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Projektbeskrivelse for entrepreneurskabsforløb for sundheds- og 
omsorgsfaglige uddannelser. Projekt ”Småt og godt”. 
 
Anette Bavnshøj, Lektor, VIA studentervæksthuse 
 

Entrepreneurskabs undervisning som 20 timers extracurriculær workshop i studentervæksthuset i VIA 

Målgruppe 
Studerende som ikke har haft nogen entrepreneurskabsundervisning i deres uddannelser. På mit campus er 
der studerende på 4 uddannelser: Sygeplejerske, Psykomotorisk terapeut, Lærer og Pædagog. Alle er på sin 
vis omsorgsuddannelser, og derfor er der også en del vægring mod at arbejde med den form for 
entrepreneurskab som fokuserer på at skabe virksomheder (ventures). I stedet vil der i langt højere grad 
være fokus på at udvikle enterprising behaviour eller at være en kompetente borger. Alle uddannelserne 
har primært den offentlige sektor som aftager, hvor der bliver mere og mere efterspørgsel på 
medarbejdere med entrepreneurielle kompetencer som foretagsomhed, kreativitet, innovation, 
handlekompetence, ledelse. Den offentlige sektor er stærkt afhængig af medarbejdere, der kan tænke selv, 
tænke nyt og handle derpå, i et foranderligt samfund hvor velfærden er under pres med krav om vækst, 
effektivitet og besparelser. De fleste af vores studerende er kvinder i gruppen 20-30 år, og de tiltrækkes 
ikke af venture tilgangen til entrepreneurskab. De bryder sig ikke om retorikken om ”den stærkeste 
overlever” eller at være i konkurrence med hinanden, tværtimod er de drevet af at samarbejde og styrke 
hinanden.  
 
Rekruttering  
Vi rekrutterer med kvinder og deres værdier for øje, ved at bruge vendinger som ”vil du gøre en forskel”, vi 
giver en case som de i forvejen ved en del om, vi giver dem mulighed for at arbejde med noget som de er 
interesserede i og som de helt sikkert kommer til at arbejde med i deres uddannelse og deres arbejde. Vi 
appellerer til deres hverdagspraksis, med patienter/borgere, en ernæringsproblematik, og samtidig også til 
deres private hverdagspraksis som er præget af interesse for madlavning og sociale medier. 
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Workshop 
 

Navn på trin Lærings(del)mål Læringsmål - 
mulighed 

Læringsmål - 
identitet 

Indhold 

Velkommen og 
intro til forløbet 
 

At den studerende 
bliver bekendt med 
og kan beskrive 
design thinking 
modellen, som 
innovations-model 

  Præsentation af program 
 
Præsentation af 
innovationsmodellen 
”Design thinking” 
 
Vi præsenterer også kort 
til begreber som 
divergente og 
konvergente faser i 
innovationsarbejdet 
 
Program og model kædes 
sammen i en fælles 
grafisk visualisering af 
workshoppens 2 dage. 

Check In,  
Hvem er jeg,  
hvad ved jeg, og 
hvad kan jeg 
 
 

At den studerende 
bliver afklaret om sin 
egen motivation for 
at deltage i 
innovationsprojektet 

 Blive bevidst om: 
 
• Hvem er jeg? 
• Hvad kender jeg 

til den 
hverdagspraksis
hvor 
disharmonien 
optræder (faglig 
viden og 
konkret erfaring 
(kolb))? 

• Hvorfor er jeg 
sensitiv over for 
disharmonien 

 

Studerende præsenterer 
sig selv ud fra modellen.  
 
• Hvem er jeg? 
• Hvad kender jeg til 

disharmonien (faglig 
viden)? 

• Hvorfor vil jeg gerne 
deltage? 

• Hvad er mine 
personlige 
kompetencer? 

 
 
Efterfølgende deles de ca. 
20 studerende i 4 hold 
 

Undersøgelse af 
disharmoni 
 
(Understand, 
empathize) 

At den studerende 
introduceres til, hvad 
en disharmoni er  
 
At den studerende 
får forståelse for 
hvordan 
disharmonier 
opstår/spottes 

Blive bevidst om: 
 
Man forholder sig 
refleksivt og kritisk 
til ens 
hverdagspraksis. 
Hvor er det at 
hverdagspraksis 
fejler? 
 

Bliver bevidst om: 
 
At vi alle har 
konkrete erfaringer 
eller overleveringer 
om disharmonien, 
men at de kan 
være oplevet fra 
forskellige 
perspektiver. 
 

Underviser introducerer 
kort til begrebet 
disharmoni evt. med 
inddragelse fra 
studerende, som kender 
begrebet 
 
En BA-studerende 
præsenterer 
disharmonier gennem 
sine data indsamlet i 
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Se hvilke 
muligheder der 
umiddelbart 
udfolder sig  
 
 

Personligt 
Pårørende 
Omsorgsperson 
Fagperson 
 
Har vi samme 
”style”? 

hjemmepleje, på hospice 
og på sygehus. 
(Disclosing space) 
 
De studerende går i 
grupperne og drøfter og 
udfolder disharmonierne 
 
Herefter samles 
grupperne i plenum for at 
vælge 1 disharmoni, at 
arbejde videre med i 
workshoppen 

Undersøgelse af 
anomali 
 
(Understand, 
define) 

At den studerende 
introduceres til, hvad 
anomalier er 
 
At den studerende 
træner, selv at 
definere 
disharmonien som 
en anomali 

Skærpelse af 
mulighedsfeltet, 
noget sorteres fra. 
 
 

 De studerende 
introduceres til simpel 
litteratursøgning, som 
undersøgelses-metode  
 
De studerende skal i 
grupper selv arbejde med 
at definere anomalien. 
 
Forskellige målgrupper 
sorteres fra. 

Idegenerering 
 
(Ideate) men 
egentlig cross-
appropriation, 
da de har fået et 
produkt, der 
skal bruges som 
udgangspunkt 
for deres 
idegenerering 

At den studerende 
kan anvende 
værktøjer til ide-
generering 
 
At den studerende 
kan anvende to 
værktøjer til at 
udvælge ide 

  Der introduceres til 
værktøjer til ide-
generering 
 
De studerende arbejder i 
grupperne med 
idegenerering med 
udgangspunkt i et 
produkt fra en anden 
kontekst 
 
Der introduceres til to 
metoder til 
ideudvælgelse 
 
De studerende arbejder i 
grupperne med 
ideudvælgelse 
 
Opsamling i plenum hvor 
ideerne præsenteres og 
den videre plan drøftes 

Prototyping 
Test 
Evaluering 

At den studerende 
arbejder med at 
udvikle prototyper 

Flere muligheder 
lukkes op både 
inden for denne 

 
Læring via 
eksperimenter 

Der introduceres kort til 
begreberne prototyper og 
Mock-up 
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disharmoni og 
inden for andre 
beslægtede 

 
Læring peer to 
peer 
(rekonfiguration?), 
da man kan udvide 
sin horisont 
”styles” ved at 
arbejde med 
hinanden 
 
 

 
Den største del af tiden 
arbejder de 4 grupper 
med at udvikle, teste, og 
forfine deres indhold til 
”kogebogen” 

 

Hvilke læringsrum kombinerer i - Hvordan skal de understøtte hinanden?  
Hele workshoppen finder sted i et fælleslokale, som ikke er et klasseværelse eller en foredragssal, men 
normalt et socialt rum. Det er et helt bevidst valg, for at synliggøre at workshoppen ikke kan sammenlignes 
med almindelig undervisning. 

 

 

Der vil være elementer af undervisning med et kort oplæg, hvori der er plads til spørgsmål og dialog. De 
korte oplæg kan betegnes som OM undervisning, for at alle får et fælles indblik i den teori, der ligger bag 
processerne, de skal igennem. En forståelse af teorien bag en proces gør de studerende i stand til at 
arbejde ud fra et fælles udgangspunkt, som er en klar fordel, når de skal arbejde i grupper bagefter uden så 
stor lærerstyring. 

Der vil være gruppearbejde, hvor de studerende arbejder sammen. Her vil underviserne være facilitatorer, 
og være til rådighed ved spørgsmål og med vejledning. Det er vigtigt at de studerende selv gør sig 
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erfaringer under processerne. Erfaringer og læring opstår i mødet mellem de studerende, hvor de 
interagerer med hinanden. 

Der vil være fælles dialog i plenum. For at opsamle på gruppearbejdet mødes vi alle undervisere og 
studerende og drøfter resultaterne af gruppearbejdet. Er der opstået yderligere spørgsmål eller er der 
uklarhed om teorien bag processerne. Ligeledes kan man drøfte om resultaterne virker fornuftige.  

Hvordan skal forholdet mellem upload og download være i jeres forløb?  
Der er ikke downloads fra underviserne, men der er lavet en serie plancher som hænger i lokalet og disse 
bliver forklaret mundtligt. (Plancherne ses her i baggrunden) 

 

 

Ligeledes er vores møde med virksomhederne videofilmet, og de studerende har ikke adgang til filmene 
efterfølgende. Så der udleveres ikke noget på skrift til de studerende, hverken teori eller opgaver. De er 
velkomne til selv at tage noter undervejs. Med så kort et forløb, der kun foregår over to sammenhængende 
dage, og til studerende som er helt nye i entrepreneurskabs undervisning, mener jeg ikke det giver mening 
at udlevere pensum på forhånd. Til gengæld får de studerende alle materialerne udleveret bagefter, 
sammen med de samlede uploads. 

Uploads vil de studerende skulle lave i form af beskrivelser af deres prototyper. Dette er en 
refleksionsøvelse, der tvinger de studerende til at gennemtænke deres produkt endnu engang. Det at 
kunne forklare sammensætningen og funktionen af produktet i tekst, kan være meget svært. Derfor 
ledsages beskrivelsen også af billeder. 
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Hvad skal læres ved download - Hvad skal læres ved upload?  
Download som forelæsninger og teorilæsning kan bruges til at lære OM begreber og teori. Det som også 
kan betegnes som VIDEN. I denne workshop er der som tidligere beskrevet ikke lagt op til et stort 
vidensgrundlag, og derfor er der ikke forelæsninger og der er ikke givet et pensum til de studerende.  

Uploads som gruppearbejde med præsentation, individuelle opgaver og praksis giver mulighed for at øve 
sig (FOR) i delelementer, så man bliver dygtigere, hurtigere og mere sikker i FÆRDIGHEDER. Workshoppen 
er primært baseret på casebaseret gruppearbjde, hvor de studerende får hands-on erfaring med at 
identificere disharmonier og verificere til anomali, samt træne basale færdigheder som idegenerering, 
eksperimentering og prototyping.  

 

Uploads kan GENNEM praksis- og casearbejde styrke den studerende i at bruge sin VIDEN og sine 
FÆRDIGHEDER og derved koble teori og praksis til KOMPETENCE. Man kan ikke på en 20 timers workshop 
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opnå kompetencer, specielt ikke når man starter fra bunden. Men det er så heller ikke meningen med 
workshoppen. 

Hvad skal forelæsningens rolle være? Hvad behøver vi ikke forelæsninger til?  
Der er ikke forelæsning men små korte oplæg, placeret strategisk lige inden øvelser og gruppearbejde. De 
studerende bruger oplæggene som viden og inspiration til at udføre øvelserne i grupperne. 

Hvilke peer-2-peer processer skal indgå? Hvad skal de bidrage med?  
De studerende skal gennem dagen flere gange præsentere deres resultater fra de forskellige trin, de går 
igennem. De skal teste hinandens produkter, komme med ideer og input til videre udvikling. Der foregår 
fælles refleksioner over om målene i hvert trin er opnået.  

Hvilke konsekvenser får det pædagogiske set-up for udprøvning/eksamen af de studerende  
Der er ingen udprøvning forbundet med workshoppen, det afholdes extracurriculært og dokumenteres 
gennemført alene ved fremmøde.  

Hvilke konsekvenser får det pædagogiske set-up for, hvordan I selv ønsker at blive evalueret 
på jeres undervisning eller jeres faciliteringsevne. Hvad skal evalueres kvalitativt? Hvad skal 
evalueres kvantitativt?  
Der vil løbende gennem workshoppen blive evalueret på om delmålene er nået ved afslutningen af hvert 
trin. Evalueringen foretages udelukkende kvalitativt ved diskussion i plenum, hvorfra der tages noter, som 
kan bruges til at kvalificere undervisningen og faciliteringen ved senere workshops. 

Efter workshoppen tilsendes de studerende et link til et survey med en spørgeskema undersøgelse. Denne 
undersøgelse er en standardundersøgelse for alle deltagere i entrepreneurskabs undervisning financieret af 
Innomatch Interreg midlerne. Denne spørgeskemaundersøgelse har jeg ikke adgang til efterfølgende. 



Projekt entreprenørskab i uddannelserne 

 
Udd. institution: 
Væksthuset Campus 
Randers 

Modul: Extracurriculært 20 timers forløb i entrepreneurskab ”Småt og Godt” 
 

Udarbejdet af: Anette Bavnshøj, 
Lektor, Sygeplejerskeuddannelsen i 
Randers 

 

Side 1 af 3 
 

Kort om konteksten for modulet  
(For alle studerende eller et specifikt semester/modul, sammenhæng med fagområdet, andre fagområder, udvalgte kvalitetskriterier som afsæt for det 

didaktiske design/ format, andet) 
 
Forløbet er designet med sundhedsuddannelserne for øje. De studerende kan deltage på alle niveauer af uddannelsen. Der er en nær sammenhæng 

med ernæringsundervisning og klinisk undervisning, hvor de studerende er i kontakt med patienter og borgere med den ernæringsmæssige 
udfordring – at indtage for lidt næring. Eneste kriterie for udvælgelse af studerende er at de enten er stødt på eller vil støde på denne problematik i 
deres praktikker eller arbejdsliv. 

 
MODULETS KOMPETENCEMÅL, der arbejdes med i dette modul: 
Den studerende har viden om ernæringsproblemstillingen – småtspisende patienter og borgere 
Den studerende har viden om design thinking som innovationmodel, samt begreberne der knytter sig til innovation, fx disharmoni, anomali 
Den studerende har færdigheder i at anvende design thinking som innovationsmodel, og kan anvende til de metoder som knytter sig til de forskellige faser af 

modellen 
Den studerende har kompetencer indenfor design af prototyper fx opskrifter og visuel præsentation af madretter (foodstyling), samt indenfor publicering af 

materialer på forløbets online platform. 
 
EVALUERINGRESULTATER 
Hovedpunkter fra tidligere evalueringer af modulet, der er medtænkt: 
 
De studerende beskriver forløbet som relevant for deres uddannelse og virke i sundhedsprofessionerne 
De studerende beskriver at de har fået en indgående forståelse for anvendelsen af design thinking som innovationsmodel 
De studerende beskriver at de har fået mere mod på fremover at arbejde entrepreneurielt og innovativt i deres uddannelse og virke 

 
KRITERIER 
Kriterier for gennemførelse af modulet: 20 timers tilstedeværelse  

  
MODULETS RELATION TIL PRAKSIS/ PRAKTIK - hvornår og hvordan? 
 
Der er ikke en direkte sammenhæng til et bestemt praktikforløb. Dels fordi forløbet er extracurriculært og dels fordi det er designet til at kunne rumme studerende fra 
forskellige sundhedsfaglige uddannelser og tager højde for, at man kan være på forskellige semestre i uddannelsen. 
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VEJLEDNING & FEEDBACK – hvornår og hvordan? 
 
Vejledning foregår som en integration mellem oplæg, øvelser med guidning og eksperimenter med feedback.  
De studerende modtager gennem forløbet feedback on site fra facilitatorer, og ligeledes ved flere lejligheder gennem peer feedback. 

 
EVALUERING 
Studerendes evaluering af arbejdsformer, indhold, arbejdsbelastning, mv. – hvornår og hvordan?  
 
De studerende har været meget glade for at indholdet har været knyttet til deres egen hverdagspraksis og en problemstilling som de støder på hele tiden. Det giver et 
videns løft som er direkte anvendeligt i deres uddannelse og virke. 
 
De studerende har haft svært ved at sætte den fornødne tid af til forløbet. Det foregår over en weekend med en 24 timers workshop, og mange har udfordringer med at 
være der under hele forløbet.  
 
De studerende beskriver det som inspirerende og lærerigt at arbejde meget koncentreret og tæt sammen omkring udviklingen af ideer og prototyper, som har været den 
største del af forløbets fokus.  
 

DREJEBOG FOR MODULET: 
Beskrivelse af hvordan modulet undervisning og undervisningen er struktureret. Vedhæft evt. powerpoint.  

 

 

Udvikling af dette modul er er støttet af: 
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