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1.Professionen og de professionelle som innovative entreprenører  
Opgaven tager afsæt i min hverdag som adjunkt på den sundhedsfaglige professionsbachelor, 

Psykomotorikuddannelsen, VIA University College. I VIA er en del af en 

professionsbacheloruddannelse, at skabe værdi for praksis igennem innovation og 

entreprenørskab (VIA1:2020). Dette med afsæt i regeringens beslutning om, at uddannelserne skal 

udvikle evne til selvstændighed, samarbejde og skabe fornyelse, for at imødekomme samfundets 

behov for stærke entreprenørskabskompetencer (UFM:2009). Man arbejder i VIA med en fælles 

forståelsesramme (VIA:2019): 

 

 

Med henblik på at skabe fælles begrebsbrug, og undgå den mulige forvirring der kan være omkring 

forståelserne af innovation og entreprenørskab (FFE:2016). 

 

1.1 De studerende som innovative entreprenører 
Psykomotorikuddannelsen (herefter PMU) og professionen psykomotorisk terapeut (herefter PMT), 

har en lang historie bag sig. Uanset pædagogisk eller sundhedsfagligt islæt, har faget siden starten 

og til i dag, sit ståsted i naturvidenskabelige, psykologiske, samfundsvidenskabelige og 

bevægelsestraditionelle vidensretninger (VIA2:2020). Værdier fra tekster skrevet af fagets pionerer 

tilbage i 1959, ses stadig i professionens fundament, hensigt og forventninger til 

professionsudøverne. Værdierne kan if. Brok (2014) samles til: 

 

Uddannelsen til afspændingspædagog (nu PMT) blev etableret i 40`erne i Danmark og er den 

ældste af sin slags i verden (Akasha:1999). De første pionerer var tre kvinder med baggrund i 

rytmik, ballet, dans og skuespil. Fælles for dem var, at de var optaget af bl.a. personlige udtryk 

gennem kroppen, bevægelse, psykodynamiske elementer og neurologi (Jørgensen:1984). I 

40’erne indledtes forhandlinger med Sundhedsstyrelsen om anerkendelse af faget og 

uddannelsen. I 1985 blev uddannelsen godkendt som mellemlang, videregående uddannelse, og 

fik i 2002 sin første bekendtgørelse, og blev en del af professionsbacheloruddannelserne. I 2010 
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skiftede uddannelsen og professionen navn fra afspændingspædagog til PMT og blev samtidig en 

del af de sundhedsfaglige uddannelser. Som led i anerkendelse af professionen har man i årtier 

arbejdet på at professionen skal autoriseres, et arbejde der stadig er i gang (Ryborg:2002, 

DAP:2020).  

 

På PMU har man i studieordningen (2019) skrevet om formålet med innovation og 

entreprenørskab i uddannelsen, med særlig vægt på foretagsomheden som en vigtig kompetence: 

 

Der er desuden lavet en innovationsprofil, en beskrivelse af hvordan innovation og 

entreprenørskab udvikles hos de studerende mere konkret (Andersen & Brok:2019). Hér ses at 

professionens historie har indflydelse på de kompetencer, som kræves af professionsudøverne i 

dag. Bl.a. har rødderne fra dans og kreative udtryksformer betydning for den måde der undervises 

på, særligt i praksisfagene. De studerende præsenteres for innovation og entreprenørskab fra 

starten af deres uddannelse, og kreativitet og foretagsomhed er kompetencer der skal udvikles 

undervejs i uddannelsen (Andersen og Brok:2019). Det tyder på at professionens oprindelige 

værdi om at skabe udvikling (Brok:2014), er blevet en betydningsfuld kompetence i takt med 

kravene til de kommende professionsudøvere om at kunne udvikle og være udviklende. Udvikling 

kan således ses som både produktrelateret med værdi for andre og en personlig proces.  

 

1.1.1 Problemstilling 

Der tegnes hermed et billede af en uddannelse, der i høj grad forsøger at tænke entreprenørskab 

og innovation ind i didaktikken. Men som underviser kan det blive en kilde til frustration, at disse 

krav har vundet indpas i uddannelsen, da det kan medføre at man selv oplever, ikke at have de 

rette kompetencer og man jævnligt møder frustration hos de studerende, når innovation og 

entreprenørskab italesættes (Poulsen:2014). Innovation og entreprenørskab bliver derfor ofte fy-

ord i undervisningen. De studerende virker opgivende og frustrerede, når vi IGEN skal arbejde 

med det der entreprenørskab, som forbindes med noget grænseoverskridende, at de skal agere 

noget de ikke er og at dette noget er lig med at skulle overbevise andre om deres (forholdsvis 

ukendte) faglighed. Flere studerende bliver i tvivl om, de skal være PMT’ere, hvis innovation og 

entreprenørskab oversættes til at sparke døre ind og skulle sælge sig selv og sin profession. 

Derfor ønsker jeg at undersøge entreprenørskabsundervisningen i konteksten PMU, som led i 
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udvikling af didaktik og profession. Opgaven hér tager udgangspunkt i et nuværende projekt, hvor 

jeg sammen med en kollega er tovholder. 

 

1.1.2 Præsentation af projekt ” Kroppen i undervisningen” 

Nedenfor skitseres projektets rammer: 

 

1.1.3 Problemformulering 

I valgte projekt arbejdes med læring gennem entreprenørskab. Hér er fokus igennem faglighed i et 

fagligt praksisfællesskab, at udvikle kompetence til personlig og faglig rettethed mod at skabe 

værdi for andre (Bager og Blenker:2008, s.34). Læreprocessen kan derfor få karakter af at 

overskride grænser og kræver didaktisk udvikling af undervisningsformerne (Bager & 

Blenker:2008).  Didaktik omhandler undervisningens og lærings teori og praksis, som skal støtte 

underviser og lærende (Jank & Meyer:2015, s.18). Når dette er hensigten, og ift. problemstillingen 

om udfordringer hos undervisere og studerende generelt, ser jeg relevans i at søge at forstå de 

studerendes oplevelser, til videreudvikling af didaktik. Problemformuleringen lyder derfor:  

Hvordan kan jeg vha. didaktisk analyse forstå de studerendes reaktioner i et projekt, der havde til 

hensigt at udvikle de studerendes foretagsomhed og kreativitet i entreprenørskabsundervisningen 

på PMU? 
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2. Metode og afgrænsning 
Jeg har lavet en analyse af projektet vha. en didaktiske strukturmodel (Jank & Meyer: 2015) (bilag 

1), hvorefter jeg fandt behov for at lave en formativ evaluering (Krogstrup:2016), vha. billedkort 

med de studerende i projektet (bilag 2). 

Opgaven hér er en efterfølgende refleksion, med mål om udvikling af mine didaktiske 

kompetencer. De studerendes udsagn anvendes undervejs som empiri. En didaktisk model for 

entreprenørskabsundervisning af Rasmussen & Moberg (2016) og Jank & Meyers strukturmodel 

(2015) er anvendt som analyseramme til kategorisering og tematisering af de studerende svar fra 

evalueringen i en meningskondensering (Johannsen mfl.:2019) (bilag 3).  

Samtidig synliggør de didaktiske modeller min forståelse af læring som værende individet i samspil 

med omverden i en kontekst, som dynamiske påvirker hinanden (Illeris:2017). Der anvendes en 

teoretisk forståelse af udvalgte begreber. Da foretagsomhed nævnes i studieordningen (2019) som 

dét uddannelsen særligt skal uddanne til og kreativitet jf. innovationsprofilen (Andersen og Brok: 

2019), er et kendetegn ved uddannelsens og professions selvforståelse i et historisk perspektiv, 

har dette fokus. Da konteksten er en uddannelse og deltagerne er studerende, inddrages 

forståelse af praksisfællesskab og professionsidentitet, da dette kan ses som betingelsesstrukturer 

for undervisning (Jank & Meyer:2015). Der henvises undervejs til supplerende pensum på modulet 

didaktik og professionsudvikling, særligt om kreativitet, entreprenørskab, motivation samt unge og 

voksnes læreprocesser, til belysning af de studerendes svar. Med afsæt i analysens tematikker, 

besvares problemformuleringen.  

Opgaven er bygget op som en hermeneutisk cirkel (Thisted:2018, s.72) og har et fortolkende 

afsæt, idet min forforståelse ændres i mødet med de studerendes oplevelser med projektet (bilag 1 

og 2). Der laves en tolkning af sammenhænge mellem de studerendes svar, teori og projektets 

rammer. Problemformuleringen rummer desuden et ønske om at indkredse, hvordan jeg som 

underviser kan understøtte læreprocesser indenfor entreprenørskab fremadrettet, og opgaven får 

derfor også et handlingsanvisende perspektiv (Thisted:2018, s.268) 
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3. Teori 

3.1 Strukturmodellen 
If. Jank & Meyer (2015) er modellen hermeneutisk og helhedsorienteret. Den er anvendelig til 

analyse, som bindeled imellem analyse og planlægning og kan indfange undervisningen fra et 

lærerperspektiv samt lærerens og de lærendes tanker, følelser og handlinger (Jank & Meyer:2015).  

 

 

Modellen tager afsæt i 5 strukturer for undervisningen: 

- Mål 

- Indhold 

- Handling 

- Tid/proces 

- Social arkitektur  

 

Modellen indeholder ud over de 5 strukturer for undervisning (Jank og Meyer:2015, s.65), 

betingelsesstrukturer som har indflydelse på undervisningen (Jank og Meyer: 2015, s.70).  

 

3.2 Model for entreprenørskabsundervisning 
Modellen af Rasmussen & Moberg (2016) er anvendelig, da den taler ind i den 

uddannelseskontekst projektet befinder sig i og placerer entreprenørskabsundervisning i en 

faglighed. Forståelsen er at entreprenørielle kompetencer dannes gennem erfaringer med kreative, 

værdiskabende (innovative) processer i en faglig kontekst. Fællestræk fra forskellige didaktiske 

modeller for entreprenørskabsundervisning sammenkobles til fire dimensioner, der må medtænkes 

i entreprenørskabsundervisning (Rasmussen & Moberg:2016, s.10). De fire dimensioner er 

sammenfattet til:  

1) Handling 

2) Kreativitet 

3) Omverdensrelation 
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4) Personlig indstilling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den enkelte uddannelses faglighed danner rammen om de 4 dimensioner (Rasmussen & Moberg: 

2016). 

  

3.3 Foretagsomhed 
Foretagsomhed betyder bl.a. virkelyst, handlekraft, initiativrigdom, skabertrang, drivkraft og 

kampgejst – men dækker samtidig også over ord som hyperaktivitet, pågåenhed og udfarenhed 

(DDO:2020).  

Foretagsomhed inden for entreprenørskab kan forstås som: evnen til at iværksætte forandrende 

handlinger som har værdi for andre –  som imødekommer individets behov for frihed til handling 

samt omgivelsernes interesser (Kirketerp & Knoop:2012, s.8). Der argumenteres for, at 

foretagsomhed i høj grad kan henføres til Banduras begreb self-efficacy. Selv-efficacy kan være 

domænespecifikt og afhænger af den studerendes tro på alene eller sammen med andre at kunne 

mestre forskellige opgaver. Man må arbejde med positive erfaringer, oplevelsen af at være 

kompetent, trivsel i fællesskaber og personlig autonomi/selvbestemmelse som metode til at 

understøtte foretagsomhed. I uddannelseskontekst skal der gives mulighed for at de studerende 

kan tage ansvar og gives frihed i et vist omfang(Kirketerp & Knoop:2012). Definitionen synes at 

indeholde dimensionerne handling, kreativitet, omverdensrelation og personlig indstilling jf. 

Rasmussen & Moberg (2016), ligesom foretagsomhed kan relateres til både betingelsesstrukturer 

og de 5 strukturer i undervisningens indhold (Jank & Meyer:2015).  

3.4 Kreativitet 
Kreativitet kan defineres som realisering af ideer i en given social praksis (Tanggaard:2009, s.6). 

For at forstå og se kreativitet i en social praksis, må man bl.a. vide hvad der er gået forud og fx se 

på værdier og normer i praksis. Kreativitet ses som en individuel proces, som samtidig er knyttet til 

handlinger i sociale praksisser samt til processen hvor den konkrete praksis ændres og fornys. 

Med kreativiteten skal den sociale praksis både kunne fortsætte og ændres. På 

uddannelsesinstitutioner kan det være relevant at have in mente at udenadslæring og dét der 

allerede er lært, kan frigive energi til at være kreativ (Tanggaard:2009). Dette giver forståelse for 

vigtigheden af, at lade undervisningen bygge på en faglighed som nævnt tidligere, samt at 
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kreativitet må ses i relation til den enkelte uddannelseskontekst. Amabiles kreativitetsforståelse 

(Lund & Jensen:2011) inddrages, da den taler ind i kreativitet som en handlekompetence, hvilket 

stemmer overens med definitionen i uddannelseskontekst (1). 

 

Amabiles definition af kreativ tænkning, understøtter Tanggaards belysning af at udenadslære kan 

give plads til kreativitet samt kreativitetens afhængighed af ”den personlige indstilling”. Ved brug af 

tidligere erfaret viden, kan der muligvis skabes ressourcer til kreativ tænkning hos individet. 

Ekspertisebegrebet ses hér som brugbart, da det taler ind i forståelsen af entreprenørskab i en 

faglighed og betydningen af omverdensrelationen (Rasmussen & Moberg:2016). Amabiles 

motivationsforståelse indeholder både betydningen af den personlige indstilling (indre motivation) 

og betydningen af underviseren og uddannelsen (den ydre motivation), altså nogle 

betingelsesstrukturer (Jank & Meyer:2015).  

3.5 Praksisfælleskaber 
Entreprenørskabsundervisning er rettet mod udvikling af faglighed i et fagligt praksisfællesskab 

(Bager & Blenker:2008, s.34), derfor defineres en forståelse af begrebet praksisfællesskab. If. 

Wenger (2004) sker læring igennem deltagelse i et praksisfællesskab. Det der definerer 

praksisfællesskabet er de tre dimensioner:  

a) Gensidigt engagement  

b) Fælles virksomhed  

c) Fælles repertoire 

Ved deltagelse i et praksisfællesskab, opnår individet en deltagelsesidentitet. Identitet forhandles 

ikke blot i henhold til et praksisfællesskab, men i henhold til alle de medlemskaber, som er del af 

ens fortid og nutid. Identitetsbegrebet fokuserer på personen, men ud fra et socialt perspektiv og 

som noget der konstant er i udvikling. Det at have medlemskab i et fællesskab gør identitet social, 

fordi det er gennem meningsforhandlingen, vi skaber hinanden(Wenger:2004). If. Vygotsky er 

sproget det, der bygger bro imellem individet og verden. Sprog, (kulturelle) koder og praksisformer 

anvendes af individet til at fortolke og omsætte nye erfaringer. Fællesskabet integreres i individet 

og omvendt, da individets ”optagelse” og brug af sproget kan føre til nyfortolkninger, som igen får 

betydning for fællesskabet (Lund & Jensen:2011, Hansen:2004). Dette kan have betydning i en 

forståelse af de studerendes svar, da konteksten for projektet og opgavens fokus tager afsæt i en 

Amabiles komponentmodel for 

kreative læreprocesser (Amabile, 

1998 i Lund & Jensen: 2011) 
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konkret uddannelsesinstitution. Praksisfællesskabet kan hér ses som de studerende i 

projektgruppen – og min kollega og jeg, når vi er med i fællesskabet, ligesom vi alle er en del af 

praksisfællesskabet PMU.  

3.6 Professionsidentitet 
Udvikling af professionsidentitet indebærer at blive en af vores slags, en samtidig forpligtelse og 

aktiv motiverende faktor hos den studerende i samspil med fagfællerne (Wackerhausen:2007, s. 

66). Da gruppen er studerende, antager jeg, at de i en eller anden grad er i gang med at udvikle 

deres professionsidentitet. Entreprenørskabsundervisning kræver en personlig og faglig rettethed 

(Bager & Blenker:2008), hvor den studerendes personlige indstilling har betydning (Rasmussen & 

Moberg:2016). Hér kan det ses som, at gruppen er i gang med at udvikle faglig viden og 

kompetencer som PMT’ere, samtidig med at de som en del af identitetsdannelsen skal skabe en 

identitet som kreative, foretagsomme, innovative entreprenører, hvilket kræver overskridende 

processer. En samtidig ydre og indre dannelse (Lund:2011, s.93), eller en sammensmeltning af 

professionelle og personlige kompetencer, der skal omsættes til noget professionspersonligt for at 

kunne identificere sig med professionen og blive en af vores slags.  

 

3.7 Sammenkobling af teorierne 
Samlet ser jeg teoriernes betydning for hinanden således: 
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4. Reaktioner på og overvejelser om projektet 
Nedenstående synliggøres de studerendes oplevelser med projektet, mine fortolkninger og 

overvejelser om hvordan det kan inddrages i lignende forløb, når foretagsomhed og kreativitet skal 

udvikles. Analysen er styret af de studerendes svar fra evalueringen (bilag 2 og 3), de didaktiske 

modeller samt den præsenterede teori. 

4.1 Faglige foregangskvinder in action 
Projektet tager udgangspunkt i de studerendes faglighed, hvilket jf. Rasmussen og Moberg (2016) 

er betydningsfuldt i entreprenørskabsundervisning. De arbejder med velkendt teoretisk stof, som 

de skal omsætte til noget andet, jf. Tanggaards forudsætninger for kreativitet. De studerendes 

svar, vidner om en oplevelse af at have en faglighed som anvendes og udvikles: Jeg har fået 

bedre forståelse for faget, Jeg oplever at vi giver hinanden sparring og kan dele faglighed med 

hinanden. Ud over mulighed for udvikling af forståelse af eget fag, understøttende for den 

studerendes professionsidentitet og self-efficacy, lyder det til at der hos de studerende opstår 

fornemmelse af faglig ekspertise jf. Amabile.  

Desuden nævnes vidensdeling og oplevelse af sammenhænge og en studerende siger: Jeg har et 

fundament – i flok kan vi en masse. Det kan pege på, at når projektet tager afsæt i de studerendes 

faglighed, er der et fælles repertoire at tage udgangspunkt i. Fx hører jeg dem flere gange referere 

til erfaringer: ”har du også lavet den der spaghettiøvelse i bevægelse? Kunne vi bruge den, men 

bruge bolde i stedet?”. På trods af at de kommer fra forskellige semestre, tyder det på behov for en 

fælles forståelses- og erfaringsramme, at tale ud fra. Med et fælles sprog og erfaringer i 
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praksisfællesskabet, bliver der mulighed for kreativ tænkning, som led i at der kan opstå kreativitet 

i fællesskab. 

 

Flere af de studerendes svar leder hen mod behovet for handling: Action- man skal smede mens 

jernet er varmt. Handleaspektet er dét der adskiller entreprenørskabsundervisning fra 

problembaseret gruppearbejde (Bager & Blenker:2008). De studerende har hele tiden vidst at der 

var en aftager, læreruddannelserne, de har haft konkrete deadlines og indholdet skal være færdigt 

til en bestemt dag, hvor det skal afprøves i praksis. De har prøvet dele af indholdet med få 

lærerstuderende, og har erfaringer herfra, som kan være positive for deres self-efficacy. Omverden 

er i projektet studerende på en profession, der på punkter minder om den, de studerende selv 

repræsenterer. Dermed understøttes, at de mødes af en tilpas anderledes omverden eller den 

”gode anderledeshed”, som man jf. Ziehe (2004), må medtænke i al undervisning i dag. De 

anvender en kendt viden og praktiske erfaringer fra egen uddannelse, til at leve sig ind i de 

lærerstuderendes behov og gør brug heraf i deres didaktisk overvejelser om de enkelte 

workshops. 

Omverdensrelationen er hér ”skabt af underviserne” på forhånd. Dvs. at de studerende ikke i første 

omgang skal skabe den udadrettede relation. Dimensionens relevans nævnes: Lærerne, jeg synes 

det er vigtigt at vi husker grunden til at vi gik ind i projektet. Det antyder vigtigheden af den 

omverden, som de studerende skal samarbejde med og hvad der i første omgang motiverede til at 

indgå i projektet. De studerende har fra start skulle forholde sig til omverdenens behov jf. 

foretagsomhedens værdi for andre. Relationen skaber et reelt behov for de studerende og deres 

profession, og en reel udfordring, der kræver at de studerende må ændre den måde de normalt 

planlægger undervisning på jf. kreativ tænkning, for at kunne løse opgaven. En nævner, som det 

særligt lærerige: Mødet med en overraskende virkelighed. Autenciteten får betydning for de 

studerendes forståelse for, at deres foretagsomhed har værdi.  

Materialet skal overtages af andre studerende i de kommende år og projektet har en struktur hvor 

de studerende har indflydelse på mål og indhold både nu og fremadrettet på 2 uddannelser, hvilket 

kan ”forstærke” deres motivation og engagement samt oplevelse af ekspertise jf. Amabile. 

Professionens historie og de betingelser de studerende har i deres kommende arbejdsliv, får også 

en betydning i projektet, belyst af de studerende her: Jeg føler mig som en foregangskvinde- det 

kan vi sgu godt, Vi tager et stort spadestik til at vi kan gøre en forskel på folkeskolerne – så 

rødderne er små, men alligevel gør vi noget stort. Det peger på, at det reelle behov i verden, som 

de studerende skal løse, understøtter oplevelsen af professionens berettigelse. Da projektet 

munder ud i at de studerende skal afholde workshops, skabes oplevelse af faglighed (ekspertise) 

samt et naturligt behov for at handle. Ikke blot ift. projektet, men også på vegne af professionen.  

De studerende bliver dermed mødt af et tredelt ansvar: ud i verden, ind i uddannelsen og ind i 

egen profession, understøttende for foretagsomheden (Lund:2011, Kirketerp & Knoop:2012). 
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Materialet skal bruges fremadrettet og samtidig ved de, at mange studerende og færdiguddannede 

psykomotoriske terapeuter ønsker at få adgang til folkeskolen som arbejdsplads, da der hér findes 

et reelt behov, hvor deres kompetencer kan anvendes. At handling bliver en motivationsfaktor for 

de studerende, kan ses som motivation og foretagsomhed hér og nu ift. det konkrete projekt, men 

det synes også som om at de drives af, at der er et mere langsigtet mål. De tager hul på et stykke 

arbejde, som på sigt også kan gavne professionen: Nogen skal gå forrest og skabe handling og 

nogen skal følge efter, vi flytter os og det kræver handling at flytte sig. Altså får faglighed og 

omverdensrelation sammenhæng og betydning for både kreativitet og foretagsomhed. 

4.2 Sammen bestiger vi bjerge 
Min hypotese inden evalueringen var, at de studerende savner samarbejde, da meget af arbejdet 

foregår i google docs, og de primært mødes, når underviserne indkalder til møder. Deres svar 

peger i en anden retning, når de spørges til det særligt lærerigt i projektet. Hér nævnes bl.a.: 

Samarbejde, relationer, netværk, Vi er en gruppe og skal blive ved med at kunne give stafetten 

videre til hinanden. Det kan ses som, at der hos de studerende er en oplevelse af at være en del af 

en samarbejdende og ligeværdig gruppe, hvor ansvaret kan videregives til hinanden, ligesom de jf. 

ovenstående afsnit, kan dele faglighed med hinanden. Ses der på Wengers 3 dimensioner i 

praksisfællesskabet kan det tyde på, at dette kan skabes uanset arbejdsform. Det er muligt, at man 

i de anderledes undervisningsformer som entreprenørskabsundervisning kræver, med fordel kan 

benytte sig af andre samarbejdsformer i den sociale arkitektur. 

 

Samarbejdet er samtidig præget af gruppens sammensætning: studerende fra forskellige semestre 

med en stor aldersspredning.  De har et fælles repertoire: faglig viden, et fælles engagement: de 

har søgt ind i projektet og en fælles virksomhed: de har et mål, som de bringer med ind i projektet, 

hvilket har betydning for praksisfællesskabet og understøttende for ZNU (Hansen:2004). At de 

studerende bevæger sig i mulighedernes zone, ses af en studerende som det mest lærerige: Mig 

sammen med andre – vores viden sammenkobles og så kan vi meget mere. På trods af fælles 

faglighed, lader det til at de også er opmærksomme på deres forskellige viden og deres personlige 

ressourcer. Måske opstår også hér en oplevelse af at blive mødt af noget nyt eller den gode 

anderledeshed (Ziehe:2004) og deres forskellige livserfaringer fra jobs og andre uddannelser 

skaber en form for specialviden hos den enkelte, som understøtter skabende virksomhed 

(Hansen:2004), forstået som den studerendes foretagsomhed. At samarbejdet er afgørende i 

projektet beskrives således: Vi kan bestige bjerge sammen, Værdien af samarbejde – det er 

uvurderligt - jeg plejer ellers altid at ønske at arbejde alene. Hos den ene studerende er der forskel 

på de læringsformer hun normalt foretrækker og det hun har oplevet hér. If. Hansen (2004) må 

man i gruppesammenhænge med voksne, sørge for at der skabes et fælles motiv, for at det 
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konventionelle kan omsættes til noget nyt.  Forstået som at kreativiteten1 jf. Tanggaard, kan opstå 

vha. samarbejdet og den fælles motivation de studerende har haft, da de søgte ind i projektet. Det 

kan have betydning at målet hér til en vis grad, er rammesat på forhånd og afhænger af at de er 

flere. Den fælles, skabende virksomhed er afhængig af, at de er en gruppe. Dermed understøttes 

den enkelte studerendes foretagsomhed også ”ind i gruppen”, handlinger får værdi for både 

omverden og praksisfællesskabet og målet, at afholde 5 workshops, kan kun ske i kraft af gruppen.  

 

4.3 Er jeg god nok? 
Den studerendes personlige indstilling er en vigtig dimension i undervisningen (Rasmussen & 

Moberg: 2016). De studerende kan være motiverede grundet fagligheden i projektet og de 

handlinger der kræves, som en ydre motivationsfaktor. Omvendt kan ansvaret måske blive så 

stort, at det i stedet for en ydre motivation opleves som et ydre pres, hvorfor den studerendes indre 

motivation jf. Amabile bliver afgørende (Lund og Jensen: 2011, s.165). Min antagelse er, at hvis 

ansvaret bliver større end den studerende oplever at kunne mestre, vil det påvirke den indre 

motivation og dermed både kreativiteten og foretagsomheden. Da dette er et talentforløb, hvor de 

studerende har søgt at være med, var min hypotese, at de er motiverede og har en oplevelse af at 

kunne mestre deltagelse. Dog gives et noget andet indtryk af, hvordan det forholder sig, da det 

siges om den største udfordring ved projektet: Frygt for om jeg er god nok og fagligt stærk nok. Det 

tyder på at motivation for at søge deltagelse i et projekt, ikke nødvendigvis er ensbetydende med 

en sikkerhed i at kunne mestre ”det der kræves”. Samtidig nævnes usikkerhed både personligt: er 

jeg god nok, og fagligt: er jeg fagligt stærk nok. If. Bandura vil en persons self-efficacy hænge 

sammen med tidligere erfaringer. De studerende kan som udgangspunkt have en høj self-efficacy 

fx ift. egen faglighed, men i takt med at de arbejder kreativt og skal skabe noget nyt, ændres det 

erfaringsgrundlag, der var udgangspunktet. Ift. professionsidentiteten kan det ses som udtryk for, 

hvordan den studerende i projektet både sætter sig selv og sin faglighed i spil, når (professions-) 

identiteten ”genskabes” i kraft af praksisfællesskabet.  

 

Samarbejde i nye praksisfællesskaber og deltagelse i projekter, kan skabe usikkerhed på både 

egen person og egen faglighed. Jf. Bandura er self-efficacy domænespecifikt og identitet skabes jf. 

Wenger i samspillet i det enkelte praksisfællesskab. En udfordring som nævnes af en studerende: 

Min tvivl på mig selv – jeg er den ældste men den mindst erfarne. Det peger på, at det nye 

praksisfællesskab skaber en ”ny identitet”, som den studerende skal agere ift. Da den studerende 

siger ovenstående, siger en anden i gruppen: nej, men du har stillet alle de gode spørgsmål, som 

har fået mig til at tænke anderledes. Hér kan det ses som, at der i fællesskabet sker en 

                                                           
1 Hansen pointerer at der må skelnes mellem kreativitet (som egenskab i det kognitive system jf. Amabiles 

kreativ tænkning) og skabende virksomhed (Hansen: 2004, s.75). Hér forstås skabende virksomhed som 
svarende til Kirketerps definition af foretagsomhed. 
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meningsforhandling, hvor den studerende ved at italesætte sin tvivl på sig selv, vha. sproget i 

samspillet med andre studerende jf. Vygostsky, får mulighed for at skabe en identitet ift. den 

konkrete gruppe, hvilket kan øge motivation for at blive i processen. Den studerendes syn på sig 

selv, kan få indflydelse på motivation og self-efficacy undervejs. Bliver usikkerheden for stor, kan 

det få betydning for den studerendes risikovillighed (Lund og Jensen:2011) og muligvis bremse 

kreativitet og foretagsomhed. 

 

4.4 Mange aha’er og hatte - Nu skal vi i mål 
I projektet repeteres kendt viden og samtidig konstrueres denne viden til noget nyt. Hermed opstår 

mulighed for flere faglige erfaringer, der kan øge den studerendes self-efficacy og samtidig bliver 

den spørgende rolle (jf. 4.3) vigtig ift. understøttelse af gruppens kreativitet, hvor allerede lært skal 

omsættes til noget nyt (Lund & Jensen:2011, Tanggaard:2009). Om det lærerige i projektet siges 

bl.a.: Det har været en hvirvelvind af input og idéer, Aha-oplevelser, jeg bliver rustet og rusket lidt i 

min egen viden og forståelse. Det peger på, at med afsæt i allerede opnået viden og erfaringer, 

opstår mulighed for kreativitet i praksisfællesskabet, i mødet med de andres viden og forståelser.  

Netop den gode anderledeshed (Ziehe:2004), bliver hér vigtig ift. at der sker en proces i gruppen, 

hvor de ikke ”bare” gør som de plejer (Hansen:2004), sagt af en studerende: Rødderne er fælles – 

men mange hatte giver mange idéer. Praksisfællesskabet bliver understøttende for at der kan 

opstå kreativitet, ligesom den kendte viden kan forstås som ekspertise, der kræves, hvis kreativitet 

skal kunne ske jf. Amabile.  

 

Kreativitet kræver, at de studerende kan fordybe sig i længere processer (Tanggaard:2009) og hvis 

den skal have værdi for andre jf. foretagsomhed, at der er en målrettethed. Om behovet for, at 

komme fra proces til produkt (Lindstrøm i Tanggaard:2009) siger de studerende: Vi går i samme 

fodspor og nu kender vi retningen, målrettethed og samtidig siges om noget af det udfordrende: 

Manglende tid til fordybelse, balance: at være studerende i et projekt er tidskrævende. Tolket som 

udtryk for, at de kreative læreprocesser er krævende for de studerende. De deltager i projektet 

udover almindelig undervisning, som er krævende da de er i gang med at lære en profession og 

dets fag at kende. Samtidig skal de navigere i, at omsætte noget af det kun lige erfarede til noget 

nyt, som har værdi for andre. I dannelse af professionsidentitet og den studerendes ønske om at 

blive en af os jf. Wackerhausen, kan det ses som naturligt at de studerende til tider bliver usikre, 

hvilket kan påvirke deres kreativitet og foretagsomhed.  

På den ene side gives udtryk for motivation ved at have personlig indflydelse på og ansvar for 

proces og produkt: Koncepterne – målrettethed ift. produktet. Kan jeg se mig selv i det? Og på den 

anden side kan der ses udtryk for tvivl på, om de selv kan opretholde drivkraften: Kan jeg selv 

holde gejsten – hvem skal være drive? If. Amabile er et af elementerne i kreativitet den indre og 

ydre motivation. Hér tolket som udtryk for, at den studerende gerne vil kunne se sig selv ind i 

målet, men alligevel er usikker på hvorvidt hendes engagement alene, kan opretholde 
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motivationen. Ansvar er som nævnt styrkende for kreativitet og foretagsomhed, men den 

studerendes self-efficacy og troen på at kunne bære ansvaret, er dynamisk, og trangen til 

kreativitet og foretagsomhed vil derfor ikke være konstant. 

5. Udvikling af foretagsomhed og kreativitet 
Samlet giver de studerendes svar et billede af, at udvikling af foretagsomhed og kreativitet er 

komplekst. Måske særligt når der anvendes didaktiske helhedsmodeller, der synliggør 

dimensionernes gensidige påvirkning, til at analysere og fortolke. Omvendt giver kompleksiteten 

mulighed for at se flere nuancer i, hvad der kan have betydning og flere handlemuligheder for mig 

som underviser.  

Nedenstående model er inspireret af de anvendte didaktiske modeller og Amabiles model for 

kreativitet. Pilene illustrerer min forståelse af dimensionernes samspil. Hvis der gives mere ansvar, 

kan det fx påvirke den studerendes self-efficacy i positiv retning og øge foretagsomheden, eller i 

negativ retning og bevirke en mistet motivationen og manglende overskud til kreativitet. Afsæt i 

allerede kendt viden fra uddannelsen, kan betyde at den studerende oplever at have ekspertise, og 

i kraft af kendt viden kan der opstå mulighed for kreative tanker.  

 

Prioritering af omverdensrelation, kan understøtte den studerendes trang til handling og 

foretagsomhed. Handling kan afh. af rammerne kræve et samarbejde med andre, som åbner op for 

kreativiteten fx via de studerendes forskellige synspunkter som skal sammensmeltes. Det kan 

betyde at den personlige indstilling ændres eller fx at den studerende oplever øget faglighed i kraft 

af samarbejdet. 

At anvende modellerne til analyse gør det tydeligt, at udgangspunktet i den kendte faglighed er 

afgørende for, at kreativitet kan opstå. Samtidig er det relevant i uddannelseskontekst, at se 

vigtigheden af omverdensrelationen. Det kan med fordel være underviseren, der skaber relationen 
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og sørger for at det er en målgruppe, som opleves som ”tilpas anderledes”, understøttende for 

udvikling af kreativitet og foretagsomhed. Jeg må desuden forstå behovet for fordybelse og tage 

højde for kompleksiteten, som forudsætning for at kreativitet kan opstå. Min hypotese var inden 

evalueringen, at de studerende undervejs går i stå, pga. brug for mere lærestyring og teoretiske 

oplæg. Nu ser jeg, at det også kan skyldes, at processen kognitivt og følelsesmæssigt kan være 

krævende. De er endnu ikke færdiguddannede og meget viden er stadig nyt, hvilket kan skabe en 

naturlig usikkerhed ift. professionsidentiteten, men samtidig skal den studerende i en vis grad turde 

at være usikker, i samspillet med andre, for at de kreative læreprocesser kan ske.  

Det kan være relevant, at se på hvilke erfaringer den studerende har fx med at samarbejde og ikke 

kun erfaringer med projektets indhold og mål. At se på andet end ”talenter” ift. de opgaver der skal 

løses, hvis foretagsomhed og kreativitet skal udvikles. Ved at blande studerende fra forskellige 

semestre, kan der tænkes på nuancering af indhold ift. de enkeltes ZNU (Hansen:2004), og 

gruppesammensætningen kan få indflydelse på self-efficacy, motivation og personlig indstilling hos 

den enkelte.  

 

Inden evalueringen var min formodning, at de studerende ville efterspørge mindre ansvar ift. 

produktet, da jeg oplever et ”stort behov” for os undervisere, når vi er til stede. Men det kan nu ses 

som, at når min kollega og jeg er dér, er vi repræsentanter for både professionen og uddannelsen 

eller jf. Amabile, dem med ”mest ekspertise”. De studerendes tendens til at søge vores 

godkendelse, kan ses som naturlige i læreprocessen og dannelsen af professionsidentitet. 

Samtidig kan deres spørgsmål være udtryk for, at der i deres fællesskab er skabt rammer, der 

understøtter kreative processer (Lund & Jensen:2011) og ikke nødvendigvis som en indikation på 

usikkerhed eller manglende viden. Så måske er de studerende ”blot” i gang med, at praktisere den 

kultur som kreativiteten kræver. Det dynamiske i modellen og den vekslen der kan ske i den 

studerendes self-efficacy og motivation, kræver at jeg må være bevægelig og give feedback 

(Tanggaard:2009): give de tilpasse skub, give ansvar og give slip, men også være parat til at give 

faglige input eller tage ansvar i fællesskabet, for at understøtte at kreativitet og foretagsomhed kan 

finde sted.  

6. Konklusion og perspektivering 
Mit mål var at få indsigt i de studerendes læreproces, med ønske om nye handlemuligheder i 

lignende projekter og undervisning på PMU. Når de studerendes svar fortolkes med teorierne og 

forstås vha. de didaktiske modeller, ses der eksempler på, at deres muligheder for udvikling af 

kreativitet og foretagsomhed er blevet understøttet i projektet, ligesom forløbet også har barrierer, 

der kan bremse processen.  

Jank & Meyers model giver indsigt i bl.a. tidsstrukturen og den sociale arkitektur. Rasmussen & 

Mobergs model supplerer med opmærksomhed på mål og indhold, herunder omverdensrelationen 

og betydningen af den personlige indstilling som betingelsesstruktur, når foretagsomheden skal 

understøttes. Amabiles model tydeliggør vigtigheden af det faglige udgangspunkt og muligheden 
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for kreativ tænkning, hvis kreativitet skal opstå. Dermed ændres mine kompetencer som 

betingelsesstruktur ift. kommende projekter og undervisning.  

Min model er ikke udtømmende ift. didaktisk udvikling af undervisning, men tydeliggør for mig, 

hvilke opmærksomheder der kan være i planlægning af forløb og hvordan jeg kan agere i 

processerne. 

Jeg ser nye muligheder i form af fx: 

- andre samarbejdsformer og gruppesammensætning der rummer god anderledeshed  

- fokus på omverdensrelationer og faglighed for at understøtte foretagsomhed 

- at ”give slip” og lade de studerende få ansvar, for at understøtte oplevelse af ekspertise, 

motivation og kreativitet 

- skabe rammer, hvor der gives ”tilpasset” ansvar, så motivationen ikke bremser den 

studerendes læreproces  

Perspektiverende kan det på PMU være relevant at: 

 Redefinere foretagsomhed som noget andet end sparke døre ind og sælge sig selv og faget. 

 Erkende at kreativitet ikke fjerner det vi allerede har, men skal udvikle professionen, med afsæt 

i det der allerede er. 

 Omformulere den grænseoverskridende dimension; vi overskrider grænser i vores forståelse af 

faget, professionen, vores viden og vores samarbejdsformer med hinanden og omverden, for 

at give plads til foretagsomhed og kreativitet. 

 Se talentforløb som en mulighed for at de studerende udvikler sig, i stedet for at det er for 

studerende der allerede har talent, så vi fastholder læreprocessen.  
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Bilag 1 Analyse vha. Jank og Meyers strukturmodel 
Analyse af projektet som vej til evaluering:  

Med afsæt i et igangværende entreprenørskabsprojekt hvor der arbejdes med læring 

”gennem entreprenørskab”, var jeg nysgerrig på hvorledes de studerende oplevede 

projektet og om det var/er synligt for dem at der arbejdes med entreprenørskab igennem 

kreative og innovative læreprocesser. Desuden ønsker jeg på et mere generelt plan at 

nuancere mine didaktiske kompetencer ift. arbejdet med entreprenørskab, innovation og 

kreativitet på uddannelsen. Dermed fik jeg mulighed for at reflektere over 

betingelsesstrukturerne og hvilken indflydelse de har – dog manglede jeg indsigt i de 

studerende som betingelsesstruktur. I kraft af analysen fandt jeg behov for at lave en 

formativ evaluering med de studerende, således at de også kunne få mulighed for at 

reflektere over egen læring i processen. Der er særligt spurgt til den indre side af 

læringens indhold og mål, men med afsæt i ovenstående modeller har jeg samtidig fået 

indsigter ift. de studerendes oplevelser af handlingslogik, den sociale arkitektur samt 

forløbsplanlægningen. De studerendes svar har givet mig yderligere afsæt til at reflektere 

over hvorledes jeg som underviser kan understøtte de studerende i lignende projekter, 

dvs. at mine forudsætninger ændres og samtidig har jeg til dels mulighed for at påvirke de 

betingelser de institutionelle rammer giver i lignende projekter. Med afsæt i 

forståelsesrammen der er i organisationen sammenholdt med analysen af projektet vha. 

strukturmodellen, ser jeg nu, at vi har taget afsæt i kreative og innovative læreprocesser. 

Målets ydre side har været at de studerende igennem dette skulle udvikle og afholde 

workshops, hvorimod den indre side af mål og indhold har været at understøtte de 

studerendes entreprenørielle kompetencer (jf. gennem entreprenørskab). 

 

Der tages udgangspunkt i Jank og Meyers ”Didaktiske modeller” som begrebsramme, for 

udvikling af eksperimentet. Jeg er samtidig inspireret af Anne Kirketerps SKUB-metode 

(Kirketerp: 2010, 2011, 2012, 2017) og de tiltag der ifølge den model kan give nye 

indsigter i de studerendes læreproces og behov i innovative og entreprenørielle processer. 

I nedenstående vil jeg med afsæt i Strukturmodellen (Jank og Meyer:2010, s.63-65) se 

nærmere på de 5 elementer i projektet, herunder implicit de 9 hv- spørgsmål, hvor de 

ovenstående afsnit til dels kan ses som beskrivelse af betingelsesstrukturer (Jank og 

Meyer:2010, s. 69-70), for til sidst med afsæt i analysen, at beskrive det tiltag jeg vil 

afprøve med de studerende. 

Mål: Målet kan ses som underviserens mål og de studerendes mål med en ydre og indre 

struktur (Jank og Meyer: 2010, s.73-75). I dette tilfælde er underviserens ydre mål at de 
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studerende skal udvikle og afvikle workshops, det indre at de studerende skal udvikle 

innovative og entreprenørielle kompetencer. De studerendes ydre mål stemmer til dels 

overens med underviserens, de skal levere et produkt og udføre det i praksis. Samtidig 

kan de studerende have mål som både kan være ydre og indre; at få et co-curriculært 

talentforløb skrevet på eksamensbeviset, at få erfaring med undervisning, at styrke 

professionspersonlige kompetencer som fx planlægning, didaktik og formidling. 

 

Indhold: Indholdet kan ligeledes inddeles i en ydre og indre side (Jank og Meyer: 2010, 

s.75-77). Hér er indholdets ydre side dels det teori som de studerende udvælger tilpasset 

de temaer som de 5 workshops skal have som overskrift, dels teoretisk og praktisk viden 

og erfaring med didaktik og undervisnings-planlægning. Den indre side læner sig op ad det 

indre mål (hos underviserne), nemlig innovation og entreprenørskab dvs. at vi som 

undervisere har planlagt projektets forløb med afsæt i en viden vi har om hvordan man kan 

arbejde innovativt, men som ikke er italesat for de studerende.  

 

Handling: Handling kan ses som både underviserens ”virksomhed” og de studerendes 

aktiviteter – også her er der en ydre og en indre side (Jank og Meyer: 2010, s.82-86). 

Underviserne foretager hér handling, når de indkalder til projektmøder og handlingen 

består primært af sparring ifm. det der synes relevant for de studerende. Fra de 

studerendes side består handlingen bl.a. af at de ”logger sig ind” i projektet og skriver 

teoretiske valg og overvejelser om øvelser. Dvs. at der i handlingen lige pt. ikke sker 

særligt meget praksis: handlingerne består primært af skrift og tale, velvidende at en del af 

projektets mål er at de studerende skal ”praktisere” sammen.  

 

Tid/proces: Tidsperspektivet er har som de andre strukturer også en ydre og indre side 

(Jank og Meyer: 2010, s.86-89). Den ydre side er hér dels det år projektet forløber over og 

den tid der er afsat når vi mødes i gruppen. Den indre tid kan i dette tilfælde handle om 

bl.a. den tid der bruges af den enkelte når der arbejdes i google docs, tiden kan også ses 

som den ”energi” den enkelte bruger på at tænke over projektet. Disse ”tidsperspektiver” 

kan desuden sammenholdes med målets tids-ramme; én workshopdag af 6 timers 

varighed. 

 

Social arkitektur: Den sociale struktur handler om de relationer der finder sted i 

undervisningen og hvilke interaktionsformer dette efterspørger (Jank og Meyer: 2010, 

s.78-82). I denne sammenhæng er den sociale struktur særlig. De studerende er fra 
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forskellige årgange og har ikke samarbejdet tidligere. Dvs. at de kommer med forskellige 

personlige erfaringer og samtidig forskellig teoretisk viden og praktisk erfaring, præget af 

hvilket semester de går på. De samarbejder primært elektronisk vha. google docs og ses 

kun med ugers mellemrum, når vi indkalder til møder. De skal samtidig kunne udvikle 

indholdet i de færdige workshops i fællesskab og skal i sidste ende indgå i fælles 

underviserroller. Min oplevelse er at de studerende, når vi mødes, ofte er præget af denne 

indre side af det sociale: de kender ikke hinanden og det er derfor dels svært at vide hvad 

de kan bruge hinanden til og hvordan de kan bruge hinanden som sparringspartnere. En 

anden formodning fra min side er, at de muligvis ikke udtrykker de behov de reelt har, da 

de ikke ”vil tabe ansigt” fagligt hverken over for undervisere eller hinanden, ift. at være en 

del af et talentforløb. 

 

Den formative evaluering og dens svar til videre handling 

I et nuværende projekt ”Kroppen i undervisningen” har jeg foretaget en analyse/evaluering 

af forløbet vha. Jank og Meyers didaktiske model (Jank & Meyer: 2015). Denne har ført 

mig frem til et behov for at få indsigt i de studerendes oplevelser i og med projektet. Derfor 

har jeg valgt at lave en formativ evaluering med de studerende (ca. ½ vejs i forløbet). Dels 

for at vurdere hvorvidt hensigten om at ”lære igennem entreprenørskab” lykkes, dels for at 

kunne justere eventuelle aktiviteter i indeværende projekt og dels som mulighed for at få 

indsigter der kan drages med videre til lignende projekter. Evalueringen har et pragmatisk 

og eksplorativt udgangspunkt – eller som defineret af Lene Tanggaard: innovativt, da vi 

”normalt” evaluerer vores undervisning og entreprenørskabsforløb vha. survey x-act og 

strømlinede spørgsmål og svarkategorier, der vurderer den studerendes læring af 

entreprenøriel, innovativ adfærd og evnen til foretagsomhed og kreativitet (Tanggaard i 

Andreasen mfl.:2016, s.243).  

Da forløbet er et co-curriculært forløb, vil jeg desuden vurdere om elementer fra forløbet 

med fordel kan inddrages i curriculum-aktiviteter, som vej til at understøtte foretagsomhed, 

kreativitet og mestringsfølelse (som del af entreprenørielle og innovative kompetencer) i 

professions-uddannelsen og i så fald hvilke? 

 

Dialog vha. af billedkort - eksperimentet:  

Med afsæt i analysen har jeg valgt at skabe en ekstra mulighed for dialog både i mellem 

de studerende og i mellem de studerende og underviserne. Analysen giver en 

opmærksomhed på, at målet med projektet (særligt de indre strukturer) kan være 
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væsentlige at forsøge at få italesat, samtidig er jeg opmærksom på den sociale struktur 

der er i projektets rammer. Desuden ønsker jeg som underviser at få indsigt i hvilke 

”SKUB” (Kirketerp) de studerende har brug for – altså hvilke handlinger (Jank og Meyer) 

kan være relevante at inddrage i de sidste måneder af projektet? Handlingerne er pt. 

primært deltagerstyret knyttet til den indre side af indholdet. Altså er en mulighed at 

iværksætte en lærerstyret handling, for at skabe en anden dialog i gruppen med henblik på 

at de studerende skal ”samtale” som en del af at skulle samarbejde. Billedkort kan være 

én vej til dialog, det skaber mulighed for at alle kommer til orde og vha. de spørgsmål jeg 

stiller, kan den studerende udvælge et billede og udtrykke sig via dette – metoden kan 

anvendes som kreativ udtryksform både ift. fx idégenerering og i samarbejdsprocesser 

(Palus & Horth: 2014). Billedet bliver således et redskab der kan hjælpe til at lade noget 

subjektivt (indre) blive objektivt (ydre). Jeg har formuleret 4 spørgsmål og der laves en ny 

runde for hvert spørgsmål med udvælgelse af billede, post-its med ”buzz-ord” og 

efterfølgende dialog. 

 

Bilag 2 Evaluering med studerende 
Slide 1 

UNDERVISNINGS-

EKSPERIMENT
ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION: KROPPEN I UNDERVISNINGEN

MATHILDE MIKKELSEN, PSYKOMOTORIKUDDANNELSEN

MLP SEMESTER 3 PROFESSIONSUDVIKLING OG DIDAKTIK
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Slide 2 

CASEN

Kroppen i 
undervisningen

 

 

Slide 3 
HVAD TROEDE JEG

• MED AFSÆT I ANALYSE (JANK OG MEYER) AF FORLØBET FREM TIL NU:

• AT DE STUDERENDE SAVNER SAMARBEJDE

• AT DE STUDERENDE HAR BRUG FOR MERE LÆRERSTYRING OG ØNSKER FLERE TEORETISKE

INPUT/OPLÆG FRA UNDERVISERE

• AT DET ER USYNLIGT FOR DE STUDERENDE HVORDAN DE IGENNEM

(ENTREPRENØRSKAB/SARASVATHY) PROJEKTET ARBEJDER MED INNOVATION OG

ENTREPRENØRSKAB

Problemstilling og nysgerrighed: Min fornemmelse er at de studerende dels har svært ved at bede 

om den hjælp de har brug for, men til tider ”går i stå” – muligvis ikke bevidste om hvad de har brug 

for, dels at de ikke uopfordret bruger hinanden som sparringspartnere undervejs og dels at det for de 

studerende bliver usynligt hvorledes entreprenørskab og innovation og kompetencerne hér, bliver en 

implicit del af projektet og sidst men ikke mindst er jeg nysgerrig på hvad de studerende oplever som 

værende ”læringen” i arbejdet med projektet.

 

 

Slide 4 HVAD GJORDE JEG

• DIALOG VHA. AF BILLEDKORT - EKSPERIMENTET: 

• ANALYSEN GAV

• OPMÆRKSOMHED PÅ, AT MÅLET MED PROJEKTET (SÆRLIGT DE INDRE STRUKTURER) KAN VÆRE VÆSENTLIGE AT FORSØGE AT
FÅ ITALESAT

• OPMÆRKSOMHED PÅ DEN SOCIALE STRUKTUR DER ER I PROJEKTETS RAMMER. 

• DESUDEN ØNSKEDE JEG SOM UNDERVISER AT FÅ INDSIGT I HVILKE ”SKUB” (KIRKETERP) DE STUDERENDE HAR BRUG FOR –
ALTSÅ HVILKE HANDLINGER (JANK OG MEYER) DER KAN VÆRE RELEVANTE AT INDDRAGE I DE SIDSTE MÅNEDER AF PROJEKTET

• HANDLINGERNE ER PT. PRIMÆRT DELTAGERSTYRET KNYTTET TIL DEN INDRE SIDE AF INDHOLDET MULIGHED FOR AT
IVÆRKSÆTTE EN LÆRERSTYRET HANDLING, FOR AT SKABE EN ANDEN DIALOG I GRUPPEN. DE STUDERENDE SKAL ”SAMTALE” 
SOM EN DEL AF AT SKULLE SAMARBEJDE, PROJEKTET ER BYGGET OP OMKRING ”IGENNEM ENTREPRENØRSKAB OG
INNOVATION”, KAN DETTE SYNLIGGØRES? 

• BILLEDKORT KAN VÆRE ÉN VEJ TIL DIALOG, DET SKABER MULIGHED FOR AT ALLE KOMMER TIL ORDE OG VHA. DE
SPØRGSMÅL JEG STILLER, KAN DEN STUDERENDE UDVÆLGE ET BILLEDE OG UDTRYKKE SIG VIA DETTE – BILLEDET BLIVER ET
REDSKAB DER KAN HJÆLPE TIL AT LADE NOGET SUBJEKTIVT (INDRE) BLIVE OBJEKTIVT (YDRE). 
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Slide 5 HVAD SKETE DER?

• SPØRGSMÅL 1: HVAD HAR VÆRET SÆRLIGT “LÆRERIGT” FOR DIG I DETTE FORLØB INDTIL NU?

• SAMARBEJDE, SAMMENHÆNGE, BEDRE FORSTÅELSE FOR FAGET, SPARRING, DELE FAGLIGHED MED

HINANDEN, RELATIONER, NETVÆRK, HVIRVELVIND AF INPUT OG IDÉER, AHA-OPLEVELSER, 

OVERRASKENDE VIRKELIGHED

 

 

Slide 6 

HVAD SKETE DER

• SPØRGSMÅL 2: HVAD HAR VÆRET SÆRLIGT UDFORDRENDE?

• KONCEPTERNE – MÅLRETTETHED IFT. PRODUKTET  KAN JEG SE MIG SELV I DET?, BALANCE: AT

VÆRE STUDERENDE I ET PROJEKT ER TIDSKRÆVENDE, FRYGT FOR OM JEG ER GOD NOK/FAGLIGT

STÆRK NOK, UDSKIFTNING I GRUPPEN, KAN JEG SELV HOLDE GEJSTEN – HVEM SKAL VÆRE DRIVE?, 

MIN TVIVL PÅ MIG SELV – JEG ER DEN ÆLDSTE MEN DEN MINDST ERFARNE

 

 

Slide 7 

HVAD SKETE DER

• SPØRGSMÅL 3: HVAD HAR DU SÆRLIGT BRUG FOR, FOR AT KUNNE ARBEJDE VIDERE HERFRA?

• AT VI GÅR I SAMME FODSPOR OG NU KENDER VI RETNINGEN, TID TIL FORDYBELSE, ACTION- DER

SKAL SMEDES MENS JERNET ER VARMT, VI ER EN GRUPPE OG SKAL BLIVE VED MED AT KUNNE GIVE

STAFETTEN VIDERE TIL HINANDEN, MÅLRETTETHED
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Slide 8 
HVAD SKETE DER
• SPØRGSMÅL 4: MED AFSÆT I ENTREPRENØRSKAB OG INNOVATION (SOM PROJEKTET JO ER EN DEL AF) HVAD

HAR SÅ VÆRET DIN LÆRING INDTIL NU? 

• SAMMENHOLD, VILJEKRAFT, JEG FØLER MIG SOM EN FOREGANGSKVINDE: DET KAN VI SGU GODT!, KREATIVITET, VI KAN

BESTIGE BJERGE SAMMEN, VÆRDIEN AF SAMARBEJDE – DET ER UVURDERLIGT (JEG PLEJER ELLERS ALTID AT ØNSKE AT

ARBEJDE ALENE), RØDDERNE ER FÆLLES – MEN MANGE HATTE GIVER MANGE IDÉER, VI TAGER ET STORT SPADESTIK TIL AT

VI KAN GØRE EN FORSKEL PÅ FOLKESKOLERNE – SÅ RØDDERNE ER SMÅ, MEN ALLIGEVEL GØR VI NOGET STORT, MIG

SAMMEN MED ANDRE – VORES VIDEN SAMMENKOBLES OG SÅ KAN VI MEGET MERE, LÆRERNE: JEG SYNES DET ER

VIGTIGT AT VI HUSKER GRUNDEN TIL AT VI GIK IND I PROJEKTET, NETVÆRK, JEG BLIVER RUSTET OG RUSKET LIDT I MIN EGEN

VIDEN OG FORSTÅELSE, VIDENSDELING, JEG HAR ET FUNDAMENT – I FLOK KAN VI EN MASSE, NOGEN SKAL GÅ FORREST

OG SKABE HANDLING OG NOGEN SKAL FØLGE EFTER, VI FLYTTER OS OG DET KRÆVER HANDLING AT FLYTTE SIG

 

 

Slide 9 MINE REFLEKSIONER EFTERFØLGENDE

• DE STUDERENDE PRÆSENTERES JF. STUDIEORDNINGEN TIDLIGT FOR ENTREPRENØRSKAB OG

INNOVATION, LIGESOM MANGE AF KOMPETENCERNE OG ARBEJDSMETODERNE LIGGER IMPLICIT I

PROFESSIONEN. ER DET MULIGT AT DET FORDI DET FOR DE STUDERENDE ER VELKENDT AT ARBEJDE

INNOVATIVT OG ENTREPRENØRIELT, ER TYDELIGT FOR DEM – PÅ TRODS AF PROJEKTETS OPBYGNING

”IGENNEM” (DE USYNLIGE MÅL).

• DE ”SKUB” DE NÆVNER ER IKKE TEORETISKE MEN HANDLINGSBASEREDE.

• DE NÆVNER IKKE UNDERVISERE, UNDERVISNING I TEORI ELLER MERE INDBLANDEN FRA OS - MEN

TRANGEN TIL FORETAGSOMHED - NU SKAL VI I GANG!

• AT DER EN KRAV OM HANDLING - DET SKAL FØRES UD I LIVET OG HAR VÆRDI FOR ANDRE NÆVNES

FLERE GANGE. ER DET ”DRIVET”?

• SAMARBEJDE OG SPARRING, RELATIONER OG FÆLLESSKAB NÆVNES – SÅ ER DET MULIGT AT DE

STUDERENDE SAGTENS KAN ARBEJDE I GOOGLE DOCS OG HAVE OPLEVELSEN AF SAMARBEJDE?

• KREATIVITET, HVIRVELVIND AF INPUT, IDÉER OL. NÆVNES OGSÅ SOM VÆRDIFULDT: KAN ET PROJEKT

SOM DETTE (MED MINDRE LÆRERSTYRING) ØGE KREATIVITET, IDÉGENERERING OG FORETAGSOMHED

– OG HVORFOR?

• BARRIEREN/UDFORDRINGEN HAR FOR FLERE VÆRET MANGLENDE SELVTILLID OG USIKKERHED PÅ

EGNE EVNER

 

 

 

 

Bilag 3 Tematisering/meningskondensering 
Dimension/struktur Udsagn Mening/tolkning 

Faglighed BEDRE FORSTÅELSE FOR FAGET  

 

GIVE HINANDEN SPARRING & DELE 

FAGLIGHED MED HINANDEN 

SAMMENHÆNGE 

VIDENSDELING 

 

JEG HAR ET FUNDAMENT – I FLOK KAN VI 

EN MASSE 

 

Oplevelse af have 

faglighed/ekspertise og 

udvikle egen faglighed 

(professionsidentitet + self-

efficacy)  

 

 

 

Giver plads til kreativ 

tænkning + betydning af 

fælles repertoire 
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JEG FØLER MIG SOM EN 

FOREGANGSKVINDE: DET KAN VI SGU 

GODT! 

 

VI TAGER ET STORT SPADESTIK TIL AT VI 

KAN GØRE EN FORSKEL PÅ 

FOLKESKOLERNE– SÅ RØDDERNE ER SMÅ, 

MEN ALLIGEVEL GØR VI NOGET STORT 

 

 

Professionens historie – 

udvikler professionen 

 

Betydning for både 

medstuderende og 

professionen (ansvar) 

Omverdensrelation OVERRASKENDE VIRKELIGHED 

 

LÆRERNE: JEG SYNES DET ER VIGTIGT AT 

VI HUSKER GRUNDEN TIL AT VI GIK IND I 

PROJEKTET 

Fordrer kreativitet  

 

Understøtter 

handling/foretagsomhed og  

Handling ACTION- DER SKAL SMEDES MENS JERNET 

ER VARMT 

 

NOGEN SKAL GÅ FORREST OG SKABE 

HANDLING OG NOGEN SKAL FØLGE EFTER, 

VI FLYTTER OS OG DET KRÆVER 

HANDLING AT FLYTTE SIG 

 

Motivation 

 

Foretagsomhed på vegne 

af egen og andres 

profession  

 

Gives ansvar for ændring i 

praksis  kreativitet 

Kreativitet HVIRVELVIND AF INPUT OG IDÉER 

AHA-OPLEVELSER 

 

KREATIVITET 

 

RØDDERNE ER FÆLLES – MEN MANGE 

HATTE GIVER MANGE IDÉER 

 

JEG BLIVER RUSTET OG RUSKET LIDT I MIN 

EGEN VIDEN OG FORSTÅELSE 

Praksisfællesskabet 

understøtter kreativitet 

 

Tager afsæt i deres 

faglighed 

 

Giver plads til kreativ 

tænkning 
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Personlig indstilling VILJEKRAFT 

KONCEPTERNE – MÅLRETTETHED IFT. 

PRODUKTET  KAN JEG SE MIG SELV I 

DET? 

FRYGT FOR OM JEG ER GOD NOK/FAGLIGT 

STÆRK NOK  

KAN JEG SELV HOLDE GEJSTEN – HVEM 

SKAL VÆRE DRIVE?  

MIN TVIVL PÅ MIG SELV – JEG ER DEN 

ÆLDSTE MEN DEN MINDST ERFARNE 

Personlig indstilling 

Professionsidentitet, 

person/profession og 

identitet  

Faglig og personlig 

usikkerhed 

Mig selv og motivation 

Usikkerhed, rolleændring 

Mål (de studerendes 

behov) 

AT VI GÅR I SAMME FODSPOR OG NU 

KENDER VI RETNINGEN 

MÅLRETTETHED 

Sammenhæng med 

tidsaspektet – de har været 

i gang med den divergente 

proces længe – 

sammenhæng med behov 

for handling? 

Indhold (de 

studerendes 

oplevelse) 

HVIRVELVIND AF INPUT OG IDÉER 

AHA-OPLEVELSER 

Kreativitet 

Nyt opstår 

Tilpas anderledes ZNU 

Handling ACTION- DER SKAL SMEDES MENS JERNET 

ER VARMT 

NOGEN SKAL GÅ FORREST OG SKABE 

HANDLING OG NOGEN SKAL FØLGE EFTER, 

VI FLYTTER OS OG DET KRÆVER 

HANDLING AT FLYTTE SIG 

Handling/foretagsomhed 

Handling drevet af ansvar 

ift. uddannelsen, 

medstuderende mv.? 

Tid BALANCE: AT VÆRE STUDERENDE I ET 

PROJEKT ER TIDSKRÆVENDE 

TID TIL FORDYBELSE 

Tid til fordybelse 

understøtter kreativitet 

Selvom projektet strækker 

sig over lang tid, kræver det 

ressourcer at indgå i 

kreative læreprocesser  

Sociale relationer SAMARBEJDE 

RELATIONER 

Oplevelse af 

praksisfællesskab 
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NETVÆRK 

SAMMENHOLD 

UDSKIFTNING I GRUPPEN 

VI ER EN GRUPPE OG SKAL BLIVE VED MED 

AT KUNNE GIVE STAFETTEN VIDERE TIL 

HINANDEN 

VI KAN BESTIGE BJERGE SAMMEN 

VÆRDIEN AF SAMARBEJDE – DET ER 

UVURDERLIGT (JEG PLEJER ELLERS ALTID 

AT ØNSKE AT ARBEJDE ALENE) 

MIG SAMMEN MED ANDRE – VORES VIDEN 

SAMMENKOBLES OG SÅ KAN VI MEGET 

MERE, 

Udfordring når gruppen 

ændres 

Fælles engagement 

Ansvar  

Ligeværdighed  

Fælles virksomhed 

Kreativitet sker i samspillet 

med andre – ansvaret er 

stort men kan deles 
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