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Baggrund
1

Careers in Action

Careers in Action (CIA) skaber tid og rum for de studerende til at drømme og reflektere over, hvordan
de kan forme deres fremtid som professionel. CIA startede op i 2018 og er siden gennemført på VIAs
sundhedsfaglige uddannelser, med fokus på kvalificering og tilpasning til de enkelte uddannelser.
Careers in Action har sit afsæt i entreprenørskaben og arbejder med nøgleord som self-efficacy, personlig udvikling, handlemod, (erhvervs)parathed og foretagsomhed.
På nuværende tidspunkt er CIA en del af VIAs uddannelser på Campus Viborg. Det vil sige det er et
tilbud til alle VIAs studerende på Campus – og rækker dermed udover de sundhedsfaglige uddannelser, som projektet oprindeligt havde afsæt i.

1.1 Fælles VIA Studentervæksthus indsats.
Careers in Action (CIA) er et co-curriculært forløb, hvor studerende på VIAs uddannelser arbejder med deres personlige kompetencer, visioner og drømme for studiet og for deres kommende profession.
I CIA har de studerende fokus på sig selv, og de øver sig i at sætte ord på personlige kompetencer og visioner. De studerende får under forløbet blik for, hvordan de allerede under uddannelsen kan handle på deres
drømme og visioner, og hvordan de kan bruge det som drivkraft i deres uddannelsesforløb og en ønsket
karriere som dimittend. Oplevelsen, blandt de studerende og underviserne, er, at forløbet rammer et behov
i tiden. Professionsuddannelserne er de seneste 10 år blevet mere og mere instrumentaliseret i forhold til,
hvad den enkelte studerende skal lære i løbet af uddannelse jf. læringsmålsstyringen. I modsætning til
vedvarende bestræbelser på at opfylde på forhånd definerede mål, giver CIA de studerende tid og plads til
at stoppe op og reflektere over, hvem de er som fagprofessionel, og hvordan de gerne vil bruge deres professionsuddannelse og agere som professionel i fremtiden.
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1.2 Formål
Formålet med CIA er, at de studerende bliver bevidste om, hvad der driver dem fagligt, og hvad deres passion er. De får hjælp til, hvordan de kan bruge deres passion til at få en mere målrettet og inspirerende uddannelsen. De får indsigt i muligheder på egen uddannelse, på Campus generelt og i professionerne.
Formålet er desuden at give de studerende kendskab til Studentervæksthuset og de muligheder, de har
for at afprøve projekter, startup tanker eller generelt øge deres entreprenørielle kompetencer

1.3 Målsætning
At de studerende
 Bliver bevidste om professionens muligheder og megatrends generelt inden for sundhed
 Bliver bevidste om, hvad det er, der driver dem på uddannelsen, og hvor deres passion ligger
 Får reflekteret over egne mål og ambitioner
 Oplever, at de bliver målrettede og inspirerede i forhold til videre karriere i løbet af uddannelsen
 Får et reflekteret forhold til egne personlige såvel som faglige kompetencer
 Får mulighed for at arbejde med deres innovative og entreprenørielle kompetencer
 Får tidligt kendskab til mulighederne i Studentervæksthuset
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CIA skellettet

Aktiviteterne i CIA på Campus Viborg præsenterer sig som nedslag på minimum 3 tidspunkter gennem
uddannelsen.
Rammen:
1. Første nedslag; fokus på den personlige profil.
Her arbejdes med visionboost/dreamboard og med eget ressourcekort, som skal fastholde de studerendes tro på egne evner.
2. Andet nedslag; fokus på den professionelle profil.
Her arbejdes med LinkedIN som professionel platform og med mulighederne ved målrettet at arbejde
med og skabe sig en professionel profil.
3. Tredje nedslag; fokus på muligheder på kanten af professionen.
Her arbejdes med mulighedsnexus med afsæt i egen personlige og professionelle profil.
Forankring hos Studentervæksthuset
Det er underviserne tilknyttet Studentervæksthusene, der er tovholder for forløbene på de enkelte uddannelser. De tilrettelægger forløbene i samarbejde med øvrige undervisere på uddannelsen med opbakning
fra ledelsen.
Hvis muligt tænkes studievejledere ind som partnere i de forskellige nedslag.
Et co-curriculært forløb
CIA er et co-curriculært forløb, hvilket betyder, at nedslagene er et tilbud til de studerende ud over den
ECTS-givende undervisning. Forløbet er læringsmålsfrit, hvilket netop giver den enkelte studerende mulighed for at relatere det konkrete indhold til egne udfordringer og interesser på uddannelsen.
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CIA på Campus Viborg

3.1 Pædagoguddannelsen:
Konceptets 3 faser:
1. fase: Afdæk egne midler: falder på modul 4: Pædagogen som myndighedsperson.
Formålet er med denne fase, at den studerende afdækker egne midler og finder sine styrker og får udviklet sine potentialer. Den studerende bliver klogere på sig selv og egen profession, herunder opstarter en
værdiafklaring vedr. professionsidentitet og professionsforståelse. Den studerende får til opgave at beskrive sig selv i forskellige institutionelle kontekster og arbejdssammenhænge.
Vi starter på et personligt niveau og sætter fokus på, hvad der er den studerendes ønsker og drømme for
uddannelsen og valg af karriere. Kort sagt ”hvem er jeg? hvorfor vil jeg være pædagog? Hvordan vil jeg
være som pædagog”? Den studerende reflekterer over: Hvad er mine faglige såvel som personlige forudsætninger for at agere som pædagog – og får til opgave at beskrive egen ressourcer, potentialer og udfordringer.
Metoden kan være gennem Narrativt Mindmap, hvor de studerende to og to skal interviewe hinanden og
afdække erfaringer i eget liv, udfordringer og ønsker/drømme for og med uddannelsen. Herved skabes en
fortælling af den studerende som kan danne afsæt for udviklingen af professionsidentiteten og kompetencer herfor. Fortællingen dokumenteres gennem mindmappet, og bliver samtidigt et arbejdsark, den studerende kan inddrage i den efterfølgende praktik og på resten af uddannelsen.
Gennem afdækningen får den uerfarne pædagogstuderende, der endnu ikke har kendskab til, hvad pædagogisk praksis er støtte i at finde motivation og værdier for, hvorfor de vælger uddannelsen, og hvordan de
selv kan udvikle den i en retning, der motiverer dem – styrker deres erhvervsparathed, samtidig med det,
at arbejdet kvalificerer faglig praksis og samarbejdet med kollegaer borgere, og tværprofessionelle samarbejdspartnere. Ligeledes afdækkes de værdier, som kan fastholde motivationen til at gennemføre studiet,
men også for at afdække det i professionen, der er særlig interesse og arbejdsglæde ved. Herved opfyldes
formålet med at fastholdelse den studerende i uddannelse.
Hvis det er muligt aftales der tid med pædagoger (fx gæstelærere) og institutionsbesøg, hvor den studerende får mulighed for at besøge og måske interviewe pædagoger og ledelse, for at blive klogere på deres
arbejdsfelter og arbejdsliv.
Processen finder sted som en del af den studerendes grundfaglighed og integreres som en del af modul 4,
da der efterfølgende er en praktik, hvor den studerende kan afprøve og indsamle relevant viden til videreudvikling.

2. fase: Find dine pædagogiske faglighed og opdag alternativer til klassiske institutionelle rammer.
Fasen finder sted på modul 5: (samskabelse og medborgerskab), hvor de studerende gennem 1. praktik
har opnået en erfaring med pædagogisk praksis.
De studerende skal her introduceres for alternativer til de klassiske institutionstyper, så som skole, SFO,
bosteder, dagtilbud. Vi skaber møder med entreprenører der har erfaring med samskabelse og tværprofessionelt arbejde, og de studerende får mulighed for at videreudvikle deres potentialer og muligheder som
Start Up m.h.p. at skabe social værdi gennem bl.a. verdensmålene 8: Anstændigt jobs og økonomisk vækst
og nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund.
Mere konkret præsenteres de studerende for cvr. nr. registrerede foreninger eller pædagoger som har taget springet som iværksættere samt uddannede pædagoger der har søgt andre veje og som arbejder med
pædagogik i alternative kontekster, der går tværs af sektorer og institutionelle skel. Formålet er, at den
studerende får udvidet perspektivet på praksis og bliver klogere på, hvordan man kan bruge sine pædagogiske færdigheder og evner ind i andre sammenhænge end i de klassiske institutionstyper. Det handler
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stadigvæk om at ”ville noget med nogen”, om at arbejde med mennesker, relationer, læring, udvikling og
dannelse og udviklings af praksis, men det foregår fx også i mere utraditionelle og entreprenante rammer,
som i en social økonomisk virksomhed, der arbejder med værdiskabelse, samskabelse, empowerment og
med mennesker der er udfordret i forskellige sammenhænge (Kognitiv, handicap, sociale problemer mv.).
De studerende arbejder curriculært på dette modul med et samskabelseprojekt inden for forskellige sektorer og professioner og er dermed i forvejen ved at opbygge erfaring med innovation og entreprenørskab,.
Gennem CIA møder de andre mulige karriereveje inden for professionen, så de kan reflektere over alternativer til deres prædefinerede professionsforståelse og derigennem overveje om de har en iværksætter i
maven. De studerende tilbydes at samskabelsesprojektet kan videreudvikles gennem Studentervæksthus
Viborg af den studerende alene, eller med eksisterende eller ny gruppe, ligesom de studerende i dette regi
kan idégenerere og udvikle en ny idé, de, hvis ønsket, kan skrive bachelorforløb om. De får ligeledes mulighed for opstart af egen virksomhed.
3. fase: Modul 10: Skab dit alternative bachelorprojekt gennem dine erhvervede pædagogfaglige kompetencer.
Fasen foregår på modul 10, der handler om tværprofessionalitet og deltagelse på DTE ugen hvor de skal
udvikle eksisterende eller fremtidig praksis gennem nyskabende pædagogiske rammer.

3.2 Sygeplejerskeuddannelsen:
1 nedslag; Den Personlige Profil skemalagt med 2-3 lektioner på 2 semester
Her introduceres de studerende til visionboost/dreamboard som værktøj for kortlægning af egne ønsker
og drømme. I grupper arbejde de med at dele deres begrundelser for valg af studie – med en tolkning til
drømmen om, hvilken sygeplejerske de gerne vil blive.
De studerende visualiserer deres drømme og interesser gennem et digitalt dreamboard, som de opfordres
til at anvende aktivt ind i deres samarbejde med klinikken på praktikportalen.
Derudover udarbejder de version 1 af deres personlige ressourcekort – som de ligeledes opfordres til at
anvende aktivt rettet mod deres kommende klinik. Ressourcekortet tager afsæt i; ’Hvem er jeg?’ – ’Hvad
kan jeg?’ – og ’Hvad er jeg god til?’
2 nedslag; Den Professionelle Profil skemalagt med 2-3 lektioner på 3 semester inden klinikperioden.
På dette nedslag samles op på erfaringer med at have dreamboard og ressourcekort med sig ud i klinikken. Der laves version 2 af begge;
Visionbooast/dreamboard: Hvilke nye drømme er kommet til? – og hvilke af de oprindelige er blevet beeller afkræftet.
Ressourcekort: Hvilke nye erkendelser er kommet til? – Hvad kan jeg (nu)? – og hvad er jeg god til (nu)?
Efterfølgende arbejdes målrettet med den professionelle profil og hvordan man lever op til autorisationens
krav om ajourføring. Der tages afsæt i LinkedIN som professionel platform og som muligt (fag)professionelt netværksmedie. De studerende introduceres til LinkedIN og opfordres til at lave egen profil. Derudover føres de gennem LinkedIN som rekrutteringsværktøj og som muligt profileringsværktøj; nøgleord er:
CV – meritter – erfaringer – hjertesager – profilering – VIDEN. Der præsenteres en pallette af relevante profiler/sider at følge som kommende fagprofessionel og de opfordres til at gå nysgerrigt til værk.
3 nedslag; Karriere på kanten af professionen (under udarbejdelse!).
Skemalægges på 5 semester inden valg af sidste klinik eller som aktivitet på skiftedagen på 6 semester.
Her får de studerende mulighed for at møde mennesker – sygeplejersker, som arbejder som professionelle
i ikke-traditionelle jobs. Nedslaget kan med fordel ses som karriere-dag/eller afvikles sammen med eksisterende; hvori de studerende motiveres til at tænke divergent omkring egen kommende praksis og profession.
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Igen skal der kobles til kommende klinik; enten til valg/ønske af kliniksted – eller til det tildelte, hvori man
skal finde mulighederne for at blive klogere på det man gerne vil. Visionbooast/dreamboard fra 1 og 2 nedslag trækkes frem igen og kan anvendes som værktøj til kommunikation med klinik gennem praktikportalen.
Alle nedslag indeholder desuden tydelig kobling til Studentervæksthuset – som i denne setting også repræsenterer mulighederne for at øge egne kompetencer/ressourcer, samt at gå videre med en idé eller et
ønske om særlige kompetencer.

3.3 Pædagogisk assistent-uddannelsen:
4

Udbytte

CIA åbner for at snakke om professionen og dens muligheder på en ny måde og med et nyt indhold. De
studerende taler om det, der er svært og udfordrende ved at tage en professionsbacheloruddannelse –
både fagligt og personligt. Dertil arbejder de specifikt med, hvilke ressourcer de har – altså et fokus på de
kompetencer og færdigheder som de allerede mestre og dermed bringer med sig videre. Dette peger i en
anden retning end hvad de ellers præsenteres for under uddannelse, da der her oftest er fokus på foruddefinerede læringsmål og mere generelle parametre for læring. På CIA på Campus Viborg er det den enkeltes
drømme og interesser der er i fokus – med et afklarende perspektiv på egne ressourcer, kompetencer og
færdigheder. De får altså mulighed for at blive klogere på sig selv I professionen og ikke ’kun’ som en del
AF en profession.

4.1 Et fremtidsperspektiv
Mange uddannelser er for nuværende ramt af, at studerende undervejs kommer i tvivl om deres valg af
uddannelse – og tvivler på sig selv som en kommende deltager i praksis.
CIA på Campus Viborg bidrager på nuværende tidspunkt med et ’’jeg-rum’’; den studerende selv er fokus
for alle nedslag.
Vores tese og ønske er, at skabe et forløb hvorigennem de studerende får mulighed for at huske på, hvad
de selv oplever som værdifuldt. Dertil ønsker vi at understøtte deres afsæt for muligheder; ved gennem
personlig afklaring at holde fast i, hvad der er vigtigt og værdifuldt for den enkelte. De præsenteres for andre mulige veje end de traditionelle – og de understøttes i, hvordan de kan blive kompetence professionsudøvere i traditionel praksis. Det institutionelle udbytte af CIA på Campus Viborg skulle dermed gerne
kunne bidrage med øget erhvervsparathed samt kompetente og afklarende studerende, der kan lette
overgangen til praksis efter endt uddannelse.

4.2 Et fastholdelsesperspektiv
De studerende reflekterer over egen profession og professionsfeltet bredes ud gennem CIA på Campus
Viborg. Dette har et fastholdelsesperspektiv, hvilket understøttes af Danmarks Evalueringsinstituts (EVA)
seneste udgivelse om frafald og trivsel på videregående uddannelser: Studierelaterede følelser på videregående uddannelser.
Her påviser EVA, at både social og faglig trivsel har betydning for fastholdelsen. I relation hertil fortæller
flere frafaldne på uddannelserne, at de ikke kan se sig selv arbejde inden for professionernes traditionelle
ansættelsesområder, selvom de er optaget af det faglige indhold på uddannelserne.
I CIA på Campus Viborg reflekterer de studerende over deres personlige og faglige/professionelle trivsel
gennem det brede professionsperspektiv, de præsenteres for. Herunder kan det også handle om, hvordan
man kan præge sit job, så det bliver et drømme-job og at kunne trives i traditionelle rammer på samme tid
med, at man holder fast i det, der motiverer en fagligt.
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Erfaringerne med CIA er endvidere, at forløbet styrker holdkulturen ved, at de studerende bliver klar over
og arbejder med, hvordan deres studiekammerater opfatter dem, og hvordan de opfatter sig selv.
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Kontaktpersoner fordelt på uddannelser:

5.1 Kontaktpersoner ved pædagoguddannelsen:
– Nina Wisbech niwi@via.dk
– Pia N.S. Christensen pnsc@via.dk

5.2 Kontaktpersoner ved sygeplejerskeuddannelsen:
– Malene Hangaard Alstrup mhal@via.dk
– Trine Kjær Krarup trkk@via.dk

5.3 Kontaktpersoner ved pædagogisk assistent-uddannelsen:
– Mette Sprecht Kristiansen mskr@via.dk
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Projekt entreprenørskab i uddannelserne
Udd. institution:
VIA University College
Campus Viborg
Pæd. uddannelsen

Modul:
Careers in Action - som en co-curriculær aktivitet på Campus Viborg

Udarbejdet af: Malene Alstrup

Kort om konteksten for modulet
Careers in Action (CIA) er et co-curriculært forløb, hvor studerende på VIAs uddannelser arbejder med deres personlige kompetencer, visioner og drømme for
studiet og for deres kommende profession.
I CIA har de studerende fokus på sig selv, og de øver sig i at sætte ord på personlige kompetencer og visioner. De studerende får under forløbet blik for,
hvordan de allerede under uddannelsen kan handle på deres drømme og visioner, og hvordan de kan bruge det som drivkraft i deres uddannelsesforløb og en
ønsket karriere som dimittend. Specifikt for dette projekt er, at indsatsen har været rettet mod pædagoguddannelsen og integration mellem den CIA-aktivitet
som ligger på sygeplejerskeuddannelsen på Campus Viborg.
Den strategiske indsats fra det lokale studentervæksthus har haft afsæt i et ønske, om et fælles co-curriculært tilbud til studerende på Campus Viborg –
afstemt efter curriculært indhold på de respektive professionsuddannelser.
Specifikt for projektet gælder:
Udviklet og afviklet til/på Pædagoguddannelsen Campus Viborg
Undervejs afstemt med samme indsats på sygeplejerskeuddannelsen på Campus Viborg.
Skemalagt co-curriculær aktivitet på modul 4, modul 5 og modul 10.
Ramme for nedslag:
1. Første nedslag; fokus på den personlige profil.
Her arbejdes med visionboost/dreamboard og med eget ressourcekort, som skal fastholde de studerendes tro på egne evner.
2. Andet nedslag; fokus på den professionelle profil.
Her arbejdes med LinkedIN som professionel platform og med mulighederne ved målrettet at arbejde med og skabe sig en professionel profil.
3. Tredje nedslag; fokus på muligheder på kanten af professionen.
Her arbejdes med mulighedsnexus med afsæt i egen personlige og professionelle profil.

MODULETS KOMPETENCEMÅL, der arbejdes med i dette modul:

At de studerende



Bliver bevidste om professionens muligheder og megatrends generelt inden for sundhed

Side 1 af 4

Projekt entreprenørskab i uddannelserne
Udd. institution:
VIA University College
Campus Viborg
Pæd. uddannelsen

Modul:
Careers in Action - som en co-curriculær aktivitet på Campus Viborg

Udarbejdet af: Malene Alstrup



Bliver bevidste om, hvad det er, der driver dem på uddannelsen, og hvor deres passion ligger



Får reflekteret over egne mål og ambitioner



Oplever, at de bliver målrettede og inspirerede i forhold til videre karriere i løbet af uddannelsen



Får et reflekteret forhold til egne personlige såvel som faglige kompetencer



Får mulighed for at arbejde med deres innovative og entreprenørielle kompetencer



Får tidligt kendskab til mulighederne i Studentervæksthuset

EVALUERINGRESULTATER
Sammenhæng til modulets faglige afsæt og fokus.
Øget sammenhæng mellem de 3 nedslag
Involvering af undervisere fra de respektive modulet
Fra studerende:
Oplevelsen af, at det giver mening
Oplevelsen af, at det åbner for nye/andre perspektiver at se sig selv som professionsudøver på.
Oplvelesen af, at blive inspireret – både fagligt og ift egen udvikling
KRITERIER

Deltagelse i alle 3 nedslag.
Alle studerende tilbydes desuden muligheden for yderligere aktivitet i Studentervæksthuset; det kan være i forhold til eget projekt/nysgerrighed på et udvalgt område,
eller det kan være specifikt rettet mod de planlagte aktiviteter i Studentervæksthus Viborg.

MODULETS RELATION TIL PRAKSIS/ PRAKTIK
Overlap over de studerendes grundfaglighed og valg af specialisering.
Aktiviteter på modul 4 + 5 tapper ind i de curriculære krav om samskabelse – som skal effektueres i deres praktikker.

Side 2 af 4

Projekt entreprenørskab i uddannelserne
Udd. institution:
VIA University College
Campus Viborg
Pæd. uddannelsen

Modul:
Careers in Action - som en co-curriculær aktivitet på Campus Viborg

Udarbejdet af: Malene Alstrup

Modul 10 har tværprofessionelt fokus, hvor de curriculært arbejder med en udfordring om re- eller gentænkning af deres kommende praksis; CIA ligger
forud for denne aktivitet og de bliver gennem CIA opmærksomme på bl.a. wicked problems, - nye veje/muligheder ift kommende karriere og
samarbejdspartnere.

VEJLEDNING & FEEDBACK

Kontinuerligt i aktiviteterne.
De studerende som sideløbende kobles i Studentervæksthuset, tilbydes sparring/vejledning/feedback og feedforeward, alt afhængigt af deres afsæt for tilknytning til
Studentervæksthuset.

EVALUERING

Efter hver aktivitet samt som en del af evaluering af modulet.

DREJEBOG FOR MODULET:
Beskrivelse af hvordan modulet undervisning og undervisningen er struktureret. Vedhæft evt. powerpoint.
Drejebog for de 3 nedslag er vedhæftet, + powerpoints

Udvikling af dette modul er er støttet af:

Side 3 af 4

Projekt entreprenørskab i uddannelserne
Udd. institution:
VIA University College
Campus Viborg
Pæd. uddannelsen

Modul:
Careers in Action - som en co-curriculær aktivitet på Campus Viborg

Side 4 af 4

Udarbejdet af: Malene Alstrup

Gør tanke til handling
VIA University College

Handlekompetence
Et SKUB til din foretagsomhed

13. januar 2021
1

Teoretisk nedslag i Scnack & Bruun (1997):

13. januar 2021
2

Handlekompetencen som et politisk begreb
-Schnack og Bruun Jensen, 1994
•
•
•

Opdragelse til demokrati og politisk indebærer udvikling af
handlekompetence, fordi demokrati fordrer en deltagerrolle.
Handlekompetencen bliver derved et politisk dannelsesideal
Handlekompetence er et didaktisk begreb, fordi dannelsen indeholder
overvejelser over hvordan, hvornår og til hvad, der skal handles, som en
modsætning til en adfærdsmodifikation.

13. januar 2021
3

Erfaringens betydning for handlekompetencen:
•
•
•
•
•

Dewey og Erfaringens Kontinuitet: Vi erfarer gennem handlinger, og vi handler
på baggrund af erfaringer.
- Jacobsen, Schnack & Wahlgren: Viden kan overleveres – erfaringer opstår
gennem egen handling med et formål.
Adfærdsmodifikation og moralisering udvikler ikke deltagere, der kan løse
politiske udfordringer.
Vi lærer ikke gennem fiktive handlinger, men ved at skabe eller deltage i
løsninger i ”samfundets virkelighed”.
Aktiviteter løser et symptom, handlingen løser udfordringen.
13-01-2021
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Reflekter sammen over:
•

Hvad er forskellen på en handling og en aktivitet? Hvad skaber handlingen?

•

Kan dannelse foregå i flere sammenhænge end i uddannelse?

•

Hvor i jeres praktikker eller arbejdsliv, har I varetaget opdragelse i handlekompetence, hvor
børn og borgere har handlet og opbygget erfaring?

•

Hvordan kan I anvende jeres erfaringer i samskabelsesprojektet på modul 5?

•

Hvilke erfaringer har I fået på modul 5 med, hvordan I kan udvikle jeres egen, og andres
handlekompetence?
13-01-2021
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Samtalesalon:
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SKUB modellen - udvikling af entreprenøriel
mindset
1
2
3
4
5
6
7
Anne Kirketerp,
psykolog og ph.d.

13. januar 2021
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1.
Succesoplevelser
–

–

” Succesoplevelser handler om at vi lykkes med noget svært! Vi opbygger vores
handlingstillid (Self-efficacy), ved at opleve mange succeser med noget vi oplever
er svært. Måden at opnå mange succesoplevelser på, er at bryde det uoverskuelige
og farlige ned i kortsigtede og realistiske mål, hvor man tager mange små skridt i
en erkendelse af, at kontrol kun eksisterer i meget korte tidshorisonter. Hver gang
man har fået en succesoplevelse, er det vigtigt, at det særligt virksomme i denne
handling præciseres. På den måde bliver de enkelte succesoplevelser til en
refleksiv evne til at kunne gentage de mikrohandlinger, som har understøttet
succesoplevelsen af mod og handlekraft”.
Kirketerp: http://annekirketerp.dk/foretagsomhed-skubmetoden/teorien-bag.html
13. januar 2021
8

2. Næste
bedste skridt

” For at blive mere foretagsom er det vigtigt at man ikke oplever at nye
handlinger er uoverskuelige og umulige. En nyttig måde at
vejlede/undervise/lede på kan være at udnytte de ressourcer vi allerede har til
rådighed og hele tiden spørge ”hvad er mit næste bedste skridt”. På den måde
kan vi udnytte de midler, vi har tilgængelige optimalt. Vi har altid kontrol over og kan udnytte: ”hvem vi er”, ”hvem vi kender” og ”hvad vi ved”. At arbejde
seriøst og målrettet med at oparbejde viden om egne ressourcer, er en vigtig
forudsætning for at opøve handlekraft og mod. Her tænkes ikke blot på, hvem
vi er, og hvad vi ved som fagpersoner, men hvem vi er og hvad vi har af viden i
det hele taget”.
13. januar 2021
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Narrativ Mindmap fra modul 4
•
•
•

Mindmapping er en visuel og grafisk arbejdsmåde, som sikrer at forskellige
perspektiver på et tema bliver synlige for dem, som deltager.
Formålet er at skabe en fortælling om dig og dit studie.
Narrativ Praksis har fokus på, at alt i menneskelivet er historier, og at alt
blandt mennesker foregår gennem historier og igennem praksis knyttet til
disse historier. Forståelsen er, at historier om det som sker, kan fortælles på
flere måder, og der er altid mere at fortælle.

• Hvad er du god til ifht pædagogfaget?
• Hvad udfordrer dig?
• Hvilke ønsker har du for fremtiden?
13. januar 2021
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Workshop om
præsentations
teknik

Modul 3

Modul 4
Myndighed
en

Modul 2
Modul 1

Kollegaen
Bente

1. Praktik
erfaring
med
praksis

Vejleder
Gitte

Min vejleder
siger, jeg kan
blive bedre til…

Workshop
om
Verdensmål

Vikarjob på
Vestervang

Min
uddannelse

Rikke på
Pædagogstudiet
Udfordring

Lære
grafisk
facilitering
Få job på
Kontakts
tedet

Drømme

Konfliktsky

Tør ikke tale i
forsamlinger

Hader at
skrive
opgaver

Min
vejleder
siger, jeg
er god til

Udlandspraktik
i Amsterdam

Kunne
præsentere
uden
nervøsitet
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Mine
medstudernde
siger, jeg er god til

Blive en
god
kollega

3.
Selvindsigt
og evne
” Selvindsigt og evne til at reflektere over de handlinger, vi foretager, er vigtige
forudsætninger for, at vi kan gentage det, som har fremmet foretagsomhed.
Vejen til selvindsigt er mangfoldige. Nogle bruger personprofiler andre
Karakterstyrkeprofiler. Det grundlæggende er, at vi er opmærksomme på, de ting
vi er indre motiveret for og som giver os energi og nærer os. Alt det som opleves
meningsløst skal vi jo netop ikke handle på! Derfor er det vigtigt at vide, hvad vi
har lyst til at lave på en søndag, hvor ingen kigger på os!”.

13. januar 2021
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4. Modet
til at fejle

” Modet til at fejle er en forudsætning for, at vi tør vise noget frem og få vigtig feedback,
som ofte øger kvaliteten af produktet/processen. Underviseren/vejlederen/lederen skal
skubbe de studerende/elever/kursister/medarbejdere til at vove handling før alt er 100
% perfekt, så man kan høste en succesoplevelse. Derved kan vi undgå at lade fejl
hæmme vores lyst til at prøve nye muligheder. Når vi oplever, at frygt lammer os og gør
os ude af stand til handle, er det fordi vi har indkodet negative markører af bestemte
handlinger. Accepten af, at vi skal øve os for at lære noget, er særdeles vigtig i usikre
entreprenørielle læringsformer. Vi kommer til at begå fejl, og hvis vi venter til vi er helt
sikre på at en metode er perfekt, kommer vi ofte ikke til at handle.”
13. januar 2021
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5. Ændre
vaner

” De oplevelser vi har af, at noget er farligt og utrygt, kan ændres. Vi ændrer
vaner ved, at vi gradvist eksponeres for positive oplever. Hvis vi skal træne
foretagsomhed, skal der tilrettelægges mange små succesfyldte
mikrohandlinger med at gøre noget nyt. Hvis vi udsætter mennesker for en for
stor udfordring, er faren, at de tolker og husker oplevelsen som ”det der med at
kontakte fremmede - det er helt sikkert ikke noget for mig”. Men de har bare
ikke trænet det særlige, som er svært i netop denne situation. Personlige
kompetencer skal trænes på lige fod med faglige kompetencer.”
13. januar 2021
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6. Rollemodeller

” En mulighed for at engagere og skabe grobund for lyst til handling er at bruge
rollemodeller, som evner at skalere det svære ned i øjenhøjde og som samtidig
er gode forbilleder. En god rollemodel fortæller om de allerførste svære skridt
og hvor svært det var – ikke hvor let det var!”

13. januar 2021
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7. Anerkende
foretagsomhed
” Sidst, men ikke mindst skal omgivelserne understøtte en kultur, som gør det
attraktivt at være foretagsom – hvilket også indebærer, at eksamen, ledelse og
vejledning skal anerkende foretagsomhed. Dette kan eksempelvis indebære, at
man indskriver de foretagsomme læringsmål i undervisningen, som
eksempelvis: ”evne til at identificere muligheder”, ”evne til at handle på ideer” og
”evne til at omforme ideer til målrettede aktiviteter i en værdiskabende
kontekst. I en ledelses eller vejlednings kultur vil det være vigtigt, at man har
gjort sig klart, hvilke tegn på foretagsomhed man ønsker at anerkende. Det
vigtige er her at det som får lys vokser!”
13. januar 2021
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Tænkepause: Forhold dig til de 7 elementer:
1

2

3

4

5

6

7

I hvilke trin kan du genkende dig selv? Hvad har du med dig af oplevede erfaringer?






Hvilke succesoplevelser har du med dig?
Hvad er du udfordret i?
Hvor har du generel tro på, at du kan mestre opgaver?
Hvor er du udfordret på specifikke opgaver, som kan udvikle din self-efficacy?
Hvad kan du arbejde med som et mindset, der er en del dig selv. Hvad kan du arbejde med, at
øve dig i at udvikle? Fejrer du dine sejre?
 Hvad kan du gøre?
 Hvad kan du tage med?
Link til padlet: https://padlet.com/hip3nluhlx/fbnihf7oe7veic9t
13. januar 2021
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Hvad oplevede I gennem egen refleksionen
og ved at kigge på de andres?

13. januar 2021
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Formålet med CIA
•

At gøre jer endnu mere erhvervsparate ved:

•

At styrke jer til at kunne udvikle en endnu stærkere professionsdannelse.

•

At I gennem Studentervæksthuset og Pædagoguddannelsen bliver endnu bedre til
innovation og entreprenørskab i fremtidens praksis.

•

At oplyse jer om de forløb i Studentervæksthuset, som I kan deltage i.

•

At I gennem i dag bidrager til udviklingen af fremtidens CIA forløb!
13. januar 2021
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CIA for fremtiden
•

Modul 4 – hvem er du som kommende pædagog, og hvad er dine styrker og
svagheder?

•

Modul 5 – præsentation af alternativer til traditionel pædagogisk praksis, eks.
socialøkonomisk virksomheder og foreninger.

•

Modul 10 – hvis jeres samskabelses- eller Verdensmåls idé blev til noget, kunne I så
forestille jer at skrive bachelor projekt omkring det – hvad skulle der til?
13. januar 2021
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Rollemodeller i socialøkonomisk virksomhed:
•

Hvad er socialøkonomisk virksomhed: https://www.youtube.com/watch?v=WD9zaOxvCZk

•
•
•

Vaskeriet – en øvebane for udviklingshæmmede:
1. https://www.youtube.com/watch?v=k_8o7QrME3Q
2. http://sagerdersamler.dk/sager/vaskeriet-en-oevebane-for-udviklingshaemmede/

•
•
•

Tabt Barndom af Charlotte Kold:
hjemmeside: https://tabtbarndom.dk/
Video:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=5IaA9pwa8XU&feature=emb_logo
Blog: http://tabtbarndom.dk/blog/

•

13. januar 2021
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Øvelse i gruppen:
 Vælg en af virksomhederne og reflekter over, hvordan rollemodellerne har bragt sin
pædagogiske faglighed i spil gennem projektet!
 Hvad finder I interessant?
 Tag afsæt i værdier fra jeres narrative mindmap, og reflekter over dem, der er
sammenstemmende med virksomheden, samt dem I gerne vil udvikle!
 Hvad kunne I drømme om, hvis I selv skulle skabe jeres egen pædagogiske praksis?
Hvordan taler det sig ind i jeres eksisterende projekt?
13. januar 2021
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Filosofer for dig selv over dit næste bedste skridt:
 Hvad vil jeg gøre, hvis jeg skal have drømmen ud af min uddannelse – næste
bedste skridt! Hvad skal jeg trække på ressourcer og netværk.
 Succesoplevelser: self-efficacy.
Hvad er næste bedste skridt, frem mod at udvikle jer?

13. januar 2021
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Studentervæksthuset
•
•

28. September KL. 14-17
Studentervæksthuset er medarrangør ved afholdelsen af bæredygtighedseventen den 28. September kl. 14- 17 for alle VIA
ansatte og studerende i Region Midtjylland. I Viborg finder eventen sted på Campus, Prinsens Allé 2 8800 Viborg.

•

Dagen byder bl.a. på oplæg af rektor Harald Mikkelsen, stand up ved Huxi Bach, en hilsen fra Jon (Bagedysten), som har udviklet
en bæredygtighedskage, der vil blive serveret på dagen.

•
Efter oplæggende arbejdes der i grupper på kryds og tværs med konkrete udfordringer:
- Hvordan bliver dit campus mere bæredygtigt?
- Hvordan kan man arbejde med bæredygtighed på din uddannelse
- Jokeren – vilde temaer, som ikke er med i de to første udfordringer
•

De konkrete idéer gives videre, og der vil efterfølgende blive fulgt op på disse i VIA.

•

Følg vores facebook-side for flere informationer og kommende tilmelding! www.facebook.com/stv.viborg/
13. januar 2021
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Efterår 2020 blandt andet:
WORKSHOP OM VERDENSMÅLENE

WORKSHOP I PRÆSENTATIONSTEKNIK

27 TIMERS UDFORDRING: Livet som studerende.

13. januar 2021
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Opsamling på dagen:

13. januar 2021
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Kopi af slides fra CHVE 1. prøvehandling. Fase 3: Workshop modul 10

FORÅR 2020

CIA – Careers in action

Karriereforløb på Pædagoguddannelsen, campus Viborg

CHRISTOFFER VENGSGAARD (CHVE), PIA NATHALIE SKØDT CHRISTENSEN (PNSC)
OG NINA WISBECH (NIWI) | PÆDAGOGUDDANNELSEN, VIA VIBORG

Carriers In Action på Pædagoguddannelsen, VIA Viborg

Carriers In Action – indhold og formål:
Careers in Action (CIA) er en del af et initiativ fra Studentervæksthuset VIA, Viborg, som handler om at
erhvervsfremme og udvikle erhvervsparathed blandt pædagogstuderende.
Formålet er:
-

At gøre de studerende mere erhvervsparate
At bygge bro mellem Studentervæksthuset og Pædagoguddannelsen vha. innovation og
entreprenørskab.
At gøre reklame for og udvikle Studentervæksthuset
At fastholde de studerende i uddannelsesforløbet på uddannelsen
At rekruttere og motivere flere studerende til at deltage i forløb i Studentervæksthuset
At styrke de studerendes professionsidentitet og kompetencer til entreprenant praksis.

Filosofien er, at i stedet for at de studerendes kommer til Studentervæksthuset, kommer
Studentervæksthuset til de studerende. Forløbet er derfor et integreret del modulet som er indskrevet i
planen på modul 4:

Og på modul 10:
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Det er endvidere helt essentielt at CIA forløbet taler ind i modulernes kompetencemål.
CIA knytter sig til de pædagogstuderendes grundfaglighed og specialisering finder sted på modul 4, 5 og 10
(Christoffer og Pia er en del af disse forløb).

Konceptets 3 faser:
Konceptet er bygget op omkring tre faser:
1. fase: Afdæk egne midler: falder på modul 4: Pædagogen som myndighedsperson. Formålet er med
denne fase, at den studerende afdækker egne midler og finder sine styrker og får udviklet sine potentialer.
Den studerende bliver klogere på sig selv og egen profession, herunder opstarter en værdiafklaring vedr.
professionsidentitet og professionsforståelse. Den studerende får til opgave at beskrive sig selv i forskellige
institutionelle kontekster og arbejdssammenhænge.
Vi starter på et personligt niveau og sætter fokus på, hvad der er den studerendes ønsker og drømme for
uddannelsen og valg af karriere. Kort sagt ”hvem er jeg? hvorfor vil jeg være pædagog? Hvordan vil jeg
være som pædagog”? Den studerende reflekterer over: Hvad er mine faglige såvel som personlige
forudsætninger for at agere som pædagog – og får til opgave at beskrive egen ressourcer, potentialer og
udfordringer.
Metoden kan være gennem Narrativt Mindmap, hvor de studerende to og to skal interviewe hinanden og
afdække erfaringer i eget liv, udfordringer og ønsker/drømme for og med uddannelsen. Herved skabes en
fortælling af den studerende som kan danne afsæt for udviklingen af professionsidentiteten og
kompetencer herfor. Fortællingen dokumenteres gennem mindmappet, og bliver samtidigt et arbejdsark,
den studerende kan inddrage i den efterfølgende praktik og på resten af uddannelsen.
Gennem afdækningen får den uerfarne pædagogstuderende, der endnu ikke har kendskab til, hvad
pædagogisk praksis er støtte i at finde motivation og værdier for, hvorfor de vælger uddannelsen, og
hvordan de selv kan udvikle den i en retning, der motiverer dem – styrker deres erhvervsparathed, samtidig
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med det, at arbejdet kvalificerer faglig praksis og samarbejdet med kollegaer borgere, og
tværprofessionelle samarbejdspartnere. Ligeledes afdækkes de værdier, som kan fastholde motivationen til
at gennemføre studiet, men også for at afdække det i professionen, der er særlig interesse og arbejdsglæde
ved. Herved opfyldes formålet med at fastholdelse den studerende i uddannelse.
Hvis det er muligt aftales der tid med pædagoger (fx gæstelærere) og institutionsbesøg, hvor den
studerende får mulighed for at besøge og måske interviewe pædagoger og ledelse, for at blive klogere på
deres arbejdsfelter og arbejdsliv.
Der afholdes workshops med idegenerering, persona, empthy mapping, visionboard osv.
Processen finder som en del af den studerendes grundfaglighed og integreres som en del af modul 4, da der
efterfølgende er en praktik, hvor den studerende kan afprøve og indsamle relevant viden til
videreudvikling.
Der reklameres for øvrige Studentervæksthus initiativer. Start/stop skema udfyldes.

2. fase: Find dine pædagogiske faglighed og opdag alternativer til klassiske institutionelle rammer.
Fasen finder sted på modul 5: (samskabelse og medborgerskab), hvor den studerende gennem 1. praktik
har opnået en erfaring med pædagogisk praksis. Den studerende skal her introduceres for alternativer til de
klassiske institutionstyper, så som skole, SFO, bosteder, dagtilbud. Vi skaber møder med entreprenører der
har erfaring med samskabelse og tværprofessionelt arbejde, og de studerende får mulighed for at
videreudvikle deres potentialer og muligheder som Start Up m.h.p. at skabe social værdi gennem bl.a.
verdensmålene 8: Anstændigt jobs og økonomisk vækst og nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund.
Mere konkret præsenteres de studerende for cvr. nr. registrerede foreninger eller pædagoger som
Charlotte Kold i ”Tabt Barndom” eller andre, som har taget springet som iværksættere, entreprenører,
event- og idemagere. Mennesker som arbejder med samskabelse, bæredygtighed, FN’s Verdensmål, social
innovation, som er frivillige og/eller NGO’er osv. Uddannede pædagoger der har søgt andre veje og som
arbejder med pædagogik i alternative kontekster, der går tværs af sektorer og institutionelle skel. Formålet
er, at den studerende får udvidet perspektivet på praksis og bliver klogere på, hvordan man kan bruge sine
pædagogiske færdigheder og evner ind i andre sammenhænge end i de klassiske institutionstyper. Det
handler stadigvæk om at ”ville noget med nogen”, om at arbejde med mennesker, relationer, læring,
udvikling og dannelse og udviklings af praksis, men det foregår fx også i mere utraditionelle og
entreprenante rammer, som i en social økonomisk virksomhed, der arbejder med værdiskabelse,
samskabelse, empowerment og med mennesker der er udfordret i forskellige sammenhænge (Kognitiv,
handicap, sociale problemer mv.).
De studerende arbejder på dette modul med et samskabelseprojekt indenfor forskellige sektorer og
professioner og er dermed i forvejen ved at opbygge erfaring med innovation og entreprenørskab, og
møder gennem CIA andre mulige karriereveje indenfor den valgte profession, så de kan reflektere over
alternativer til deres prædefinerede professionsforståelse, og skal overveje om de har en iværksætter i
maven. De studerende tilbydes at samskabelsesprojektet kan videreudvikles gennem Studentervæksthus
Viborg af den studerende alene, eller med eksisterende eller ny gruppe, ligesom de studerende i dette regi
kan idégenerere og udvikle en ny idé, de, hvis ønsket, kan skrive bachelorforløb om. De får ligeledes
mulighed for opstart af egen virksomhed.
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Der reklameres for øvrige Studentervæksthus initiativer til de studerende, der gerne vil deltage i
workshops, og derved kan kvalificerer deres erhvervsparathed og cv. Start/stop skema udfyldes.
Mulige samarbejdspartnere kan være foreninger fra ”De Frivilliges Hus”, VIUS og Leg´ro,
frivillighedskoordinatorer, Vaskeriet - en øvebane for udviklingshæmmede m.v.

3. fase: Modul 10: Skab dit alternative bachelorprojekt gennem dine erhvervede pædagogfaglige
kompetencer.
Fasen foregår på de studerendes modul 10, der handler om tværprofessionalitet og deltagelse på DTE
ugen.
– udvikle eksisterende eller fremtidig praksis gennem nyskabende pædagogiske rammer i eks.
socialøkonomisk virksomhed, NGO, frivillige foreninger, organisationer, der arbejder med værdiskabelse i
kulturelle og sociale sammenhænge.
Der vil være gæster som fx Charlotte Kold (tabtbarndom.dk) – der fortæller om hvordan hun som
iværksætter arbejder med en entreprenørskab, iværsksætteri, egen virksomhed og tværprofessionelle
samarbejder interessenter i og omkring virksomheden. Charlotte Kold er her relevant eksempel på
samarbejde på tværs af sektorer og professioner, mens hun på modul 5 er et alternativ til anden
pædagogisk praksis.
Andre mulige samarbejdspartnere er Stig – Plantebaseret sygepleje, Leg´ro, VIUS, Taj og Mikkel med
studenterprojektet – pædagogisk arbejde i socialpædagogisk virksomhed.

Se nedenstående mail som eksempel på kontakt.
Kære Charlotte
Vi har før samarbejdet, bl.a. i kraft af din deltagelse på modul 5 (Samskabelse og medborgerskab) ved
Charlotte Troelsen og i Studentervæksthuset (IdeAgent).
Vi vil I Studentervæksthuset gerne høre dig om du, med din historie og erfaring, har lyst til at deltage et
projekt der hedder Careers in Action (CIA).
Careers in Action (CIA) og er en del af et Studentervæksthus-initiativ, som handler om erhvervsfremme og
erhvervsparathed. Her møder du nogle studerende, der er i gang med et modul omhandlende
tværprofessionelt samarbejde.
Det kunne være spændende at høre dig fortælle om, hvordan du bedriver pædagogik, og arbejder
pædagogisk med mennesker, blot i en anden og anderledes kontekst end i de klassiske institutionelle
rammer, som fx dagtilbuddet. Det handler kort sagt om at de studerende får andre perspektiver på
pædagogisk arbejde og at opstart af egen virksomhed også kan have et pædagogisk sigte. Intentionen er at
de studerende skal møde en pædagog og virksomhedsejer som dig, med nye og inspirerende blikke på,
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hvad en pædagog kan. Og måske budskab om, at det ikke er så farligt at kaste sig ud i alternative
pædagogiske projekter og starte egen virksomhed.
For også at tale ind i modulet, kunne det være spændende at høre dig fortælle, hvordan du arbejder i
forskellige tværprofessionelle sammenhænge og i samskabende processer- med henblik på at hjælpe
mennesker. Og at tværprofessionelt samarbejde er et essentielt grundlag for en virksomhed/organisation
som Tabt Barndom (det er min forforståelse der kommer i spil her ). Hvad tænker du konstituerer et godt
tværprofessionelt samarbejde? Hvad er vigtigt at kunne når man arbejder tværprofessionelt? Hvem
samarbejder du med og hvorfor? Måske kan du dele ud af dine erfaringer?
Jeg tænker 30 min oplæg og 15 min til spørgsmål/dialog med de studerende. I alt 45 min
Med venlig hilsen / Best regards
Christoffer Vengsgaard

De studerende får igen mulighed for at idé genere og udvikle en idé, de kan skrive bachelorforløb om –eller
mulighed for at videreudvikle på modul 5 samskabelsesprojektet eller DTE forløbs idéen med tilbud om
opstart af egen virksomhed.

Vi har afholdt CIA på modul 10. Her var oplevelsen at de studerende fandt det noget forvirrende. De fandt
det umiddelbart udfordrende at koble det ind i den proces de var i lige nu (3 uger fra DTE og 3 uger til TPE)
Vi havde besøg af (Jeg kan ikke huske hendes navn) som fortalte om hendes vej i anderledes jobs og starts
ups pba af en pædagoguddannelse.
Da Pia og jeg ikke selv vidste hvad hun kom med, kunne vi ikke introducere hende og hendes oplæg
ordentligt til de studerende og det forekom noget forvirrende, hvad de reelt skulle have ud af oplægget.
Dette skal stilladseres tydeligt, hvis vi vil invitere hende igen, både for os, hende og de studerende.
Det var ikke en synderlig positiv oplevelse, for nogen af os, idet ingen af os, reelt vidste hvad der skulle
foregå. Så forudsætningerne for dette forløb, var ikke optimale, da vi ikke havde fået ordentlig indføring i,
hvad det reelt var vi skulle. Så derfor har vi valgt at lave vores egen videreudvikling af projektet, som vi vil
teste allerede i den kommende uge, med modul 5.

Vi vil fokusere på at de studerende skal udarbejde et map over dem selv, hvori de forholder sig til, hvordan
de ser sig selv som pædagogstuderende lige nu og hvad de kunne ønske ift deres fremtidige karriere som
pædagoger. Vi lader os inspirere af ”narrativ mind-mapping” (Bodil Burian)som udgangspunktet for
skabelonerne vi vil arbejde med.
Denne skabelon vil vi tage med ind også på modul 10 og 12, hvor de studerende skal samle op på det map
de sidst har lavet, for at få øje på, hvor de udvikler sig, og dermed også måske få øje på, hvordan deres
visioner for karriere mv., kan udvikle sig, og dermed styrke deres bevidsthed om at deres karriere, kan blive
meget alsidig og forskellig fra hinanden.
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Vi har drøftet hvorvidt det er relevant at have CIA på de moduler der pt. er foreskrevet, da vi oplever det er
lidt meget og lidt overvældende for de studerende at skulle forholde sig til CIA i de moduler der er
foreslået. Måske vi med fordel kunne rykke modul 10 workshoppen, så den er direkte koblet med DTE
forløbet – her er der en ”nem” kobling for de studerende og de sidder ikke lige med en TPE-eksamen i
hovedet.
Modul 12 er endnu lidt en udfordring. Hvordan vi lige grejer den, skal vi lige tygge mere på.
Modul 5 er umiddelbart ok.

Trin3 – del 2 (Ny dag?) På modul 12?
Herefter inviteres de studerende ind i et IdeAgent lignende forløb: Måske er dette i virkeligheden DTE
ugen, fordi pædagog og sygeplejestuderende mødes her?
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Carriers In Action på modul 4: 11.3.20
De studerende præsenteres for CIA forløbet som et udviklingsprojekt, som skal styrke deres kompetencer
og erhvervsparathed.
De skal derfor dokumentere deres deltagelse, fordi det er ekstra midler, som er tilført for at tilføje til deres
traditionelle uddannelsesforløb. De præsenteres ligeledes for, at deltagelse på 20 timer i STV vil udløse et
bevis, de får med på deres uddannelsesbevis.
De er præsenteret for de tre nedslag på pædagoguddannelsens modul 4, som de deltager i i dag, på modul
5, som de skal have efter 1. praktik og på modul 10 eller 12. Her har de fået at vide, at de bliver
medudviklere på, hvor det er relevant at lægge dette nedslag.
Herefter præsenteres de for Narrativ Mindmapping, som de to og to sammen skal udfylde for at afdække,
hvad de individuelt er gode til og kan lige nu i henhold til deres uddannelse, hvad de er udfordrede i og kan
arbejde på at udvikle eks. i 1. praktik og fremad i uddannelsen. De kan ligeledes anvende metoden i
forbindelse med arbejdet med børn, unge og voksne borgere.
Den ene studerende interviewer den anden, så der ligges op til en fortælling, der skal udfolde og uddybe
fortælling, der kan tegne et helhedsorienteret billede af den studerendes styrker og svagheder.
De studerende blev spurgt, om hvad de erfarede undervejs i afdækningen – var der noget der overraskede
dem, hvad erfarede de. Der var ikke mange tilbagemeldinger, men det der gik igen var en oplevelse af, at
det var svært at udtrykke, hvad de er gode til. Der er meget fokus på, hvad de skal blive bedre til og udvikle.
De blev dermed rådet til, at denne udfordring skal skrives som en udfordring, men at det samtidig er en
drøm eller et ønske at blive bedre til. Der kan den Narrative Mindmapping også ligge op til, at vejleders,
medstuderendes, kollegaers og borgeres kommentarer også kan tilføjes Mindmappet, fordi de studerende
dermed får fokus på, at undersøge om den positive feedback er sand.
De studerende blev ligeledes præsenteret for Studentervæksthusets muligheder og udbudskataloger, der
udgives forår og efterår. At startskemaerne er dokumentation for deres deltagelse, som de kan bidrage til
gennem deltagelse i diverse workshops i STV Viborg.
De var meget interesserede i de udbudte workshops, så de virker relevante for deres studie. Da de
studerende er i seks mdr. praktikker, vil der være semestre, hvor de ikke kan deltage, og de har de så
mulighed for i de kommende semestre, forudsat, at workshops gentages i temaer.
De studerende blev ligeledes præsenteret for Verdensmålene som fælles workshop på alle VIA campus,
men også lokalt og at Verdensmålene bliver en del af uddannelsen og praksis fremover, hvorfor de løbende
vil indgå i eks. modul 5 i samskabelsesprojekterne, og på modul 10 DTE forløbet.
Det virker generelt til, at CIA nedslagene med de planlagte tematikker er relevante på modul 4, som den
uerfarne pædagogstuderende, der endnu ikke har kendskab til, hvad pædagogisk praksis er, men også i
forhold til at finde motivation og værdier for hvorfor de vælger uddannelsen, og hvordan de selv kan
udvikle den i en retning, der motiverer dem – styrker deres erhvervsparathed, samtidig med det kvalificerer
faglig praksis og samarbejdet med kollegaer borgere, og tværprofessionelle samarbejdspartnere.
De studerende virkede meget interesserede i det næste nedslag, der handler om, at d skal møde alternative
måder at udøve pædagogiske praksis på ved at møde virksomhed eller forening med cvr. Nr. Ligeledes var
de meget nærværende, da vi snakkede om motivationer for at vælge pædagoguddannelsen og faget, og de
værdier, som kan afdækkes for at fastholde motivationen til at gennemføre studiet, men også for at
afdække det i professionen, der er særlig interesse og arbejdsglæde ved.

