende voksenlæringsprincipper:
Læringen er selvstyret og tillader deltagerne at lære i deres eget
tempo.
■■ Den udfylder et øjeblikkeligt behov og giver gode muligheder
for aktiv deltagelse.
■■ Læringen er betinget af udveksling af erfaringer, hvilket vil
sige, at deltagere (og underviseren) lærer af hinanden.
■■ Der er afsat tid til refleksion og korrigerende feedback.
■■ Der dannes et gensidigt respektfuldt miljø mellem underviser
og deltagere.
■■ Der tilbydes et trygt miljø.

4.3 Brugen af BOIT forløbets face-to-face undervisningsmaterialer
Dette kapitel introducerer BOIT underviserne til, hvordan de
skal forstå og bruge face-to-face undervisningsmaterialerne.
Eftersom der i ”Undervisningsforløbets opbygning” findes en
detaljeret beskrivelse af indholdet i de fire workshopper, er
formålet med de følgende tabeller blot at give et kort overblik.
For yderligere information se venligst ”Undervisningsforløbets
opbygning”.
WORKSHOP
WORKSHOP 1
BOITs overordnede mål;
definition af
udbrændthed

Dele
Del 1.1
Definition af
karakteristika
ved udbrændthed

Lektioner
Lektion 1.1.1 Introduktion

Del 1.2 Årsager
til udbrændthed

Lektion 1.2.1 Jobrelaterede
risici for udbrændthed

Lektion 1.1.2
Hvad udbrændthed ER

Tredje del: Undervisningsvejledning

Rumlig fleksibilitet: Ved at kombinere forskellige e-læringsmetoder med face-to-face undervisning, kan deltagerne få adgang
til den nødvendige viden, hvor end de er, indtil de mødes med
underviseren igen. Dette er specielt til gavn for forretningsfolk,
da de ofte enten rejser meget eller er nødsaget til at arbejde flere
forskellige steder.

Lektion 1.1.3
Hvad udbrændthed IKKE er

Lektion 1.2.2
Sektorspecifikke risici for
udbrændthed
Lektion 1.2.3 Privatlivets
indflydelse på udbrændthed

Tabel 4: Beskrivelse af workshop 1
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WORKSHOP
WORKSHOP 2
Tegn på, og
konsekvenser
af, udbrændthed

Dele
Del 2.1
Konsekvenser
af udbrændthed

Lektioner
Lektion 2.1.1 Identificering
af de typiske virkninger af
udbrændthed på det organisatoriske, personlige og
interpersonelle niveau
Lektion 2.1.2 Konsekvenser
af udbrændthed

Del 2.2
Kommunikation
om udbrændthed

Lektion 2.2.1 Formulering
af spørgsmål til at identificere risici for udbrændthed
Lektion 2.2.2 At tale om
udbrændthed til medarbejdersamtaler

Del 2.3 Tegn på Lektion 2.3.1 Opdagelse af
udbrændthed
tegn på udbrændthed

Tabel 5: Beskrivelse af workshop 2

WORKSHOP
WORKSHOP 3
Strategier/
anbefalinger:
Forebyggelse
og indgriben
i forhold til
udbrændthed

Dele
Del 3.1
Forebyggelse og
indgreb

Sessioner
Lektion 3.1.1
Forebyggelses og indgrebs
koncepter
Lektion 3.1.2 Bevidsthed
om egne ressourcer og
begrænsninger

Del 3.2
Muligheder for
forebyggelse/
indgriben
relateret til det
organisatoriske
niveau

Lektion 3.2.1 Udvikling af
bevidsthed omkring den
organisatoriske påvirkning
af udbrændthed

Del 3.3 Teamniveau

Lektion 3.3.1 Virkningerne
af udbrændthed på teamniveau

Lektion 2.3.2 Individuelle
tegn på udbrændthed

Lektion 3.3.2 Ressourcer
og begrænsninger i teamet

Lektion 2.3.3 Tegn på
udbrændthed på team- og
organisatorisk plan

Lektion 3.3.3 Team
centreret interaktion

Lektion 2.3.4 At håndtere
udbrændthed i teamet

Lektion 3.3.5 Planlægning
af næste skridt

Lektion 3.3.4 Rollespil

Tabel 6: Beskrivelse af workshop 3
Som beskrevet i ”Undervisningsforløbets opbygning” er der mindst
en øvelse pr. lektion. Disse øvelser er beskrevet i ”Øvelsesbogen”.
Det følgende kapitel giver en introduktion til, hvordan disse øvelser er beskrevet med udgangspunkt i et eksempel på BOIT forløbets undervisningsredskaber:
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Nummer og navn på øvelsen
Alle øvelser er nummereret; nummeret er tildelt i overensstemmelse med BOIT forløbets opbygning, som er beskrevet i
“Undervisningsforløbets opbygning” og refererer til en specifik
lektion, som hører til en bestemt del af en workshop. Navnet på
aktiviteten giver en ide om formålet med øvelsen.
Baggrund
Baggrunden er beskrevet i nogle få sætninger, som giver information om øvelsens teoretiske kontekst.
Formål
Hver aktivitet har mindst ét – og ofte flere – læringsformål. Disse
formål er angivet under denne overskrift for at give underviseren
en idé om, hvad øvelsen skal give deltageren. Når der refereres tilbage til formålene efter øvelsen kan underviseren evaluere
udbyttet: Er alle mål nået?
Metode
For hver øvelse foreslås der én eller flere undervisningsmetoder.
I BOIT forløbet benyttes metoder som par- og gruppearbejde, diskussioner, brainstorm, kreative teknikker, fysiske aktiviteter og
spil/lege.
Materialer
Hvis underviseren behøver materialer som papir, kuglepenne,
flipover, lim, aviser, computer, projektor, videokamera eller noget
andet for at kunne gennemføre øvelsen, er disse materialer nævnt
i dette afsnit. Meningen med dette er, at underviseren nemt kan
se, om han/hun har adgang til de materialer, som er påkrævede
til en given øvelse.

Deltagerantal
Øvelserne er udarbejdet med henblik på et specifikt deltagerantal. Under denne overskrift kan underviseren se, hvor mange
undervisningsdeltagere, der skal være for at udføre øvelsen.
Maksimumantallet bør forstås som en anbefaling og kan overskrides, hvis det er nødvendigt.
Varighed
Under denne overskrift indikeres en tidsramme for øvelsen. Dette
bør forstås som et vejledende tal, eftersom den tid, som i virkeligheden er nødvendig, i høj grad afhænger af både underviseren
og deltagerne.
Beskrivelse af aktiviteten
I dette afsnit kan underviseren se, hvordan øvelsen skal gennemføres.

Tredje del: Undervisningsvejledning

4.3.1 Forklaring på hvordan BOIT forløbets undervisningsmateriale skal bruges og forstås
De følgende overskrifter bruges i BOIT materialets skabeloner:

Gode råd til underviseren
Specifikke råd til underviseren, som bør overvejes under forberedelsen eller ved gennemførelsen af aktiviteten, er nævnt under
denne overskrift. Disse gode råd skal hjælpe underviseren med
at minimere sandsynligheden for svære situationer. Listen kan
naturligvis ikke dække alle de færdigheder, som kræves af en
BOIT underviser.
Resumé af aktiviteten
Dette resumé opsamler kort, hvad undervisningsdeltagerne skulle have gjort eller lært fra aktiviteten.
Referencer
Hvis aktiviteten er baseret på teoretisk litteratur, nævnes det her.
Dette kan være til nytte, hvis underviseren ønsker at finde yderligere information, som er relateret til øvelsen. Referencerne kan
også gives til deltagerne for at uddybe deres viden om de temaer,
som behandles i øvelserne.
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“På det organisatoriske plan er udbrændthed først og fremmest
karakteriseret ved reduceret effektivitet, dårlig arbejdsindsats
og minimal produktivitet.” (Schaufell & Enzman, 1998, s. 36).
Andre tegn er:
1. Emotionelle tegn:
■■ Utilfredshed med jobbet
2. Kognitive tegn:
■■ Kynisme i forhold til arbejdsrollen
■■ Mistillid til ledelsen, kolleger og overordnede
3. Adfærdsmæssige tegn:
■■ Reduceret effektivitet / dårlig arbejdsindsats / faldende
produktivitet
■■ Større udskiftning i personalet
■■ Flere medarbejdere som er på sygeorlov / er fraværende
■■ For stor afhængighed af de overordnede
■■ Flere ulykker
4. Motivationsmæssige tegn:
■■ Tab af arbejdsmotivation
■■ Modvillighed mod at tage på arbejde
■■ Lav moral

2.3.2.1 SYNLIGE OG MINDRE SYNLIGE TEGN PÅ DET
INDIVIDUELLE PLAN

3–15

30–50 minutter

Baggrund
Tegn på udbrændthed blandt medarbejderne kan enten være
nemme at opdage for lederen og teamlederen, eller de kan være
gemt bag bestemte adfærdsmønstre. Baseret på denne viden,
skal deltagerne blive bevidste om deres egen personlige indflydelsescirkel, når det kommer til udbrændthed på det individuelle
plan blandt deres medarbejdere, og derfor er det meget vigtigt
at denne defineres. Da der ikke er noget ”rigtigt” eller ”forkert”,
skal alle deltagerne definere deres egne grænser.
Formål
■■ At blive opmærksom på de synlige og mindre synlige tegn på
udbrændthed
■■ At definere ens egen indflydelsescirkel, når det kommer til
udbrændthed på det individuelle plan blandt ens medarbejdere
■■ At formulere strategier for de tegn, lederen eller teamlederne
kan påvirke
Metode
Diskussion
Gruppearbejde

■■

Del 2:
I anden del skal deltagerne beskæftige sig med strategier for,
HVORDAN man griber ind i forbindelse med de ting, som er
nævnt på flipover-papiret. Deltagerne skal ikke kun have tid til
at udveksle erfaringer, men også til at lave nye interventionsstrategier, hvor de altid skal tage hensyn til deres egne (personlige
og arbejdsmæssige) grænser. Ideerne og erfaringerne skrives op
på det samme flipover-papir (brug forskellige farver så det er
tydeligt, hvad der hører til 1. del og hvad der hører til 2. del).
Efter 30 minutter samles grupperne. Resultaterne fra 1. og 2. del
præsenteres af hver gruppe og diskuteres på hele holdet. Hvis
der er tid til overs kan underviseren og deltagerne sammen nå til
enighed om ét (nyt) billede, som alle deltagere kan identificere
sig med.

Underviseren skal gøre opmærksom på, at ledere og teamledere skal tage ansvar for de ting, som nævnes i cirklens midte.
Underviseren skal huske deltagerne på, at denne øvelse fokuserer på det individuelle plan.
■■ Underviseren skal huske deltagerne på, at cirklerne kan være
forskellige fra person til person eftersom personlige grænser
er subjektive.
■■ Underviseren skal understrege, at kommunikation er grundlaget for enhver strategi.
■■ Underviseren skal gøre opmærksom på, at nogle tegn er mere
synlige end andre.
■■ Underviseren kan også dele denne øvelse i to små øvelser
(efter den første del).
■■ Underviseren kan også bruge resultaterne fra øvelse 2.3.1
som grundlag og begynde med den anden del af denne øvelse
(del 2).
■■

■■

Resumé af aktiviteten
Ved hjælp af denne øvelse definerer deltagerne deres indflydelses- og ansvarscirkel i forhold til udbrændthed på det individuelle plan hos deres medarbejdere. Deltagerne udveksler erfaringer
og diskuterer nye metoder og muligheder for at takle problemet.
Referencer
1. BURISCH, M. (2006). DAS BURNOUT-SYNDROM: THEORIE DER INNEREN ERSCHÖPFUNG [THE BURNOUT-SYNDROME: A THEORY OF INNER
EXHAUSTION]. HEIDELBERG: SPRINGER MEDIZIN VERLAG.
2. SCHAUFELI, W. B. & ENZMAN, D. (1998). THE BURNOUT COMPANION TO
STUDY & PRACTICE. LONDON: TAYLOR & FRANCIS.

Gode råd til underviseren
Underviseren skal gøre opmærksom på at personlige erfaringer (positive og negative) skal tages i betragtning under
diskussionen – nye modeller kan bygge på dem.

Materialer
Flipover
Kuglepenne
■■ Kopier af appendiks

■■

■■
■■

27

26

Støttemateriale/Appendikser
APPENDIKS 1

første del: øvelsesbog

Beskrivelse af aktiviteten
Del 1:
Underviseren beder deltagerne om at danne grupper på tre personer. Så uddeler han/hun en liste over tegn på udbrændthed på
det individuelle plan. Hver gruppe skal nu først diskutere de tegn,
som underviseren har skrevet op på et papir eller flipover (se
appendiks 1) og som omhandler deres ansvar og indflydelsesfelt
(”Er jeg som overordnet ansvarlig for dette?” Kan jeg, og vil jeg,
bryde ind i udbrændthedsprocessen i min rolle som leder og/eller
teamleder? Hvis det er tilfældet, hvordan kan jeg så gøre det?).
Ved hjælp af appendiks 2 skal grupperne bestemme, hvor deres
hovedansvar ligger, hvor de kan bryde ind og hvad der ligger
uden for deres ansvar /indflydelse. Resultaterne skrives op på
en flipover.

første del: øvelsesbog

Tegn på det organisatoriske plan

■■
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Underviseren har altid lov til at producere sit eget materiale, som
han/hun kan uddele til BOIT deltagerne.
I praksis skal disse overskrifter bruges som vist i dette eksempel:

første del: øvelsesbog

Tredje del: Undervisningsvejledning

Støttemateriale
I nogle øvelser skal der bruges handouts eller andre understøttende dokumenter, som kan tilpasses målgruppens behov.

Dårligt humør / humørsvingninger
Følelsesmæssig udmattelse
Tiltagende anspændthed / bekymring
■■ Hjælpeløshed / tab af mening og håb
■■ Følelse af fiasko
■■ Lavt selvværd
■■ Skyld
■■ Selvmordstanker
■■ Koncentrationsproblemer / glemsomhed / problemer med
komplekse opgaver
■■ Hovedpine
■■ Svimmelhed
■■ Mukelsmerter
■■ Søvnforstyrrelser
■■ Kronisk træthed
■■ Hyperaktivitet / impulsivitet
■■ Tiltagende indtag af: koffein, tobak, alkohol, forbudte stoffer
■■ Beklagelse/benægtelse
■■ Tab af ildhu / tab af idealisme
■■ Resignation
■■ Skuffelse
■■ Kedsomhed

APPENDIKS 2
Indflydelses- og ansvarscirkel

■■
■■
■■

Kernen i forhold til
indflydelse og ansvar
høj
medium

slet ikke

Underviseren har også frihed til at udvikle nye øvelser med andre
undervisningsmetoder, hvis han/hun ikke føler sig tilpas med at
anvende øvelserne, som de er beskrevet. Endvidere kan underviseren altid lave nye materialer, f.eks. handouts, som kan uddeles
til deltagerne.
Udover de formelle læringsaspekter i undervisningstilbuddet,
indebærer BOIT forløbet også uformelle og nonformelle læringsaktiviteter. For en grundlæggende forståelse af denne terminologi vil vi i det følgende kapitel klarificere definitionen af disse
uddannelsestermer i en BOIT kontekst.

4.4 En teoretisk ekskurs til formel, non-formel og
uformel uddannelse
Med hensyn til mulige menneskelige læringsaktiviteter skelner Sandhaas8 (1986) mellem formel uddannelse, non-formel
uddannelse, uformel uddannelse og tilfældig læring.
Disse kategorier er blevet yderligere præciseret i de sidste 20 år:
8

Sandhaas, B. (1986): Bildungsreformen. In: Haller, H.-D/Meyer, H. (Hrsg.):
Ziele und Inhalte der Erziehung und des Unterrichts. Enzyklopädie
Erziehungswissenschaft, Bd. 3. – Stuttgart

Formel uddannelse er knyttet til skoler og (højere) uddannelsesinstitutioner, der tilbyder undervisning på basis af et standardiseret pensum med specielt uddannede lærere. Elever og studerende er delt ind i klasser efter alder9. Formel uddannelse giver
anerkendte eksamensbeviser og kvalifikationer10.
I formelle undervisningssituationer er der en klar bevidsthed om
undervisnings-dagsordenen og de dertil hørende roller: de studerende ser sig selv som studerende og uanset om de er dette i
fyldestgørende grad, har de tydelig fornemmelse af deres institutionelle roller.
Skoleundervisningen hænger sjældent sammen med de studerendes og deres familiers “normale” liv: I nogle lande har de
studerende ikke ret og magt til at opbygge strukturerer, der kan
give dem medbestemmelse og dermed ret til at have indflydelse
på deres skoleliv – og derfor udfolder virkeligheden og medborgerskabet sig uden for skolen.

Tredje del: Undervisningsvejledning

4.3.2 Fleksibel brug af BOIT forløbets undervisnings
materiale
Det beskrevne opbygning er udviklet af BOIT projektkonsortiet
og hensigten er at tilbyde undervisningsmaterialer som på den
ene side sigter mod specifikke mål, men som på den anden side
er fleksible, når det kommer til brugen af dem. Det vil sige, at i
den givne undervisningssituation bliver underviseren nødt til at
tilpasse de beskrevne aktiviteter til deltagernes behov, til den
tid, der er til rådighed, til antallet af deltagere og om nødvendigt også til deltagernes faglige baggrund. På denne måde, kan
indholdet under overskrifterne Metode, Materiale, Deltagerantal,
Varighed og Støttemateriale variere fra undervisningsforløb til
undervisningsforløb.

Non-formel uddannelse omfatter alle undervisningsaktiviteter
uden for skolen, hvor både deltager og undervisningspersonale
har til hensigt enten at lære eller at undervise. Den slags undervisning giver ikke formelle eksamenspapirer. Den kan finde sted
på arbejdspladser og gennem foreningers, organisationers og
gruppers aktiviteter (f.eks. i ungdomsorganisationer, fagforeninger og politiske partier) eller via organisationer eller tilbud, der
er lavet for at komplementere det formelle system (f.eks. kunst-,
musik- og sportsklasser eller privatundervisning, som har til formål at forberede til eksaminer og prøver)11.
Uformel uddannelse karakteriseres ved, at deltageren eller
underviseren/informationskilden har til hensigt at igangsætte en
læringsproces – men ikke dem begge to på samme tid12. Den er
9
10
11
12

Evans, D.R. (1986), The planning of nonformal education, Paris
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc52_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc52_en.htm
Evans, D.R. (1986), The planning of nonformal education, Paris
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et naturligt akkompagnement til hverdagslivet. I modsætning til
formel og non-formel uddannelse, er uformel uddannelse ikke
nødvendigvis tilsigtet læring, og de deltagende individer anerkender den muligvis endda ikke engang som noget, der bidrager
til deres viden og kvalifikationer13.
Watkins og Marsick (1992) foreslog følgende forklaringer og
skelnen i deres “Theory of Informal and Incidental Learning in
Organisations“14:

Mens formel uddannelse i det store og hele er kontekstfri læring,
er uformel læring bundet op på en specifik kontekst; det betyder for det meste, at den finder sted inden for en virkelighedskontekst, som medfører konkrete udfordringer eller opgaver og
– efter feedback – til fremgangsmåder, der er naturlige (“situationsbestemt læring”).
Evans15 karakteriserede termen “tilfældig læring”, som læring,
der ikke er tilsigtet – hverken fra de lærendes eller informationskildens side.

“Non-formel læring er en fælles betegnelse for alle former for
læring, der sker i hele miljøet uden for det formaliserede uddannelsessystem. Der er en lang række delvis forskellige definitioner
på termen ”uformel læring”.

I BOIT evalueres det uformelle og nonformelle læringsudbytte –
under hensyntagen til den viden, der er om udbrændthed – af
nogle undervisere med NIVEAU 5 evaluerings tilgangen (for flere
detaljer se kapitel 6).

Disse definitioner rækker fra at karakterisere uformel læring som
uplanlagte, tilfældige, implicitte og ofte ubevidste læringsaktiviteter, eftersom den udvikles af de lærende personer selv uden
nogen støtte til læringen og til en sidestilling med “non-formel
læring”, dvs. definitionen for al læring der (bevidst eller ubevidst) finder sted uden for det formelle uddannelsessystem.
Det betyder, at uformel læring er en form for instrumentel læring,
et middel der tjener et formål.
Formålet er ikke – i modsætning til formel læring – læringen selv,
men at man ved hjælp af læring kan finde en bedre løsning på
en opgave, der ligger uden for pensum, et problem i livet eller en
metode til at møde et opstået krav.
Uformel læring er den fælles term, som også omfatter denne tilfældige og ubevidste læring så vel som den bevidste velovervejede læring uden for skolen – hvorved overgangen mellem dem i
praksis er flydende.

13 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc52_en.htm
14 Watkins, K. E., and Marsick, V. J. (1992), Towards a theory of informal and
incidental learning in organizations. International journal of life long education. 11 (4), p. 287–300

16

5. PLANLÆGNING AF UNDER
VISNINGSFORLØBET I FOREBYG
GELSE AF UDBRÆNDTHED
En god planlægning af BOIT forløbet er meget vigtig for at kunne
tilfredsstille deltagernes forventninger. BOIT forløbet er i nogen
grad, som beskrevet i kapitel 3, fleksibelt, og kan tilpasses til
deltagernes behov. Derfor er en omhyggelig forberedelse særdeles vigtig, så det er muligt at levere vejledning og undervisning,
der passer til deltagerne.
Af denne grund skal de nedenfor beskrevne skridt tages for at indsamle den nødvendige information om deltagerne. Informationen
kan indsamles enten direkte af underviseren eller af undervisningsudbyderen, ved face-to-face møder, over telefonen eller via
e-mailkontakt med deltagerne, deres overordnede, HR ledere,
eller andre personer, der har igangsat BOIT forløbet.
15 Evans, D.R. (1986), The planning of non-formal education, Paris

Hvilket indhold er
deltagerne interesserede i?

Hvor meget tid skal
der afsættes til BOIT
forløbet?

Hvordan skal undervisningen leveres?
Fig. 4: Planlægning af BOIT forløbet

5.1 Identificering af BOIT deltagerne
Undervisere er nødt til at skaffe sig baggrundsinformation fra
de ledere og teamledere, som deltager i Undervisningsforløbet
i Forebyggelse af Udbrændthed, for at kunne forberede undervisningen og undervisningsmaterialerne (handouts osv.) så det
passer med gruppens præcise behov.
Følgende informationer bør indsamles:
■■ Hvem er deltagerne?
■■ Hvad er deres faglige baggrund?
■■ I hvilken sektor arbejder de?
■■ Hvad er deres professionelle rolle i organisationen?
■■ Hører alle deltagerne til den samme organisation eller deltager
der folk fra forskellige, uafhængige virksomheder i undervisningen?
■■ Er der forskellige lederniveauer repræsenteret i undervisningen?
■■ Hvor mange ledere og teamledere skal deltage i undervisningen?

For at kunne danne sig et billede af deltagernes motivation, er
det en god idé for underviseren at vide, om BOIT deltagerne frivilligt deltager i programmet, eller om de er blevet sendt af deres
overordnede.

5.2 Indhold og tidsramme for BOIT forløbet
Som beskrevet i kapitel 3 og 7, kan indholdet af undervisningen
i nogen grad tilpasses og formes efter underviserens ønsker og
behov. Hovedområderne skal afklares på forhånd af underviseren/undervisningsudbyderen og kunden, så undervisningsforløbet
kan bygges op i overensstemmelse med kravene. Formidlingen af
indholdet er altid underlagt tidsbegrænsninger. Det betyder, at
alt efter hvor megen tid, der er til rådighed, kan underviseren
komme mere eller mindre i dybden med emnerne. Den anbefalede
tid til de fire workshopper, som er præsenteret i kapitel 3.2.2, er
imellem 14 og 23 timer i alt. Hver workshop kan dog organiseres
individuelt i forhold til tid og indhold. Tiden imellem de fire workshops skal aftales imellem underviseren/undervisningsudbyderen og kunden. De tidsrammer som anbefales som henholdsvis
minimum og maksimum er vist i kapitel 3.2.3.

Tredje del: Undervisningsvejledning

Hvem er
d eltagerne?

Som en konsekvens af dette, skal underviseren/undervisningsudbyderen før påbegyndelsen af undervisningen vide, hvor megen
tid der i alt er til rådighed (inklusiv tiden imellem de fire workshopper), hvor meget tid der afsættes til hver workshop og hvad
de vigtigste aspekter, som skal dækkes i løbet af undervisningsforløbet, er.

5.3 Formidlingsmetoden i BOIT forløbet
Hæftet“Undervisningsforløbets opbygning” præsenterer indholdet af Undervisningsforløbet i Forebyggelse af Udbrændthed i
detaljer og henviser underviseren til den øvelsesskabelon, som er
udviklet til hver lektion.
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Workshop 1 handler om definitionen af udbrændthed. Den består af to dele, og den første af disse “Definitioner af udbrændthed” sigter
mod at give deltagerne en bedre forståelse af begrebet “udbrændthed”. Den består af følgende tre sessioner:

Tredje del: Undervisningsvejledning

DEL 1.1
DEFINITION AF
UDBRÆNDTHED
Lektion 1.1.1
Introduktion

Lektion 1.1.2
Hvad udbrændthed ER

Lektion 1.1.3
Hvad udbrændthed
IKKE ER

Fig. 5: Eksempel på

Input

Resultater

Oversigt over workshopperne
Introduktioner
■■ Isbryder (kun face-to-face)

Deltagerne har et overblik over 1.1.1.1
undervisningsforløbet og et
1.1.1.2
indblik i de andre deltageres
faglige baggrund og erfaringer
(i relation til udbrændthed)

Forklaring af:
De interpersonalle aspekter af
udbrændthed
■■ De processuelle aspekter af
udbrændthed
■■ De medicinske aspekter af
udbrændthed

Deltagerne kender til udbrændt- 1.1.2.1
hedens forskellige komponenter 1.1.2.2
og når frem til en fælles definition af begrebet “udbrændthed”

■■
■■

■■

Forklaring af:
Deltagerne kan beskrive
De arbejdsrelaterede karakteristika udbrændthed og adskille det
ved udbrændthed
fra stress og depression.
■■ De karakteristika ved stress ...
og depression, som ikke er
detaljeret
beskrivelse af en workshopdel
arbejdsrelaterede

1.1.3.1

Henvisning
til ”Teoretisk
udredning”

Reference til
”Øvelsesbogen”
2.1.1
2.1.2
2.1.3

2.1.4

■■

Den præcise beskrivelse af hver enkelt øvelse kan findes i
“Øvelsesbogen”. I kapitel 7.1 i denne undervisningsvejledning
er det forklaret, hvordan øvelsesskabelonen skal læses og det
er fremhævet, at undervisningsmetoderne kan tilpasses efter
deltagernes behov på den ene side og underviserens undervisningsstil på den anden side. Det betyder, at hvis underviseren
har andre ideer til, hvordan det udvalgte undervisningsmateriale
kan formidles, kan han/hun frit anvende andre undervisningsmetoder. Med hensyn til planlægningen af BOIT forløbet er det
bedre at forberede formidlingsmetoden på forhånd, men det kan
være en hjælp for underviseren at have andre metoder i baghånden i tilfælde af, at hans/hendes deltagere er utilfredse med den
pædagogiske tilgang.
Kapitel 5 i denne vejledning viser, at en struktureret forberedelse
er afgørende, hvis man vil tilbyde et godt Undervisningsforløb i
Forebyggelse af Udbrændthed. Ikke desto mindre kan der opstå
nogle udfordringer og nogle af dem er beskrevet i følgende kapitel:
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Øvelser

Del to: Undervisningsforløbets O

3.1 Workshop 1

6. UDFORDRINGER OG
5
ANBEFALINGER
De potentielle BOIT deltagere, ledere og teamledere, hører til en
personalegruppe, som ofte har meget begrænset tid til rådighed.
Selvom der ofte er en stærk interesse for undervisning, kan deres
arbejdsengagement påvirke deres aktive deltagelse i BOIT forløbet på en negativ måde.
Derudover kan mellemrummet mellem de fire workshops påvirke
undervisningsdeltagelsen. Hvis intervallerne er for lange, kan
deltagerne miste interessen og motivationen til overhovedet at
deltage i alle face-to-face lektionerne.
Som den internationale undersøgelse har vist, synes ledere og
teamledere ikke at vise stor interesse for e-læring. En af grundene til dette kan være, at de allerede arbejder næsten udelukkende
foran computeren og ikke også i deres fritid vil være bundet til en.

For at mindske disse udfordringer, foreslår BOIT projektkonsortiet:
■■ At planlægge Undervisningsforløbet i Forebyggelse af
Udbrændthed under hensyntagen til den tid deltagerne har
til rådighed. Dette indebærer ikke kun, at varigheden af hver
enkelt workshop, men også af det samlede undervisningsforløb, bør tilpasses deltagernes behov og tidsrammer.
■■ At fokusere på erfaringsudveksling i de forskellige workshopper, så undervisningsdeltagerne får det bedst mulige udbytte
ved at lære af ligestillede.
■■ At kontakte undervisningsdeltagerne regelmæssigt ind imellem de fire workshopper. Dette kan gøres via e-mail eller tele-

fon. Underviseren kan give støtte i forhold til at gennemføre
nogle forebyggelsesaktiviteter mod udbrændthed eller give
deltagerne nogle små opgaver for at engagere dem (f.eks.
interne observationer af de første tegn på udbrændthed i ens
team, osv.). Underviseren bør ikke forsøge at komme i kontakt
med deltagerne for ofte, da det blot vil føre til irritation.
■■ At opfordre deltagerne til at bruge online platformen for at
uddybe deres viden så meget som muligt. Underviseren kan
minde deltagerne om, at de både kan arbejde med platformen under face-to-face lektionerne og i perioderne mellem
workshopperne
■■ At vælge undervisningsmetoder der passer til deltagerne.
■■ At involvere en ekspert i udbrændthed, hvis underviseren har
brug for ekstra faglig støtte.
■■ At tilbyde muligheden for at modtage et NIVEAU 5 certifikat
(for yderligere information besøg denne hjemmeside: http://
www.reveal-eu.org/index.php?id=66)

Tredje del: Undervisningsvejledning

De første erfaringer fra de undervisningsforløb, som blev gennemført i Østrig, Tyskland, Italien, Danmark, England og Rumænien
for at teste materialet, illustrerer kulturelle forskelle i modtagelsen af de forskellige undervisningsmetoder: Rollespil og andre
”meget interaktive pædagogiske tilgange” er ikke lige anvendelige og passende for alle europæiske ledere og teamledere.
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