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Studenterinvolvering via fremtidsværksted

Hvem Studerende på 5. semester efterår 2018 (klasse A, C, D, E) på sygeplejeuddannelsen er invi-

teret til deltagelse (n=120).  

Hvornår: 15-11-2018 kl. 12-14.  

Klasser og tidspunkt er nøje valgt ud fra, hvad der vil kunne passe ind i de studerendes skema: at 

de studerende ikke skal ind på studiedage og at det foregår efter endt undervisning. 

Hvordan: De studerende involveres i udvikling af simulationsbaseret undervisning i blodtransfusion 

(OSA 1). Metode til studenterinvolvering er fremtidsværksted, som er en mødeform, hvor en grup-

pe mennesker med et fælles problem udveksler erfaringer, udvikler visioner og opstiller planer for 

at løse problemet. (Forebyggende sundhedsarbejde, kapitel 28, redigeret af Kamper-Jørgensen, 

Almind og Bruun Jensen 2010: Brink Lund, Anker: Fremtidsværksteder). 

Fremtidsværkstedets 

faser fremgår af føl-

gende plan: 

 

 

 

 

 

Vi valgte, at fremtidsværkstedet skulle bestyres af projektdeltagere, som ikke havde været under-

visere ved simulationstræningen, men som i øvrigt kendte de studerende fra andre undervisnings-

sammenhænge. 

 

Formidling 

 Flyers uddelt ved selve OSA undervisningen (Se billede nedenfor) 
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 Påmindelse på Intrapol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Studerende er ligeledes informeret i forbindelse med anden undervisning om det kommen-

de event af fremtidsværksteds bestyrerne. 

 

Effektuering af fremtidsværksted d. 15-11-2018. 

Plan:  
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Gennemførelse: 

Studentertilmelding forud for fremtidsværksted n=0. Men 

trods dette var vi optimistiske og gjorde klar til evt. interesse-

rede studerende, der ikke havde fået tilmeldt sig i tide. Se bil-

lede. Studenterdeltagelse på dagen var dog n=0.   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Refleksion efter gennemførelse:

Vi fik ikke mulighed for at prøve at gennemføre fremtidsværkstedet på grund af manglende stu-

denterfremmøde. En medvirkende årsag hertil kan være, at 25% af de konkrete studerende har 

oplevet at være ophængt af en omprøve. Tid og sted for afholdelsen vurderes ellers som velvalgt i 

forhold til anden undervisningsaktivitet og dette ser vi derfor ikke som årsag til den lave delta-

gelse.  

Formidlingen til de studerende om projektet og fremtidsværkstedet, mener vi har været god.

En mulighed for afprøvning i fremtiden kan være at engagere for eksempel igennem studenteror-

ganisationen i planlægningen og rekrutteringen af studerende. 

Det kan også være, at det vil gøre en forskel, hvis udviklingsprojektet handler om undervisning, der 

skal afholdes i fremtiden og berører de deltagende studerende selv.  

Vi afventer i øvrigt andre gruppers gode ideer til at rekruttere studerende til samarbejde og andre 

initiativer, der udspringer af det nye tiltag: fælles om fremragende undervisning. 

Arbejdsgruppen vurderer, at der er gode argumenter for, at fremtidsværkstedet er en egnet me-

tode til studenterinvolvering, som bør afprøves i fremtiden. Vi står dog nu med en hypotese om, at 

de studerende ikke umiddelbart er særligt interesserede i at deltage udvikling af uddannelsesele-

menter. En hypotese som ex. kunne afprøves igennem et samarbejde med de studerende fra start 

af en evt. fremtidig proces. 

 

Ressourceforbrug i alt til dato:  
61½ undervisertime for den samlede projektgruppes 6 medlemmer. 


