
 

Bekæmp disse statistikker med uddannelsesmæssig bedste praksis og passende teknologi.

Little Anne QCPR kan hjælpe dig med at skabe entusiasme blandt dine elever.
Besøg www.laerdal.com for mere information

 

Hvordan engagementet i HLR undervisningen kan øges:

Integrer feedback-enheder i realtid i din 
praktiske undervisning. 
Det forbedrer fastholdelsen af elevens engagement

Skab et sundt niveau af konkurrence. 
Anvendelsen af gamification-principper kan motivere 
til øget deltagelse i undervisningen.

Sørg for en positiv opmuntring.  
Elever, som kan have det svært i undervisningen 
sætter pris på mere coaching

Brug teknologien til din fordel. Brug af 
feedback-teknologi kan støtte dine egne vurderinger, 
og du kan øge antallet af elever du underviser på 
samme tid.

Husk elevernes og dit primære mål med 
undervisningen. Jo mere engagerede eleverne 
er i undervisningen, jo mere sandsynligt er det, at de 
træder til ved et hjertestop.

 

At antage at dine elever ved, hvad de kan 
forvente i undervisningen. Elever, som første 
gang deltager i et førstehjælpskursus, forventer 
muligvis ikke en langvarig didaktisk del i forløbet.

At lade eleverne miste deres passion. 
Lægfolk, der tilmelder sig HLR-træning, har ofte en 
stærk, unik eller personlig grund bag deres valg. Giv 
forsikring om, at de har taget det rigtige valg ved at 
melde sig til kurset.

At bortdømme fordelene ved objektiv 
feedback i realtid. Selvom mange ikke kan lide 
at indrømme det, så sker der menneskelige fejl. 
Teknologien kan være med til at fastholde / øge 
kvaliteten.

At man ikke har fokus på at opbygge 
elevens selvtillid. Elever kan bestå deres eksamen 
og stadig ikke have selvtillid nok, til at træde til når det 
gælder i virkeligheden.

At glemme at understrege vigtigheden af 
at bevare de HLR-færdigheder, eleven har 
opnået. Mind dem om at træne deres færdigheder 
med jævne mellemrum.

  Hvad kan du tilføje Hvad bør du undgå
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af hvad de hører 
i de sidste 10 min.

©2019 Laerdal Medical. All rights reserved.  19-17889
References: 1.Cameron P., Giuntoli D. (1972). Consciousness sampling in the college classroom or is anybody listening? Intellect 101, 63–64


