
 CO-CREATION 
I LÆRINGSMILJØET PÅ BUSINESS- OG SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN

STRATEGI 2020-PROJEKT: VI SKABER ET LEVENDE OG ENGAGERENDE STUDIEMILJØ - SAMMEN

Magasinet her er en opsamling på det tredje medarbejderseminar  
den 31. maj 2018 og fremlægger bl.a.:

• Ib Ravns bud på faciliterende undervisning
• Medarbejdernes feedback til projektet
• Feedback fra de studerende om gode læringsoplevelser
• En opsamling på Co-creation-projektet som helhed
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Co-creation i læringsmiljøet er kommet for at blive 
og forefindes i forskelligartede udgaver og niveauer. 

Projektet, Co-creation, afslutter første fase i som-
meren 2018, men fortsætter i efteråret med blandt 
andet midler fra FUSA. For at understøtte imple-
menteringen skal en række medarbejdere fra UCN 
Business og UCN Sygeplejerskeuddannelsen deltage 
i et mastermodul i organisatorisk læring med fokus 
på co-creation på Aalborg Universitet i efteråret 2018 
og foråret 2019. Dette skal være med til at sikre for-
ankring og fortsætte processen mod et endnu mere 
levende og engagerende studiemiljø.

Læring er en intern proces; information kan over-
føres i små mængder, mens egentlig viden først 
skabes, når informationer behandles aktivt gennem 
refleksion, ligesom færdigheder kun opnås gennem 
handling. Vi arbejder med co-creation som midlet til 
at skabe øget refleksion, og kan vi endvidere bringe 
den studerende til metakognitivt at reflektere over 
egen læring, vil denne kompetence også kunne over-
føres i praksissituationen.

CO-CREATION-FORLØBET – FRA DET BREDE  
PERSPEKTIV TIL DET HELT KONKRETE
På det første medarbejderseminar i november 2017 
udforskede vi i fællesskab begrebet co-creation og 
de muligheder, som det åbner af nye læringsformer. 
I marts arbejdedes der ud fra omdrejningspunktet 
”Hvordan omsætter jeg co-creation til min praksis?”.

Det seneste seminar, den 31. maj, tog sit udgangs-
punkt i et generelt ønske om at være endnu mere 
konkret og få nogle hands-on-oplevelser og helt 
specifikke tips og tricks. Co-creation fordrer implicit, 
at underviseren (og alle andre, der har berøring med 
vores studerende) er i stand til, i et vist omfang at 
kunne slippe tøjlerne og i højere grad gå fra ekspert- 
rollen til en mere vejledende funktion – at kunne fa-
cilitere frem for at diktere. Af disse grunde blev over-
skriften for arrangementet: ”Seminar om facilitering 
under projektet Co-creation i læringsmiljøet på UCN 
Business og UCN Sygeplejerskeuddannelsen”. Som 
leder af seminaret havde vi Ib Ravn fra DPU.

Magasinet her samler op på seminaret og resumerer 
budskaberne fra Ib Ravn. Medarbejdernes oplevelse 
af dagen er ligeledes sammenskrevet i dette maga-
sin. Endvidere har vi bedt de studerende om at sende 
os et postkort med deres bud på ”Den gode lærings-
oplevelse”. Opsamling på disse er også præsenteret 
og den er ret spændende. 

Co-creation handler om inddragelse og engagerende 
aktivering, men dette betyder på ingen måde, at 
ansvaret overdrages til de studerende eller at ram-
merne flyder og styringen bliver tilfældig. Snarere 

tværtimod – co-creation kræver måske endda i end-
nu højere grad klare rammer og præcis styring.

Facilitering kan tage mange former og bringes i spil 
i forskellige møder med de studerende. Ib Ravns 
indlæg tager sit udgangspunkt i holdundervisningens 
vilkår og betingelser, men kan sagtens udbredes til 
andre felter og læringsrum. På dette tredje seminar 
deltog også tekniske og administrative medarbejdere 
(TAP-medarbejdere). TAP-funktionernes opgaver er, 
ligesom undervisningen, vigtige dele af de studeren-
des studiemiljø, hvorfor co-creation og facilitering 
også her må komme i spil. Det er vores håb, uanset 
at Ib Ravns indlæg tog sit udgangspunkt i underviser- 
situationen og holdundervisningen, at facilitering, 
styring og kommunikation også føltes nærværende 
og relevant i øvrige møder med de studerende.

Co-creation har ikke kun én identitet, og co-creation 
opstår ikke kun i specialdesignede stort opsatte 
konstruktioner, men kan sagtens og ikke mindst 
virkningsfuldt etableres i mange forskellige typer af 
kommunikations- og læringsrum. Dette er illustreret 
i animationsfilmen ”Co-creation er også kommunika-
tion”.

Målsætningerne for co-creation-initiativet er, at: 
• alle medarbejdere på UCN Business og UCN  
 Sygeplejerskeuddannelsen og de studerende  
 bliver udfordret på læringsmiljøet gennem nye  
 samarbejder
• alle medarbejdere på UCN Business og UCN  
 Sygeplejerskeuddannelsen og de studerende  
 lærer nye måder og værktøjer, der kan bidrage til,  
 at co-creation bliver en naturlig del af hverdagen
• UCN Business og UCN Sygeplejerskeuddannelsens  
 dimittender bliver i stand til at anvende deres  
 faglighed på nye måder og agere som enten entre-  
 eller intraprenører i praksis

Co-creation er således en af vores tilgange til imple-
menteringen af Refleksiv Praksislæring. 

De bedste hilsner,
Henriette Eduardsen og Iben Bøgh Bahnsen 
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FACILITERENDE 
UNDERVISNING
Ib Ravn inspirerer til at tilrettelægge og facilitere undervisning, hvor deltagerne involve-
res mere og lærer mere. Faciliterende undervisning er i tråd med co-creation, fordi den 
styrer processer mellem mennesker.

I den daglige undervisning kan udfordringerne være, 
at der er få lektioner til rådighed, for stor stofmæng-
de, tætpakkede PowerPoint-slides og studerende der 
afbryder det ”gode” flow med irrelevante spørgsmål 
– sat på spidsen. Resultatet af dette ender ofte ud i 
at de studerende sidder og lytter passivt i timevis. 
Ifølge Ib Ravn har den moderne underviser to roller, 
såvel underviser som facilitator. Hvor underviseren 
sikrer indholdet og facilitatoren styrer formen. Facili-
tatorrollen sikrer, at der bliver sat fokus på de stude-
rendes læring og ikke blot på at viden præsenteres. 

FÆRRE POWERPOINT-SLIDES OG KORTE INDLÆG
Læring er en intern proces. Information kan over-
føres i små mængder, men viden kan kun etableres 
gennem aktivering af interne processer. Koncentra-
tion i mere end 20-30 minutter er næppe muligt. Det 
vil derfor altid blive en prioritering af hvor meget 
viden, der kan præsenteres, i forhold til den tid, der 
bør bruges til dybere forståelse. 

REFLEKSION OG AKTIVERING
For at sikre at den viden, der præsenteres, lagres, 
skal viden kobles til deltagernes interesser, erfa-
ringer og udfordringer. Derfor indlejres forskellige 
refleksionsøvelser og aktiviteter. Tavs refleksion 
inddrages til at hente viden frem i ro og mag, ordne 
tanker og få lavet formuleringer. Herefter kan summe- 
øvelser, lyt og byt og andre læringsprocesser anvendes.  

STYRING AF SPØRGSMÅL OG KOMMENTARER
I det korte oplæg bør underviseren tage stilling til, i 
hvilket omfang hun/han ønsker afbrydelser i form af 
spørgsmål og kommentarer. Markeringer skal ses 
som en invitation og giver ikke automatisk taleret. 
Det er dermed helt legalt at afværge eller udsætte de 
studerendes spørgsmål. Hertil kan der også anven-
des andre studerende som respondenter på spørgs-
mål. Kollegasvar er med til at give horisontal læring. 
I yderste konsekvens kan underviseren henvise til, 
at spørgsmål og emner besvares i pausen eller efter 
endt undervisning. 



ØVELSE: DELTAGERNES OPLEVELSE
1.  Hvad vakte genklang? (Tavs refleksion)
2.  Notér 1-2 ting (2 min). Jeg siger til når tiden er gået
3.  Del med sidemand (5 min).
4.  Vi hører nogle af dem i plenum + spørgsmål i øvrigt

INSPIRATION TIL OPLÆGSFORM
1.  Kort oplæg, < 20 min. (spørgsmål under oplægget?)
2.  Efter oplæg: Refleksionsspørgsmål. Hvad vakte genklang? Hvad var særligt interessant?  
 Hvad kunne du bruge? Hvad var nyt?
3.  Tavs refleksion. 2-3 min. Hente viden frem i ro og mag, ordne tanker, finde ord.
4.  Dialog med sidemand. Høre makkers forståelse, drøfte det svære i oplægget, kvalificere ideer, øve spørgsmål.
5.  Plukke fra enkelte summe-par, ikke referater fra alle.
6.  Først høre det, der vakte genklang, til horisontal lætring.
7.  Så øvrige spørgsmål og kommentarer.

EKSEMPLER PÅ LÆRINGSPROCESSER VED OPLÆG:
• Kollegasvar – lad de studerende besvare et vanskeligt/negativt spørgsmål  
 (evt. mens du selv tænker dig om)
• Tænke ½ minut efter du stiller spørgsmål til salen
• Skrivning. F.eks. ’Sammenfat oplæggets tre vigtigste pointer’.
• Lyt og byt. 2 * 5 min. Efter forberedelse: Fortæl makker, så skift.
• Stående trio: Find to ’fremmede’, stå op, 10-15 min, drøft f.eks. ’Hvad er det interessante?’,  
 ’Hvordan kan man bruge det?’
• Take-aways: ’Hvad tager du med dig fra i dag? Notere i 3 min., dele med makker 5 min.,  
 plukke 3-5 stk. i plenum.

PROCES-INTRODUKTION: SUMME-ØVELSE
1. Begrundelse: Før vi tager spørgsmål, vil jeg gerne give jer lejlighed til at fordøje, hvad I hørte og s 
 ætte det i relation til jeres egen virkelighed.
2. Instruks: Derfor vil jeg bede jer – om et øjeblik, når jeg siger til – at tale med sidemanden i 5-7 minutter 
 om oplægget. Hvad kunne I bruge i oplægget?
3. Evt. detaljeret instruks: Må jeg bede jer finde en person, I ikke har talt med tidligere (i dag), hvis det er  
 muligt? Godt værsgo!
4. Sørg for den kører: Før en evt. tiloversbleven ind i et par. ’Må Anna være med her?’. Og lad så deltagerne  
 i fred.
5. Afslut: ’Tak skal I ha’!’ (Vent 20 sekunder, så alle får talt af). ’Godt. Tak. Skal vi høre…’ (venter til alle tier).  
 ’Skal vi høre fra et par af jer?’.
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Ib Ravn (født 1956) er en dansk videnskabsteoretiker, 
som har ledet gruppen ”Facilitering af videnproces-
ser” under forskningsprogrammet ”Organisation og 
Læring”, hvis formål er at udforme, medvirke ved og 
forske i processer til læring og videndeling på møder, 
ved konferencer, i netværk og i organisationer.

Han har publiceret i stort omfang, og vi forsøger her 
at hjælpe den nysgerrige co-creater lidt på vej:

Finder man Ibs profil på http://pure.au.dk  er der 
link til det meste. 

For den elektroniske læser er der et link her.  
http://bit.ly/ib-ravn2

Ib blogger om: Psychology, Meaning in Life, Facilita-
tion, Human Flourishing, Money Creation, Self-Deter-
mination Theory, Transformative Research Methods, 
Learning, Innovation, Autopoiesis, Knowledge og 
Leadership.

Find også Ib i forskningsdatabasen på  
www.forskningsdatabasen.dk

http://bit.ly/Ib-Ravn

LINKS:

MERE OM IB RAVN

• Facilitering af videnprocesser (http://edu.au.dk/forskning/omraader/liso/faciliteringafvidenprocesser): 
 Vores gruppes hovedside her på edu.au.dk, med projekter, aktiviteter og links til publikationer.

• Tekstgaragen http://fac-vid.squarespace.com/: Diverse artikler og småtekster om facilitering, møder,  
 videndeling, transformativ forskningsmetode og penge- og banksystemet.

• Ibs blog http://ibravn.blogspot.com : Om facilitering, mening, menneskelig samblomstring og pengeskabelse.

• www.ibravn.dk: Personlig hjemmeside op til 2002 - med ca. 40 artikler, Ibs Ph.d.-afhandling og bogen ”Flux”.

http://pure.au.dk
http://bit.ly/ib-ravn2
http://www.forskningsdatabasen.dk
http://bit.ly/Ib-Ravn
http://edu.au.dk/forskning/omraader/liso/faciliteringafvidenprocesser):
http://fac-vid.squarespace.com/:
http://ibravn.blogspot.com
http://www.ibravn.dk:
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MEDARBJDERNES 
FEEDBACK TIL  
PROJEKTET
I evalueringen af seminaret med ph.d. og lektor Ib Ravn, DPU Aarhus Universitet, fik hver  
deltager, undervisere, TAP-medarbejdere, ledere og studerende, stillet følgende tre spørgsmål: 

• Hvad har gjort mest indtryk på dig i dag?
• Hvad drømmer du om at ændre ved din undervisning?
• Hvad skal der til for, at du i højere grad fremmer brugen af co-creation i din undervisning?

Ud fra de tre evalueringsspørgsmål er deltagernes svar tematiseret:

HVAD HAR GJORT MEST INDTRYK PÅ DIG I DAG?
IB RAVN
• Ib Ravn var en inspirerende og meget interessant oplægsholder
• En fabelagtig foredragsholder og de helt konkrete forslag
• Fint oplæg, hvor vigtige pointer også blev vist (meget show and tell) - det var rigtigt godt
• Fantastisk - det var både spændende, lærerigt og underholdende
• En dygtig facilitator, som han selv praktiserede på dagen
• Fantastisk til at tage styringen, holde det konkret og relevant 
• Dejligt med fokus på underviserens ansvar i stedet for udelukkende de studerendes manglende motivation 
• Det engagement, som hele auditoriet emmede af

METODER
• De mange praktiske anvisninger på, hvordan man håndterer de forskellige situationer 
• Gode praktiske, konkrete og brugbare værktøjer
• Nye metoder til at få mere tavse studerende i tale og aflede dominerende studerende
• Håndgribeligheden i tilgang og meget relevante pointer 
• At co-creation ikke er raketvidenskab. Det, som virker svært i dagligdagen, synes pludselig noget lettere  
 - pga. de mange ”lavt hængende frugter”, som vi selv overser 
• Learning by writing
• Konkrete metoder til at facilitere talen i undervisningen 
• Gode inputs i forhold til klasseledelse samt tips og trick til facilitering og at det kræver en temmelig stramt  
 styret undervisningsform at facilitere læreprocesser
• At co-creation ikke kun handler om at afgive styring og kontrol, men også om at facilitere læreprocesser på  
 en kløgtig måde
• Korte oplæg og præsentationer med færre slides (kun 30 minutters præsentationer)
• Ikke at “pakke” undervisningen for hårdt
• At man skal huske at give de studerende tid til refleksion

IKKE UNDERVISERE
• Som administrativ medarbejder har måden at tale til folk 
• Som studerende er jeg blevet klar over min egen rolle i undervisningen 
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HVAD DRØMMER DU OM AT ÆNDRE  
VED DIN UNDERVISNING?
METODER
• At gøre mine oplæg kortere 
• Dele undervisningen op i mindre bidder 
• Inddrage videoer, der skal ses af de studerende inden undervisningen
• Færre slides
• Mere inddragelse / medinddragelse og involvering af de studerende 
• Mere variation
• Anvende de studerendes online tilstedeværelse positivt 
• Strukturere online undervisning
• Anvende feedback som afslutning på lektioner
• I højere grad arbejde målrettet med metoder og værktøjer, der fremmer co-creation, QBL, duo-  
 og trioøvelser og lign. 
• Mere styring fra underviserens side
• Slippe kontrollen og aktivere de studerende mere
• Blive bedre til at få de tavse studerende i tale
• Tillid til, at de studerende kan selv, lade dem komme til orde og give dem ro til at komme på banen
• Være mere lyttende og spørgende
• Blive bedre til at samle op og udpege, hvad der er need-to-know og hvad der bare er nice-to-know 

FACILITERING
• Mindre undervisning og mere facilitering
• Være bedre til at facilitere de studerendes læreprocesser og skabe rammer for samskabelse,  
 hvor der er plads til, at alle bryder ind
• Være mere samskabende og ikke kun stille opgaver til de studerende
• Blive dygtigere til kortere oplæg og en dygtigere facilitator

REFLEKSION
• Give tid og plads til flere refleksionspauser til de studerende 
• Implementere korte oplæg med forskellige typer refleksionsøvelser
• Tid til individuel tavs refleksion før refleksionsøvelser

HVAD SKAL DER TIL FOR, AT DU I HØJERE GRAD 
FREMMER BRUGEN AF CO-CREATION I DIN  
UNDERVISNING?
RAMMER
• Tid til forberedelse og til at tænke co-creation ind i planlægningen
• Mere bevidsthed om co-creation
• Skal se værdien af co-creation

REDSKABER
• Flere input med konkrete redskaber og viden  
 om co-creation
• Ideer til, hvordan man igangsætter co-creation
• En håndbog om co-creation-metoder

MOD OG MOTIVATION
• Jeg skal indstille mit mindset på co-creation
• Sparring med kollegaer
• At turde give slip 
• Flere gode fortællinger, historier og eksempler på, 
 hvordan co-creation bruges

DET SKER ALLEREDE
• Co-creation er allerede i brug hos mig, og   jeg vil også fremover anvende co-creation• Jeg er meget motiveret• Flere co-creation-seminarer



CO-CREATION I LÆRINGSMILJØET PÅ BUSINESS OG SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN10

FILM OG MODEL

Hvis man ønsker at læse uddybende omkring baggrunden for modellen og filmen, er kilden følgende artikel:  
”Co-creating Knowledge. Students and Teachers together in a Field of Emergence”, af Ann-Merete Iversen og 
Anni Stavnskær Pedersen, som indgår i antologien; ”Co-creation in Higher Education. Students and Educators 
Preparing Creatively and Collaboratively to the Challenge of the Future” (2017): Tatiana Chemi & Lone Krogh. 
Sense Publishers.

Modellen her viser, at co-creation kan forekomme  
under alle undervisnings- og kommunikationsformer.  

ØNSKER DU AT SE FILMEN, KAN DU  
FINDE DEN PÅ DETTE LINK:

http://bit.ly/laeringsmiljoet-dansk

I underviserposition ”videns-
formidler” kan øjeblikke af 
co-creation opstå, i måden 
underviser tager imod og 
inddrager de studerende i 
undervisningen på. 

I ”vejlederrollen” inddrages 
den studerende i højere grad, 
og kommunikationen gøres 
dermed mere interaktiv igen-
nem diskussion og dialog. 

Den sidste underviserposition 
og kommunikationsform, 
”co-creater/co-creation” 
er den situation, hvor der er 
det største potentiale for, at 
der sker co-creation. Under-
visningsrummet skabes af 
studerende og underviser i 
fællesskab. 

http://bit.ly/laeringsmiljoet-dansk
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SÅDAN BESKRIVER EN STUDERENDE FRA NATUR- OG KULTURFORMIDLING SIN FØRSTE  
LÆRINGSOPLEVELSE PÅ UCN. 

I starten af maj lavede Co-creation-projektgruppen en konkurrence for de studerende på Business og Sygeple-
jerskeuddannelsen. Opgaven bestod i at de studerende skulle skrive 3-5 linjer om en gode læringsoplevelse. 
Der var 80 studerende, som sendte deres oplevelse til os og vi har efterfølgende vurderet, at deres kommenta-
rer kan inddeles i fire kategorier:

1. Uddannelse i virkeligheden
2. Nærvær og feedback
3. Variation i undervisningen
4. Forskellighed mellem de studerende

Vi har udvalgt et udpluk med de kommentarer, som bedst illustrerer de studerendes vurdering af,  
hvad en god læringsoplevelse er. 

”Lidt forsinket med toget til Hjørring ankommer jeg til første dag med Naturforståelse 
på NAKU. I lokalet står en mand med en måge i hænderne. Først tænker jeg at den er 
udstoppet, men så begynder den at baske med vingerne... Det er en stor måge. ”Look at 
this guy! He can fly. All you and I and humans ever dream about is to fly, and this guy 
- he can do it. Anyone wants to hold him?” På første dag på en formidleruddannelse 
lærte jeg noget om at fange et publikum.”

 FEEDBACK   
FRA DE STUDERENDE OM GODE 
LÆRINGSOPLEVELSER
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UDDANNELSE I VIRKELIGHEDEN
1KATEGORI

Mange har henvist til UCN’s mission 
om at bedrive ”Uddannelse i virkelig-
heden”. Udover, at det giver en bedre 
forståelse af teorier og læringsmål, 
giver de studerende udtryk for, at de 
får mere selvtillid og føler sig bedre 
rustet til at blive en del af arbejds-
markedet.  

”Jeg husker tydeligt min første 
praktik hvor jeg mødte en ældre 
og erfaren sygeplejerske, som 
gav mig tid og plads til at sanse 
stemningen i rummet og bagefter 
talte med mig om, hvad jeg 
mærkede i rummet. Det er få 
sekunder, men det har lært mig 
meget om, hvordan jeg kommer 
ind i andres rum.”

”Praksisrelaterede projekter og opgaver. Lærer som er 
kompetent og har erhvervserfaring inden for deres pågæl-
dende fag. I vores uddannelse har vi haft forskellige fag, 
således vi får en solid grundviden inden vi kommer ud til 
erhvervslivet.”

”Generelt er læringsoplevel-
serne altid gode, når man 
har kompetente lærere, som 
alle kan koble teori til prak-
sis, og som alle ved, hvad 
det vil sige at være ude i den 
virkelige verden på arbejds-
markedet, og kan berette 
fra deres egne erfaringer i 
undervisningen.”

”Hands on arbejde sikrer, at jeg efter endt uddannelse på UCN, ville 
kunne tilbyde virksomheder en vis erfaring, da jeg allerede har 
fået indsigt i, hvad det vil sige at arbejde indenfor mit fag, i ”den 
virkelige verden”.”
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Et læringsrum hvor der er plads til 
dialog og feedback både fra under-
viseren og arbejdsmarkedet synes at 
give en god base, hvor de studerende 
kan føle sig tryg nok til at tage 
imod de udfordringer, som de stilles 
overfor på UCN, og når de efter deres 
studier, skal have deres første job. 

”Det bedste i forløbet på UCN har været Helge Larsen 
og Mette Yde som vejledere. De har været enormt en-
gagerede og interesserede, hvilket smitter af, så man 
vil levere og leve op til deres engagement. Ydermere 
har deres fleksibilitet og tilgængelighed været en god 
motivator. Hurtige og gode svar, fremmer processen i 
opgaveskrivning.”

”Jeg syntes, at de bedste læringsoplevelser 
kommer, når den virkelige verden bliver taget 
med ind i klasseværelset. Vi har haft flere 
projektuger med ”case owners” som f.eks. Skal-
lerup Seaside Ressort, VisitAalborg og Hjørring 
Kommune. Det er her at det hele virkelig begyn-
der at give mening. Til trods for fantastiske og 
kompetente undervisere så er der altså bare 
ikke noget der booster en studerende som ros 
og feedback fra erhvervslivet ;)”

”I forbindelse med en forretningsplanseksamen på 
Serviceøkonomen, fik min gruppe og jeg så god feedback 
på vores idé, at det resulterede i, at vores vejleder tog 
fat i Anni fra NextStep og sørgede for, at vi kom med til 
det kommende entreprenørarrangement. Vi deltog i ar-
rangementet og fik den fedeste oplevelse med i bagagen 
- noget vi aldrig ville have tilmeldt os uden opbakning fra 
vejleder og NextStep :-) Engagementet fra underviserne 
på skolen er uundværligt!”

”Jeg havde en god læringsoplevelse en dag, hvor vi skulle lære, hvordan 
man giver feedback til andre. Denne undervisning stod Camilla Valbak for 
på min uddannelse. Dette var så vidt jeg husker på vejledningsmodulet. Vi 
fik først teori omkring dét at give feedback til andre hvorefter vi skulle prøve 
det af på andre medstuderende. Jeg bryder mig ikke om at spille skuespil 
foran andre, men på den måde hvor vi øvede os i grupper og Camilla hjalp 
os hele vejen og lyttede til os fik jeg en rigtig god oplevelse ud af undervis-
ningen.”

”Den bedste læringsoplevelse jeg har haft, var da jeg spurgte om Sanni havde tid til ordentligt at forklare mem-
branpotentialet. Det var rigtig rart at der er et miljø, hvor man kan spørge sine undervisere om hjælp, og de så 
både har tid og lyst til at forklare yderligere, når man synes det er lidt svært. Det har været min bedste læringsop-
levelse på UCN!”

”Lene Faurholt Gravgaard 
er enestående! Hun er for-
beredt, hun er ærlig, hun 
er inspirerende og hun 
formår at gøre selv det ke-
deligste stof interessant. 
Derudover har hun altid et 
stort smil på læberne når 
man render ind i hende 
på gangen :-) Lene på 
landshold!”

”Min gode læringsoplevelse må være de 
selvstændige projektopgaver, hvor vi bliver 
udfordret fagligt og personligt, idet vi anven-
der teori i praksis og arbejder sammen på 
tværs - som i virkeligheden. Dette oplever 
jeg giver god forståelse for teoriens anven-
delsesmuligheder og for andre holdninger 
end ens egen. Desuden er feedbacken fra 
underviserne i projektøjemed uundværlig; 
det bidrager med stof til eftertanke.”

NÆRVÆR OG FEEDBACK
KATEGORI2
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VARIATION I UNDERVISNINGEN
3KATEGORI

I kommentarerne gav de studerende udtryk for, at en blanding af forskellige undervisningsfor-
mer gav dem gode læringsoplevelser. Det betyder, at undervisningen ikke bliver ensformig og 
studerende med forskellige tilgange til stoffet bliver imødekommet.

”En god læringsoplevelse var i et 
fag, hvor man til en lektion læste 
lektier, lavede en quiz omkring em-
net i denne lektion, men også lavede 
opgaver til emnet. Det gav mig en 
rigtig god læring og forståelse af det 
fag jeg faktisk havde frygtet mest.”

”En god læringsoplevelse for mig er når underviseren er en-
gageret i undervisningen og har forberedt noget visuelt til (fx 
PowerPoint). Det fungerer rigtig godt hvis undervisningen foregår 
i dialog med de studerende. Derudover gør det undervisningen 
mere spændende og læringsrig, hvis der fx er en quiz til sidst (fx 
Kahoot), det gør at man som elev er ekstra opmærksom på hvad 
der bliver sagt og underviseren får på den måde også en ide om 
der er noget i undervisningen der skal uddybes bedre.”

”Det at vi får lov til 
at lege med ideer og 
bruge hvad vi lærer 
i timen, som en del 
af undervisningen, i 
stedet for at sidde til 
forelæsning, gør at 
man føler sig mere 
forberedt og sikker i 
fremtiden.”

”En god læringsoplevelse for mig er, når 
alle på holdet er deltagende og vi alle 
bidrager med noget. Det giver en god op-
levelse på den måde, alle er interesseret 
og vi lærer af hinanden. Derudover er en 
god læringsoplevelse, for mig, når under- 
viserne tilrettelægger undervisningen 
således, at vi selv skal præsentere for 
hinanden - fx på et slideshow - det gør 
at vi selv er mere på, og får mere ud af 
timerne.”

”En rigtig god læringsop-
levelse for mig, var da vi 
skulle repetere vores læring i 
erhvervsøkonomi. Vi gik rundt 
i makkerpar på hele Campus 
Hobrovej, og fortalte hinanden 
om alt hvad vi havde lært på 
1. semester. At inddrage be-
vægelse gjorde det til en rigtig 
god læring. En god reminder 
på at hjerne og krop spiller 
sammen :-)”

”Jeg synes generelt at undervisningen på UCN er god og un-
derviserne er gode til at tage hensyn til alles læringsstil, så der 
både er gruppearbejde, tavleundervisning osv. Jeg var med til 
undervisning hvor vi både fik tavleundervisning og skulle arbejde 
i grupper, og svare på spørgsmål på PowerPoint det synes jeg var 
en god læringsoplevelse, fordi vi alle kunne være med og det blev 
ikke kendeligt.”
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FORSKELLIGHED MELLEM DE STUDERENDE
4KATEGORI

Forskellige kompetencer blandt de studerende 
er ligeledes med til at skabe nogle rammer, hvor 
de bedre kan løse de opgaver som præsenteres. 
Mangfoldighed er med til at give forskellige ind-
gangsvinkler og gør deres studie mere inspirerende 
og tankevækkende.

“When I had walked to UCN and 
saw the motto ”Teamwork make a 
Dream Work” on one of the walls 
and I was quite unsure if it really 
works. However, my learning e 
xperience has totally changed 
my point of view. I found out that 
working with other people, with 
different culture backgrounds and 
approaches, in one team is the 
best way to develop ourselves, our 
ideas and prepare for the future 
career!”

”Den gode læringsoplevelse for mig er, at vi er kommet med 
vidt forskellig baggrund til UCN. Når vi har haft erhvervsøko-
nomi, fanger nogle af de studerende det, underviseren forkla-
rer, hvor vi bruger UCN Hobrovejs lokaler efter timerne, til at 
samle op og hjælpe hinanden til at forstå. Det er god læring 
og kammeratskab.”

“Being able to acquire new skills, capa-
cities and knowledge which seem to be 
particularly rewarding for myself, I think 
a mixture of different ingredients and 
characteristics of people is the secret of 
a good learning experience. Speaking for 
my studies at UCN, this is working in a 
group. Being able to share the workload, 
have or give responsibility for a certain 
task really lets you grow as well as the 
dynamic in between the group which 
lets you feel very splendid :-)”

”Min gode læringsoplevelse, var på 5. 
semester, da vi skulle arbejde med 4 
forskellige cases, som skulle redegøres 
og analyseres, for derefter at fremlæg-
ges og fagligt diskuteres med forskellige 
grupper. Der kommer pludselig mange 
ting frem, som man ikke selv har opda-
get, når man har en faglig diskussion 
med medstuderende.”

”Når man skal lære noget 
om et emne er det fedt at 
være i studiegrupper, her 
kan man sammen gennemgå 
alt og snakke/diskutere det 
lærte. Virkelig god måde at 
lære og forstå på.”
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”Co-creation i læringsmiljøet på UCN Business og UCN Sygeplejerske – vi skaber et 
levende og engagerende studiemiljø sammen”, er den fulde titel på det samskabende 
projekt mellem to store uddannelsesområder i UCN. Det tager eksplicit afsæt i UCN’s 
Strategi 2020’s formulering om, at vi sammen skaber et levende og engagerende studie-
miljø. Nedenstående samler op på projektets aktiviteter og foreløbige konklusioner.

OPSAMLING PÅ 
CO-CREATION I 
LÆRINGSMILJØET 
- Indsatser, erfaringer og erkendelser fra projektets første år.

BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET
Det indledende arbejde med realiseringen af stra-
tegien tog sin begyndelse i vinteren 2016-2017. 
En arbejdsgruppe bestående af lige dele ledere og 
medarbejdere fra Business blev nedsat og arbejdet 
mundede ud i den første ansøgning om strategi-
midler på baggrund af nogle indledende tanker om, 
hvordan man med co-creation som middel kunne 

realisere strategiens ønsker om 
engagement, praksislæring og 
fællesskab. Siden kom Sygeplejer-
skeuddannelsen med og projektet 
tog i sommeren 2017 fart. 

Ønsket var – og er -  at arbejde 
videre med Refleksiv Praksislæring, 

der bygger på, at de studerende både skal være 
medskabende i læringssituationen og samtidig selv 
skabe læring. Afsættet er, at vi ofte oplever en hver-
dag, hvor vi tænker uddannelse som en traditionel 
serviceydelse – de studerende skal være ”tilfredse” 
– men er det det, der efterspørges i fremtiden? 
Aftagere forventer andet og mere end det – fx en 
evne til livslang læring, og det kræver, at de stude-

rende i højere grad træder ind på banen og tager 
ejerskab for det, som vi skaber sammen. Derfor er 
der tale om et paradigmeskifte, hvor vi forsøger at 
ændre værdikæden fra et serviceparadigme til et 
co-creation-paradigme. Intentionen med det er at øge 
studieintensitet, studieglæde og employabilitet og 
derigennem mindske frafald.

ORGANISERING AF PROJEKTET
I etableringsfasen af projektet blev der nedsat en 
styregruppe og en projektgruppe. Styregruppen be-
står af de to uddannelseschefer fra UCN Business og 
UCN Sygeplejerskeuddannelsen, Henriette Eduardsen 
og Iben Bøgh Bahnsen, samt repræsentanter fra 
studielederne, Simon Mou Skogberg og Mette Braad. 
Gennemgående i både styre- og projektgruppe er 
projektleder, Anne Mette Busch og projektkoordina-
tor, Ditte Hyche Sørensen / Susanne Thorlund. Styre-
gruppen har ansvar for, at projektet holder sig inden 
for de intentioner, der var udgangspunkt for projektet 
under UCN’s Strategi 2020 og sikrer ressourcer til, at 
det kan realiseres. Endvidere koordinerer de projek-
tet med øvrige institutionelle og lokale tiltag og giver 
input til projektgruppens arbejde.

ENGAGEMENT

PRAKSISLÆRING

FÆLLESSKAB
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Projektgruppen er bemandet af hhv. lige dele under-
visere, studerende og eksperter - vi kalder dem også 
”interne eksterne”, fordi de kommer fra UCN, men 
ikke fra Business eller Sygeplejerskeuddannelsen. 
Projektgruppen har udviklet sig dynamisk i forhold 
til bemanding, og i takt med at projektet har udviklet 
sig. Planlægningen af forløbet, driften af aktiviteter-
ne og opsamlinger efter disse ligger i praksis hos 
projektgruppen, som dermed kan karakteriseres 
som en regulær arbejdsgruppe. 

AKTIVITETER I PROJEKTET
I sin grundform er projektet styret af, at vi sætter en 
aktivitet i gang, lytter til responsen, bliver klogere og 
baserer næste aktivet herpå. Derved kan man forstå 
projektet som hermeneutisk, induktivt, iterativt og 
brugerdrevet – alt efter faglighed og perspektiv. Det 
betyder, at vi løbende har været nødt til at være lyt-
tende, innovative og have vilje til at drage konsekven-
sen af den information og respons, der er kommet i 
projektet. Således har vi forsøgt at tage vores egen 
medicin i forhold til målet med projektet – nemlig at 
co-create.

Narrative opsamlinger som løbende evalueringer
I en accept af, at projektet er et kulturforandrings-
projekt, har styre- og projektgruppe valgt, løbende at 
forankre og beskrive afholdte aktiviteter, deltagernes 
oplevelser af disse, løbende tilbagemeldinger og 
projektgruppens fortolkninger og erkendelser. For 
at etablere en systematisk dialog herom, har pro-
jektgruppen skrevet og publiceret et magasin efter 
hvert seminar, som præciserer pointer, kondenserer 
erfaringer og dermed giver så aktuelt et billede 

af projektets status som muligt på løbende basis. 
Dette gør det muligt for de deltagende uddannelser 
at arbejde videre med projektet lokalt og for at alle 
interessenter kan følge med i projektets udvikling. 
Kulturforandringsprojekter formodes generelt at 
være forholdsmæssigt langvarige; således også 
Co-creation i Læringsmiljøet. Derfor opleves det som 
endnu mere givtigt at have en række af nedslag på 
fremdriften i projektet, i form af løbende evaluerin-
ger som de narrative opsamlinger udgør.
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 CO-CREATION 
I LÆRINGSMILJØET PÅ BUSINESS- OG SYGEPLEJERSKE-UDDANNELSEN

STRATEGI 2020-PROJEKT: VI SKABER ET LEVENDE OG ENGAGERENDE STUDIEMILJØ - SAMMEN

Magasinet her er en opsamling på det første medarbejderseminar 
den 3. november 2017 og fremlægger bl.a. 

• opsamling på projektets afsæt
• empiri fra de fire workshop
• opsamling på de spørgsmål, der er stillet
• eksempler på, hvor vi allerede co-creater i uddannelserne
• en overordnet analyse af den viden, der foreløbig er i projektet

 CO-CREATION 
I LÆRINGSMILJØET PÅ BUSINESS- OG SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN

STRATEGI 2020-PROJEKT: VI SKABER ET LEVENDE OG ENGAGERENDE STUDIEMILJØ - SAMMEN

Magasinet her er en opsamling på det andet medarbejderseminar 
den 8. marts 2018 og fremlægger bl.a.

• en turbointroduktion til co-creation
• eksempler på, hvor vi allerede co-creater i uddannelserne
• opsamling på edcamps og opståede spørgsmål
• inspiration til at bringe co-creation i spil i hverdagen

”ELEVEN LESS ONE” 
AF MICHELANGELO PISTOLETTO PÅ KUNSTEN                                                  

©
 N

iels Fabæ
k

Se video, hvor kunstneren skaber værket her: 
bit.ly/M_Pistoletto

http://blad.ucn.dk/co-creation

http://blad.ucn.dk/co-creation2

http://blad.ucn.dk/co-creation3

 CO-CREATION 
I LÆRINGSMILJØET PÅ BUSINESS- OG SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN

STRATEGI 2020-PROJEKT: VI SKABER ET LEVENDE OG ENGAGERENDE STUDIEMILJØ - SAMMEN

Magasinet her er en opsamling på det tredje medarbejderseminar  
den 31. maj 2018 og fremlægger bl.a.:

• Ib Ravns bud på faciliterende undervisning
• Medarbejdernes feedback til projektet
• Feedback fra de studerende om gode læringsoplevelser
• En opsamling på Co-creation-projektet som helhed

http://blad.ucn.dk/co-creation
http://blad.ucn.dk/co-creation2
http://blad.ucn.dk/co-creation3
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SEMINAR 1: 

AFSÆT – INTRODUKTION TIL CO-CREATION-BEGREBET OG DET POTENTIALE, DER 
LIGGER I DET

3. nov. 2017. Heldagsseminar: 125 deltagere herunder styregruppe, projektgruppe, undervisere, ledelse og 16 
ekstra studerende.

AKTIVITETER:
• Stem med fødderne: Test af deltagernes forforståelse af co-creation-begrebet
• Teoriafsæt: Sammenhæng mellem Refleksiv Praksislæring og co-creation
• 4 forskellige workshops:
  1.  Samskabelse, foretagsomhed og co-creation: Introduktion til begrebet, co-creation
  2.  Material Storytelling: Fokus på konkret undervisningsudvikling
  3.  Ed-Camp: En alternativ og åben læringsform, hvor indholdet skabes af deltagerne
  4.  Fish-bowl: Diskussionsform, hvor nogle lytter til andres diskussioner
• Opinionsundersøgelse: Ordet er frit – kommentarer og spørgsmål til projektet
• Postkorthilsner til sig selv og til projektet: ”Jeg skal i den kommende tid gøre flg. for at co-create…” 
 og ”Co-creation har givet mig…”

OUTPUT: 
Mange spørgsmål og viden om, hvor medarbejderne er.  
Afsæt til videre forløb.  
Co-creation-magasin 1– http://blad.ucn.dk/co-creation/ 

PROJEKTETS FORELØBIGE KONKLUSIONER EFTER SEMINAR 1: 
• Etablering af begyndende fælles forståelse: Hvad definerer co-creation? Hvordan udleves det i praksis?
• De studerendes perspektiv: 
  - Praksis er et nøgleord, og teoretisk undervisning skal have praktisk betydning. 
  - Færre slides og mere dialog/interaktion ønskes. 
  - Der er enighed om, at der sker meget med de studerendes engagement, når man inddrager dem i  
   undervisningen og at co-creation kan være med til at øge refleksionen blandt de studerende. 
  - Det er engagement, der er det afgørende parameter for at sondre mellem stærke og svage  
   studerende; ikke fagligheden.
• Undervisernes forståelser, bekymringer og udfordringer: Erkendelse af, at co-creation kræver modenhed 
 og vilje til interaktion af de studerende. 

Dermed kan man sige, at underviserne på dette tidspunkt ikke i væsentlig grad betvivlede egne evner til at 
udøve co-creation, men i højere grad hvorvidt de studerende var klar til og generelt evnede at tage ejerskab. 
Samtidig efterlyste underviserne fundament – både teoretisk og praktisk.

http://blad.ucn.dk/co-creation/
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SEMINAR 2: 

HVORDAN OMSÆTTER JEG CO-CREATION TIL MIN PRAKSIS? 

8. marts 2018. Halvdagsseminar: 120 deltagere herunder styregruppe, projektgruppe, undervisere, ledelse, 
biblioteket og 6 ekstra studerende.

AKTIVITETER:
• Teoretisk turbooplæg: Co-creation i en Maggiterning v/ Søren Pjengaard
• Et praktisk eksempel fra Sygeplejerskeuddannelsen med underviser, Sanni Kofoes-Dam og to studerende
• 7 EdCamps: 7 temaer defineret af alle medarbejdere i opinionsundersøgelsen fra det foregående seminar:
  1.  Fysiske rammer og studiemiljø
  2.  Formelle rammer
  3.  Grupper og gruppedannelse
  4.  Studerende
  5.  Undervisere
  6.  Professionen / erhvervslivet
  7.  Værktøj
• Bloggen tager fart. Jævnlige blogindlæg fra forskellige vinkler.  
 Link til Co-creation-blog: www.ucn.dk/co-creation-intern
• Der etableres en projektrelevant litteraturliste

OUTPUT: 
Filmklip af medarbejderne – ”Hvad har du hørt, som gjorde indtryk?” monteres i tre små film:  
1. Sagt om Co-creation,  
2. Motivation 
3. Erhvervslivet. 

Disse kan ses via http://blad.ucn.dk/co-creation2  
eller direkte på YouTube - brug dette link https://bit.ly/cocreation_nr2

PROJEKTETS FORELØBIGE KONKLUSIONER EFTER SEMINAR 2: 
På baggrund af ed-camps og bloggen ses en spirende interesse for, at underviserne øger deres anvendelse 
af co-creation-værktøjer, og begynder at videndele på tværs af uddannelser. Her taler man ikke længere om, 
at de studerende mangler evner til at tage co-creation til sig. Nogle undervisere var indledningsvis skeptiske 
over selve ed-camp-formatet, og at der ikke kom en ekspert og docerede, men at der i stedet kom en facilitator, 
som satte dem til selv at skulle skabe indholdet og finde mening i samskabelse med kolleger. I løbet af dagen 
blev der dog vist stort engagement for processen og projektet, og mange deltagere udtrykte ønske om at forstå 
facilitatorrollen og de muligheder, som den giver i undervisningen.

http://www.ucn.dk/co-creation-intern
http://blad.ucn.dk/co-creation2
https://bit.ly/cocreation_nr2
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SEMINAR 3:

FACILITATORROLLEN

31. maj 2018, halvdagsseminar: 150 deltagere: Styregruppe, projektgruppe, undervisere, ledelse, biblioteket, 
serviceventer, diverse koordinatorer og 10 ekstra studerende

AKTIVITETER:
Oplæg med Ib Ravn (Ph.d., Lektor, DPU) – foredragsholder og forfatter til en række bøger bl.a.: Studiegrupper. 
Samarbejde og facilitering 

• Faciliterende undervisning (Oplæg, fordøjelse, metaoplæg)
 PowerPoints væg-til-væg kan være søvndyssende. Hvordan bruger man simple læringsprocesser, så ens  
 undervisning bliver mere involverende og afvekslende? 

• Rollen som faciliterende underviser (Oplæg, trioarbejde, øvelser i plenum)
 Hvordan håndterer man en forsamling studerende, om de så er aktive eller passive? Hvordan træder man  
 i karakter som facilitator i sit eget undervisningslokale? Faldgruber, jeres erfaringer, bud på en bedre praksis. 

• Co-creation-film: Undervisningsformer vs. kommunikationsformer i forhold til mulighederne for 
 co-creation. Jf. ”Co-creating Knowledge: Students and Teachers Together in a Field of Emergence” af  
 Ann-Merete Iversen og Anni Stavnskær Pedersen fra bogen ”Co-creation in Higher Education”,  
 Sense Publishers 2017.

OUTPUT: 
Co-creation-magasin 3 http://blad.ucn.dk/co-creation3 og filmen: ”Co-creation i læringsmiljøet” på hhv. dansk 
og engelsk. 

PROJEKTETS FORELØBIGE KONKLUSIONER EFTER SEMINAR 3: 
Det er lykkedes, at få kollegerne med på idéen om, at co-creation er en realistisk vej at gå. Kollegaerne er 
ved at komme med på ideerne og værdierne i Co-creation-projektet. Desuden kan det konstateres, at det nu 
næsten er ene positive tiltag, som kollegaerne foreslår, at der arbejdes videre med i projektet. Skepsis og 
bekymring både for én selv og for de studerendes evne og engagement synes at være afløst af en konstruktiv 
tilgang til at arbejde med projektets grundlæggende antagelser.

http://blad.ucn.dk/co-creation3
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AMBASSADØRKORPS 
Projektet har fået midler fra FUSA (Fonden til udvik-
ling af statens ansatte) af to omgange:

Et hovedprojekt:
Formålet med projektet er at forandre læringsmiljøet 
på UCN Business og UCN Sygeplejerskeuddannelsen 
via en ændring i den pædagogiske/didaktiske praksis 
med involvering fra samtlige medarbejdergrupper. 
Målet med Co-creation-projektet er, at medarbejder-
ne opnår kompetence i forhold til at blive dygtigere 
til at facilitere involverende læreprocesser og til at 
få de studerende til i højere grad at tage ejerskab for 
egen læring.

Og et underprojekt:
For at hovedprojektet kan implementeres solidt i alle 
uddannelser, er der behov for, at to underviserne 
fra hver uddannelse konkret tager ejerskab, og går 
forrest som ambassadører for co-creation-tankegan-
gen. De får derfor til opgave at udvikle projektet lo-
kalt og være en drivkraft for etablering og forankring. 
Ambassadørerne får hver et 5 ECTS mastermodul i 
organisatorisk læring, som tones med særligt fokus 
på co-creation, samskabelsesprocesser og rollen 
som facilitator/klasserumsleder. Det forventes 
af ambassadørerne, at de arbejder praktisk med 
organisatorisk læring og forandringsprocesser på 
en præmis om samskabelse og co-creation med ud-
gangspunkt i, at det skal kunne udmøntes i konkrete 
didaktiske og pædagogiske læringsforløb i de uddan-
nelser, de underviser på, dvs. egen organisatorisk 
kontekst. Dette organiseres i samarbejde med de 
respektive studieledere. Kurset forløber fra efteråret 
2018 og frem til august 2019.

Således følges de to projekter ad og løber frem til 
august 2019.

DIALOGER MED DE STUDERENDE
Projektet har på forskellig vis været i dialog med de 
studerende. 

Helt grundlæggende har de studerende været med i 
projektgruppen, og der har været lidt udskiftninger 
undervejs således der i alt har deltaget 6 studerende, 
som bredt repræsenterer uddannelser og udbud. 
Derudover har de studerende været inviteret med til 
seminarerne i varieret omfang jf. ovenstående. De 
har endvidere bidraget ved at sende os et virtuelt 
postkort og beskrive deres bedste læringsoplevelse, 
og 80 studerende har besvaret dette. De studerende 
i projektgruppen er sammen med et par af eksper-
terne allerede i gang med at forberede fokusgrup-
peinterview af andre studerende; dette forventes 
gennemført i efteråret 2018. 

SPECIALE OM PROJEKTET
Med særligt fokus på mellemlederens rolle har 
to studerende fra Cand. Merc. i Organisation og 
Strategi ved AAU skrevet speciale. Det handler om 
kontinuerlige forandringsprocesser, og om hvordan 
mellemlederen driver disse. Dermed berøres også 
hvilke udfordringer, som han/hun møder og spejler 
generelt den situation, som underviserne står i med 
de studerende. Specialet fokuserer på vigtigheden af 
ejerskab igennem hele organisationen.

AKTIVITETER I UDDANNELSERNE LOKALT
Uddannelserne er godt i gang med selv at påbegynde 
implementeringen af co-creation.
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Business har fået tegnet en kreativ fortolkning af 
værdikæden på Business, der viser, hvor mange ak-
tiviteter, der omgiver den studerende og hvor mange 
forskellige mennesker og systemer, der indgår i 
samskabelsen i forhold til at etablere et levende og 
engagerende studiemiljø. En lignende plakat er på 
vej på Sygeplejerskeuddannelsen.

Mange af uddannelserne har valgt at invitere Søren 
Pjengaard ind lokalt for at uddybe co-creation-tænk-
ningen og understøtte den enkelte uddannelses egne 
idéer. Ann-Merete Iversen har tidligt i forløbet besøgt 
Business på en Videnscafé, hvor hun redegjorde for 
samskabelse i bred betydning og co-creation speci-
fikt.

Der er igangsat et pilotforløb i forbindelse med eta- 
bleringen af den nye top-up-uddannelse i Innovation 
og Entrepreneurship, hvor man forsøger at indtænke 
de nye muligheder og værktøjer, som co-creation 
giver.

Det forventes, at trækket på projektets ressource-
personer – dvs. medlemmer af projektgruppen og 
ambassadørkorpset – vil blive øget i takt med at 
implementeringen skrider frem i de enkelte uddan-
nelser.

Mange forskellige mennesker og 
systemer indgår i samskabelsen 
til at etablere et levende og  
engagerende studiemiljø. 
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HVEM 
STÅR BAG 
PROJEKTET? 
STYREGRUPPE      

Henriette Eduardsen  Uddannelseschef   Businessudd. hre@ucn.dk  

Iben Bøgh Bahnsen Uddannelseschef  Sygeplejerskeudd. ibb@ucn.dk  

Anne Mette Busch Strategi- og udviklingsleder  Businessudd. amb@ucn.dk 

Simon Mou Skogberg Studieleder Oplevelser siss@ucn.dk  

Mette Braad Studieleder Sygeplejerskeudd. meb@ucn.dk 

Susanne Thorlund Ass. projektkoordinator  Business sthn@ucn.dk 

 
PROJEKTGRUPPE      

Ako Adel Abdellah Studerende Eksportbachelor  1069630@ucn.dk

Anne Mette Busch Projektleder Business  amb@ucn.dk 

Anni Stavnskær Pedersen Innovationskonsulent     UCN Innovation asp@ucn.dk  

Ann-Merete Iversen Lektor Ph.d.  Pædagogudd. ani@ucn.dk   

Caroline Vistrup Studerende Sygeplejerske  1058151@ucn.dk 

Carsten Pors Lektor Finansudd. cpor@ucn.dk  

Gitte Nordendorff Nielsen Lektor  Sygeplejerskeudd. gin@ucn.dk 

Helen Bach Nielsen Bibliotekar Biblioteket hbn@ucn.dk 

Helle Grandt Aaen Adjunkt Markedsføringsøkonomudd. hga@ucn.dk  

Ingrid Maria Sørensen Lektor  Sygeplejerske ims@ucn.dk  

Katarzyna Aneta Malewski Studerende Administrationsbachelorudd. 1056722@ucn.dk 

Louise Esko Refshøj Adjunkt Top-Up-uddannelserne loer@ucn.dk

Marlene Hörfarter Hornbech Studievejleder Business mhh@ucn.dk

Niels Tøffner Hamberg Studerende Sygeplejerskeudd. 1058284@ucn.dk 

Pernille Lærke Siegenfeldt Studieadm. medarb. Studiekontoret pels@ucn.dk 

Stinna Gyrup Dommerby Formidler Business std@ucn.dk

Susanne Thorlund Ass. projektkoordinator  Business sthn@ucn.dk 

Søren Pjengaard Lektor Lærerudd. soe@ucn.dk 
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Læs mere om projektet på UCN Intern her:
www.ucn.dk/co-creation-intern

KONTAKT:
Projektleder Anne Mette Busch

UCN Business

Tlf: 72 69 15 43
amb@ucn.dk

Læs alle udgaver:

http://blad.ucn.dk/co-creation

http://blad.ucn.dk/co-creation2

http://blad.ucn.dk/co-creation3

Se videoer her:

http://bit.ly/CoCreation_YouTube

http://www.ucn.dk/co-creation-intern
mailto:amb@ucn.dk
http://blad.ucn.dk/co-creation
http://blad.ucn.dk/co-creation2
http://blad.ucn.dk/co-creation3
http://bit.ly/CoCreation_YouTube

