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Forord

Af Ulla Skaarup

Kære læser
Denne antologi er blevet til ud fra en ambition om at fremhæve
Erhvervsakademi Sjællands (EASJ) særkende som videregående
uddannelsesinstitution i en ny sektor.
Antologien fokuserer på en række målrettede projekter, der
tilsammen danner noget af det fundament, som vores videnarbejde står på. Betragt den som en palet af beretninger fra vores
maskinrum bestående af undervisning, pædagogik, samarbejde,
(tvær)faglighed og udfordringer i et samspil, hvor det hæver sig
over god eller traditionel undervisning. Dér, hvor undervisere,
samarbejdspartnere i erhvervslivet og ikke mindst vores studerende sammen skaber ny viden og innovativ kant, og entreprenante ideer udfolder sig. Med andre ord: Den forskel vi gør som
repræsentanter for en ny videregående uddannelsessektor, der
skal og kan noget andet end den etablerede.
Antologien er blevet til over en periode på to år og tager sit
afsæt i syv fortællinger formidlet af underviserne selv. Undervisere, der alle er rundet af det erhvervsliv, de underviser de
studerende i, og som er garanter for et højt og praksisrelevant
fagligt niveau. En stor tak til alle for indsatsen skal der lyde fra
min side!
Det er mit håb, at antologiens beretninger tilføjer læseren de
ekstra gram nysgerrighed, der skal til for at vægtskålen tipper
til fordel for nye, videngenererende projekter inden for den
praksisrettede uddannelsessektor eller fører til at virksomheder
søger sparring hos Erhvervsakademi Sjælland.
Ulla Skaarup, rektor
Erhvervsakademi Sjælland, oktober 2015

9

1
Indledning

10

Indledning

Af Redaktionen

Erhvervsakademierne betragtes her i 2015 af mange fortsat som
’den nye elev i klassen’ blandt de videregående uddannelser
i Danmark. Med erhvervsakademiernes tilblivelse i 2009 er vi
da nok fortsat også at betragte som nye i en flere hundrede år
gammel tradition. Men erhvervsakademierne er ved at have
fundet et solidt fodfæste og placering i uddannelseslandskabet,
og vi er bevidste om, at som ny elev, der skal vise sit værd, skal
man ikke kun tale om, hvad man kan og vil, man skal også vise
det. Med denne antologi ønsker vi at illustrere, hvordan vi hos
Erhvervsakademi Sjælland arbejder helt konkret med praksisnær
undervisning, hvor foretagsomhed og handlekompetence
skaber koblingen mellem teori og praksis. Vores hverdag er også
et samspil med – og forståelse for – erhvervslivet og udvikling af
uddannelser baseret på nyeste viden.

En sektor opstår
Erhvervsakademi Sjælland har de seneste år været igennem en
rivende udvikling. I december 2013 vedtog landets politikere
en ny lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, der dels gav erhvervsakademierne fuld selvstændighed
som sektor, og som samtidig skærpede akademiernes pligt til
at udføre forsknings- og udviklingsarbejde. EASJ gennemgår
i skrivende stund, ultimo oktober 2015, desuden vores første
institutionsakkreditering, ligesom effekterne af den nye stillingsstruktur og overenskomst fra 2013 efterhånden begynder at
udmønte sig. Med stillingsstrukturen stipuleres det, at adjunkter
på erhvervsakademierne skal lektorkvalificeres, hvilket betyder,
at adjunkten i sin undervisning både skal demonstrere indsigt
i erhvervs- og professionsudøvelse i praksis samt kunne indgå i
forsknings- og udviklingsprojekter med de professioner, erhverv
og forskningsinstitutioner, som uddannelserne retter sig mod.
Den samlede kundskabsopbygning for erhvervsakademierne
omfatter altså både aktiviteter, der vedligeholder uddannel-
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sernes videngrundlag gennem løbende faglig ajourføring af
uddannelsernes indhold og af undervisernes kompetencer,
samt aktiviteter, som er nyskabende ved enten at producere
ny anvendelsesorienteret viden eller ved at omsætte viden til
nye løsninger eller produkter, som kan kvalificere erhvervs- og
professionsudøvelse.
Med regeringens innovationsstrategi Danmark – Løsningernes
land fra december 2012 blev det endvidere klart, at man fra
politisk hold ønskede at sikre, at de offentlige investeringer i
forskning, innovation og uddannelse i højere grad omsættes til
vækst og beskæftigelse i erhvervslivet, hvorfor der også her er
fokus på bedre dokumentation. I forbindelse med ovennævnte
innovationsstrategi fik erhvervsakademierne i henholdsvis 2013
og 2014 tildelt midler øremærket til praksisnær innovation. Med
udgangspunkt i at fremme og styrke innovation skulle midlerne
anvendes til innovationsprojekter på erhvervsakademierne i
samarbejde med private og offentlige virksomheder. Hos EASJ
er der til dato gennemført praksisnære innovationsprojekter
blandt 872 studerende fra 13 studier samt 48 undervisere, der i
alt har været ude i 28 virksomheder og arbejdet med problemstillinger, udsprunget af virksomhederne.
Hos Erhvervsakademi Sjælland er alle uddannelser udviklet i tæt
samarbejde med erhvervslivet. Der lægges i undervisningen
vægt på praksisnærhed og professionsforståelse, og uanset
uddannelsesretning kommer alle vores studerende i praktik.
Mange studerende vælger også at skrive deres projektopgave
i en virksomhed, og det er netop denne tilknytning til praksis i
løbet af uddannelsen, som giver dimittenderne gode jobmuligheder.
Som det fremgår af vores pædagogiske grundlag, så uddanner
EASJ medarbejdere til erhvervslivet, og vi bidrager til samfundets vækst ved at gøre dette effektivt og i tæt samspil med
aftagerne ud fra et princip om mangfoldighed og entreprenant
mindset som tænkemåde og arbejdsform. Hos EASJ underviser
og udvikler vi til gavn for det nødvendige kompetenceløft af
arbejdsstyrken. Netop vores pædagogiske grundlag har været
en vigtig milepæl i institutionens kapacitetsopbygning, fordi vi
via dette får en fælles forståelse for den opgave, som vi står med.
EASJ er et regionalt funderet erhvervsakademi, og med uddannelsesbyer spredt over hele Region Sjælland er det vigtigt for
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vores virke at kunne referere til fælles fortællinger som skabende
for en fælles profil. Det skal denne antologi bidrage til.
Med tilblivelsen af erhvervsakademierne fik det videregående
uddannelsessystem en række nye medlemmer, som på mange
måder gør tingene anderledes end de andre. Erhvervsakademierne udspringer som bekendt af en udskilning af de videregående uddannelser fra erhvervsskolerne, og i denne udskilningsproces skete samtidig en overdragelse af uddannelserne
fra Undervisningsministeriet til Uddannelses- og Forskningsministeriet. På papiret måske ikke den store forandring, men dog
en forandring som på mange måder har haft betydning for,
hvor erhvervsakademierne står i dag, idet vi med overgangen
til det nye ministerium fik entydigt fokus på drift og udvikling af
videregående uddannelser.

Fodnote 1
I perioden 2006-2013 var
der i Region Sjælland en
stigning på 11% i antallet
af personer med en
videregående uddannelse
mod 17% stigning på
landsplan – se publikationen Demografi,
bosætning, mobilitet
og uddannelse i Region
Sjælland – Hovedrapport
fra 2014 udarbejdet af
Center for Vækstanalyse
for Vækstforum Sjælland

EN REGIONAL FORPLIGTELSE
Ser man på Region Sjælland, som er EASJ’s udbudsområde, så
har denne region generelt set landets laveste stigning i antallet
af personer med en videregående uddannelse1 og fuldførelsesprocenterne i Region Sjælland ligger noget under landsgennemsnittet, særligt på de korte videregående uddannelser
(KVU), hvor kun 61% af de studerende, der i 2012 påbegyndte
en KVU forventes at gennemføre, mens det gælder for 69% på
landsplan (Regional Statistikbank - Uddannelse). Denne udvikling ønsker EASJ at vende. EASJ understøtter den regionale
vækststrategi, og vi er en aktiv bidragsyder til opnåelsen af de
nationale målsætninger om, at 60% af en ungdomsårgang
skal have en videregående uddannelse. Hos EASJ ønsker vi at
være kendte for, at vi uddanner reflekterende og professionelle
praktikere, der med afsæt i et teoretisk fundament og en solid
praksisforståelse kan forstå og perspektivere udfordringer, træffe
aktive valg og løse opgaver i virksomhederne såvel regionalt
som globalt. For at kunne leve op til denne målsætning må
vi kontinuerligt have fokus på at udvikle os – både inden for
vores respektive fagligheder og i forhold til de didaktiske og
pædagogiske udfordringer, som vores undervisere kan møde i
hverdagen.
EASJ’s uddannelsesportefølje er stor – vi udbyder i
skrivende stund 26 fuldtidsuddannelser med 13 tilknyttede
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Fodnote 2
Tal baseret på EASJ’s
optagstal for 2014, da
optagstallene for 2015
ved deadline af denne
publikation endnu ikke
var kendte

deltidsuddannelser inden for IT samt det merkantile og tekniske
område. Vores studerende er en forskelligartet skare – unge og
voksne, talenter og mønsterbrydere, som dog alle har det til
fælles, at de ønsker en praksisrettet uddannelse, der peger mod
job i erhvervslivet. I gennemsnit fordeler EASJ’s studerende sig
på ca. 60% med en gymnasial baggrund (STX, HF, HHX, HTX
og IB) mens ca. 20% af vores studerende har en erhvervsfaglig
baggrund (EUD og SOSU), og ca. 20% er internationale studerende2. På udvalgte uddannelser er det endda helt op til 90%
af vores studerende, som kommer med en EUD-eksamen i
bagagen. Denne mangfoldighed stiller store krav til vores
undervisere samt til uddannelsernes tilrettelæggelse og
pædagogik og er i vores hverdag en stor motivationsfaktor
til konstant at søge nye og bedre veje.

ANTOLOGIENS DISPOSITION
For at tegne konturerne af EASJ’s profil endnu tydeligere har
vi valgt at vise, hvor læring finder sted ved en simpel model.
I trekanten (figur 1) viser vi, hvordan EASJ via sin praksisnære
undervisning dækker felterne, som er tættere på virksomheder.
Virksomhed

Studerende
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Underviser

Virksomhed

Studerende

Underviser

Figur 1
Her kan du se, hvordan de første kapitler koncentrerer sig om den læring,
der sker mellem virksomhed og studerende. Den næste sektion handler om
den læring, som findes mellem studerende og underviser. Den sidste sektion
handler om den læring, der sker mellem underviser og studerende og underviser og virksomhed. Trekanten kan give dig et samlet overblik over, hvordan
bidragene i antologien fordeler sig og hvis du er interesseret i et enkelt aspekt,
f.eks. underviserens læring, kan du gå til denne sektion uden at læse de andre

ANTOLOGIEN KAPITEL FOR KAPITEL
I kapitel 2 fortæller Linnea Jacobsen om Go Mobile, som er et
projekt, der sætter praksisnær innovation i højsædet. Erfaringer
fra projektet bekræfter, at samarbejde med virksomheder på
tværs af fag er motiverende for de studerende, styrker deres tro
på egne evner på arbejdsmarkedet og lærer dem at navigere i
forskellige læringsrum. Erfaringerne synliggør samtidig, at større
samarbejdsprojekter kræver tid og ressourcer, og at vi som
erhvervsakademi bør følge endnu bedre op på samarbejdet
med virksomhederne, hvis vi for alvor skal være med til at skabe
og styrke innovation i erhvervslivet.
I kapitel 3 byder Jette Nielsen på en beskrivelse af, hvordan EASJ
har skræddersyet et forløb for en kunde. Ved hjælp af anerkendende pædagogik opnås, ifølge Jette Nielsen, at kursisterne
lærer at skabe værdifuld, medarbejderdreven innovation i deres
virksomhed. Hendes bud på, hvad EASJ leverer, er: Virksomhedstilpasset efteruddannelse i innovation baseret på tre byggesten:
1) Et tæt samarbejde med virksomheden før, under og efter
forløbet 2) Et skræddersyet uddannelsesforløb, hvor vi træner
innovationskompetencer 3) En anerkendende underviser med
innovationskompetencer.
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I kapitel 4 beskriver Jan Kiholm de fesne fag. De fesne fag er
det udtryk, som en kæk studerende på bygningskonstruktøruddannelsen har brugt om det fagområde, der i bekendtgørelse
og studieordning hedder Alment. Udtrykket mere end antyder,
at det kan være op ad bakke. Jans artikel beskriver, hvordan det
rent faktisk kan lykkes at gøre dem relevante.
I kapitel 5 tegner Louise Ea Holbek og András Ács et billede af
Multimedieunderviserens brug af sociale medier i en undervisningskontekst. De vil med denne artikel tegne et her-og-nubillede af, hvordan de inddrager Facebook i undervisningen
på udvalgte uddannelser på EASJ. Deres tese er, at de fleste
uddannelser kan blive inspireret af erfaringerne og få gavn af at
anvende sociale medier i forbindelse med undervisningen.
I kapitel 6 fortæller David Engelby om de 3 M’er. De 3 M’er står
for mål, metode og metafor. Det er en kreativ udviklingsmetode,
som du kan bruge individuelt eller i grupper. Den tager højde
for både praktiske og akademiske projekttyper, og den kan
læres hurtigt. Både enkle eller komplekse elementer kan ses i
et helikopterperspektiv, der giver fx en gruppe mulighed for at
udvælge og forme de bedste måder at komme frem til målet.
Det kan være en proces, hvor man, for at løse et problem og nå
frem til sit mål, danner sig et overblik over forskellige, relativt
konvergente metoder, som man fortolker ind i nye kombinationer og nye modeller, også via visual ideation/grafiske
illustrationer. På den måde bliver metaforen en kombination af
det bedste fra relevante metoder. Målet i pædagogisk sammenhæng kan være, at de studerende skal være bedre til at organisere deres studier.
I kapitel 7 beskriver Stine Mortensen et praksisnært projekt
– Camp Adventure, som går på tværs af fire uddannelser. På
EASJ lærer de studerende også at handle på deres ideer. Camp
Adventure viser at længere, tværfaglige projektforløb, hvor gode
innovative ideer følges op af entreprenante handlinger, øger
værdien for virksomheden og de studerendes erhvervskompetencer.
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I kapitel 8 viser Allan Gardersøe og Michael Højlund Larsen,
hvordan musik kan bruges i en lederskabsuddannelse. Undersøgelsen peger på, at der i musisk træning af ledere findes et
unikt dannelsespotentiale med en række særlige æstetiske
kvaliteter. Den særlige musisk-filosofiske pædagogik ser ud til
at kunne give ledere et frirum, hvor de i en tryg og glædesfyldt
atmosfære kan danne sig som ledere og udvikle lederskab
gennem træning i rytmisk samspil og direktion af samspillet.
Derefter følger en efterskrift af Henrik Bøll Larsen, der giver et
overblik over EASJ’s arbejde med innovation og entreprenørskab som et særligt fokusområde.
Antologien afsluttes med en samling begrebsdefinitioner,
der udspringer af de enkelte kapitler. Det er meningen, at de
begreber, der er defineret, skal danne en fælles referenceramme
for arbejdet i akademiet.

Opsummering
Det er vores intention, at indledningen giver overblik over,
hvilken retning antologien peger på. Den er tiltænkt dig, der vil
finde inspiration til et samarbejde mellem din virksomhed og
akademiet eller underviseren, der vil have nye ideer til, hvordan
projektforløb kan designes. Vælg blot at læse de kapitler, der
interesserer dig, eller læs hele bogen og du vil være tættere på
at forstå, hvordan maskinrummet på EASJ ser ud.

17

2
GoMobile
– praksisnær innovation
med små regionale
virksomheder

18

GoMobile
– praksisnær innovation
med små regionale
virksomheder
Af Linnea Jacobsen

Linnea Jacobsen er
uddannet på Kunstakademiet i Malmø og
er kandidat fra Visuel
Kultur på Københavns
Universitet. Hun er
Innovationsleder med
ansvar for EASJs Center
for Entreprenørskab
og Nytænkning og
konsulent på adjunktpædagogikum forløbet
”Den Praksisorienterede Undervisning”
på Erhvervsakademi
Sjælland. På Erhvervsakademiets Campus i
Køge er Linnea Jacobsen samtidig underviser
på multimediedesign
uddannelsen og
koordinator i studentervæksthuset Startup
Zone. Linnea Jacobsen
har tidligere undervist
på Københavns Universitet og har coachet
kreative startups på
Dansk Musiker Forbund

Praksisnær innovation er et varmt emne på de danske erhvervsakademier. I 2012 afsatte regeringen 40 millioner kroner til
praksisnære innovationsprojekter på erhvervsakademier og
professionshøjskoler. Formålet er, at viden og kompetencer fra
institutionerne skal bidrage til at hjælpe små og mellemstore
virksomheder med at blive mere innovative og samtidig lade
studerende afprøve deres idéer i praksis. GoMobile er ét af 11
regeringsstøttede, praksisnære innovationsprojekter, som blev
gennemført på Erhvervsakademi Sjælland i 2014. Erfaringer
fra projektet bekræfter, at samarbejde med virksomheder på
tværs af fag er motiverende for de studerende, styrker deres tro
på egne evner på arbejdsmarkedet og lærer dem at navigere i
forskellige læringsrum. Erfaringerne synliggør samtidig, at større
samarbejdsprojekter kræver tid og ressourcer, og at vi som
erhvervsakademi bør følge endnu bedre op på samarbejder
med virksomheder, hvis vi for alvor skal være med til at skabe og
styrke innovation i erhvervslivet.
I foråret 2014 blev det tværfaglige og praksisnære projekt
GoMobile på Erhvervsakademi Sjælland afviklet med støtte af
den daværende regering via Styrelsen for Videregående Uddannelser. Projektet involverede 150 studerende og otte undervisere fra multimediedesign-uddannelsen på Campus Køge og
datamatikeruddannelsen på Campus Roskilde. Formålet var, at
studerende fra de to uddannelser skulle arbejde sammen om
at udvikle værdiskabende prototyper af mobile app til mindre,
regionale virksomheder i samarbejde med Microsoft. Projektet
løbe fra januar til juni 2014, og forløbet med de studerende blev
afviklet over tre uger mellem den 31. marts til 25. april 2014.
Projektet blev ledet og koordineret fra multimediedesignuddannelsen på Campus Køge.
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På multimediedesignuddannelsen i Køge er det en integreret
del af uddannelsen, at studerende arbejder sammen i teams
med praktiske projektopgaver, som er defineret i samarbejde med virksomheder eller organisationer og tværfaglige
underviserteams. En multimediedesignstuderende vil typisk
komme igennem 15 virksomhedssamarbejder i løbet af sin
2-årige studietid. Med midlerne til GoMobile-projektet var der
mulighed for at afprøve et forløb, hvor multimediedesignstuderende og datamatikerstuderende samarbejder på tværs af
uddannelserne om at lave mobil applikationer. Ideen er, at de
studerendes arbejde skal afspejle den måde, hvorpå designere og kodere samarbejder i digitale bureauer. I 2013 indgik
datamatikeruddannelsen i Roskilde et samarbejde med Microsoft, som GoMobile fortsatte og videreudviklede. Derudover
blev fem mindre virksomheder inviteret ind i projektet, som
alle var interesserede i samarbejde med de studerende om
udviklingen af mobile løsninger. En længere planlægningsfase
på tre måneder blev efterfulgt af tre ugers intensivt afholdelse
af samarbejdet mellem de studerende og virksomhederne .
Efterfølgende blev projektet evalueret.
Som en del af projektet blev undervisere og studerende på
både datamatiker- og multimediedesignuddannelserne undervist af Microsoft i nye udviklingsprogrammer og design til en ny
platform. Projektet var samtidigt bygget op omkring en række
events og workshops på tværs af klasser, campi og fag. Den
nye struktur i projektet og projektets omfang krævede en helt
ny fremgangsmåde og en række kompromiser og justeringer.
Det betød også, at der blev afsat en lang periode til afklaring,
planlægning og koordinering af projektet.

FASE 1: PLANLÆGNING – AFKLARING OG
KOORDINERING
Når jeg ser tilbage på opstarten af GoMobile, tænker jeg som
projektleder, at det var en stor mundfuld, vi gabte over. Ingen af
parterne havde samarbejdet før, vi kendte ikke de programmer,
som de studerende skulle bruge, og vi kendte ikke hinandens
undervisningspraksis på tværs af campus eller praksis i de deltagende virksomheder. Heldigvis var alle partnerne nysgerrige og
villige til at finde løsninger på de udfordringer, der opstod og de

20

forandringer, som projektet førte med sig. På baggrund af min
erfaring som underviser på EASJs interne adjunktkursus: Praksisorientering i undervisningen, ser jeg dette som en væsentlig
forudsætning for succesfuldt at kunne gennemføre et projekt af
så stort et omfang.

Roller i projektarbejdet
Fra starten var det tydeligt, at projektet var så omfattende, at
der var behov for synlig projektledelse, afgrænset rolle- og
opgavefordeling samt klar kommunikation hele vejen igennem
projektets faser og deadlines. For underviserne blev organiseringen ændret fra at arbejde i mindre underviserteams til
også at arbejde i et større team på tværs af fag og adresser. Det
krævede, at den enkelte underviser var åben for forandring
og holdt sig orienteret om status på projektets udvikling. Som
tovholder på projektet blev min rolle som faglig formidler
ændret til projektleder, og en stor del af det faglige indhold blev
fordelt ud til andre involverede undervisere i projektet. I samarbejdet med de mindre virksomheder blev det klart, at rollen
som underviser var at sikre det faglige og pædagogiske indhold
i projektet. Microsoft skulle sikre indholdet af undervisningen i
deres programmer og app-udvikling samt sørge for, at projektets start og afslutning blev afholdt som events. Projektlederen
(jeg) skulle sikre, at alle kendte deres rolle i projektet, og at
projektet blev koordineret, kommunikeret, afviklet og evalueret
til tiden. Derudover skulle både Microsoft og de små virksomheder være bevidste om, at de var ”virkelighedsaspektet” i projektet. De skulle derfor agere kunder og samarbejdspartner og ikke
være pædagoger eller eksperter på de overordnede læringsmål
for de studerende. På den måde tilstræbte vi i så høj grad som
muligt, at de studerende indgik i en professionel relation til
virksomheden, som de arbejdede sammen med.

Opstart og forventningsafstemning
Da de involverede parter befandt sig på forskellige adresser med
forskellige tilgange og interesser i projektet, var det nødvendigt
at mødes for at finde ud af, hvordan vi rent praktisk kunne få
projektet til at lykkes. Projektet startede derfor med et fælles
møde mellem undervisere og Microsoft for at drøfte, hvordan vi
bedst muligt kunne byde ind i projektet, hvilke rammer vi skulle
arbejde under, og hvilke forventninger vi havde til projektet. For
Microsoft betød det, at medarbejderne herfra i høj grad måtte
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Indledende møde på
hos Microsoft i Hellerup.
Rammerne bliver fastsat for
det overordnede forløb

tilpasse sig de strukturer og faglige læringsmål, som gælder på
uddannelserne. Datoer, events og indhold af undervisning blev i
samarbejde med Microsoft kort herefter aftalt.

Pædagogiske overvejelser og tilpasning
For datamatikeruddannelsen og multimediedesignuddannelsens vedkommende, var det nødvendigt i første omgang
at afklare, hvilke studerende der skulle arbejde sammen, og
hvornår i semesteret, at projektet passede ind. For at sikre en
god relation til de studerende var underviserne valgt ud fra
deres relation til de pågældende hold, som skulle være med i
projektet. Det var også vigtigt at tilpasse undervisningen, så den
bedst muligt kunne imødekomme de faglige krav og læringsmål på begge uddannelser. Der blev derfor holdt adskillige
møder, hvor det faglige indhold blev drøftet, og hvor studieordninger og læringsmål blev sammenlignet. De tre projektuger
blev planlagt dag for dag og time for time samt med klar
fordeling af, hvem der skulle undervise i hvad, og hvor undervisningen skulle foregå. Da der var færre datamatikerstuderende
med i projektet end multimediedesignstuderende, blev der
udarbejdet både et tværfagligt forløb for begge uddannelser og
et monofagligt forløb for de resterende multimediedesignstuderende.
Derefter blev der udarbejdet to projektbeskrivelser, der specificerede produkt- og proceskrav for de studerende. Hver enkelt
underviser bød ind med sit eget fag i projektbeskrivelsen for at
sikre, at de respektive læringsmål kunne opnås. Derudover blev
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De tre ugers projektforløb blev planlagt af det
tværfaglige underviserteam på Campus
Roskilde

virksomhedernes ønsker og problemstillinger indskrevet. For
at fastholde en klar struktur og ledelse for de studerende blev
ansvarsfordelingen vigtig, og de tre projektuger var planlagt
og formidlet i god tid inden, at de studerende gik i gang. Alt
sammen krævede det mange timer, megen tilpasning, meget
kaffe og mange post-it notes.

Inddragelse af mindre virksomheder
Inddragelsen af de fem, mindre virksomheder i projektet skete
først efter, at planlægningen af de overordnede rammer, datoer,
fagligt indhold og læringsmål var afstemt mellem underviserne
og Microsoft. Virksomhederne blev informeret om deres rolle i
projektet, og der blev aftalt datoer og program for dagene. En
underviser stod for den primære kontakt til virksomhederne
omkring deres problemstillinger, og projektlederen sikrede, at
virksomhederne fik den nødvendige information om eventdage.

Tekniske udfordringer
Én underviser fik ansvaret for at sørge for, at de studerende fik
installeret de nødvendige programmer og hentet den nødvendige information om installationer inden projektets opstart.
Dette var en stor udfordring, da ingen af underviserne i forvejen
havde anvendt programmerne tidligere, og det viste sig at være
mere omfattende at installere og anvende dem end forventet.
Alle undervisere skulle have kendskab til programmerne, men
ikke nødvendigvis færdigheder i at anvende dem. Vi var samtidig klar over, at vi efter projektugernes afslutning ikke ville stå
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med færdige apps til anvendelse. Dertil var projektperioden for
kort. De studerende ville kunne nå at udvikle interaktive prototyper, som kunne videreudvikles efter projektets afslutning.

FASE 2: UNDERVISNING OG PROJEKTARBEJDE
Undervisnings- og projektforløbet blev afviklet som en række
events og workshops samt klasseundervisning, kundemøder og
projektarbejdsdage. Det fælles program for de studerende så
således ud:
19. marts:
Grupperegistrering – de studerende meldte sig
		
til projektet med et team
2. april:		
Designworkshop – med Microsoft
3. april:		
KickOff – med Microsoft
4. april:		
Kundemøde – de studerende mødtes med
		
virksomhederne for første gang
5.-24. april:
Workshops, undervisning og projektarbejde.
		
Løbende dialog med virksomhederne.
25. april:
Hackathon – de studerende præsenterede
		
deres færdige app-prototyper for Microsoft på
		
den store scene, for virksomhederne ved
		
private kundemøder og med underviserne ved
		private sessions.

Den studerende som tværfaglig teamplayer
Når studerende skal arbejde sammen i projektteams på multimediedesignuddannelsen i Køge bliver de bedt om at udpege
en projektleder og organisere teamet ud fra Meredith Belbins
teamroller. Vi beder dem om at lave en projektplan og projektstyre med online-værktøjer som Asana.com, Trello.com og via
Facebookgrupper. Vi beder dem også om at dokumentere deres
proces via en blog. Disse arbejdsgange har de arbejdet med
knapt et år inden GoMobile-projektets start. Datamatikerne var
lige begyndt på deres uddannelse og havde det første halve
år af uddannelsen fokus på at lære programmerne at kende,
så de kunne være de tekniske eksperter i projektarbejdet. De
studerende i det tværfaglige forløb mødtes derfor med meget
forskellige afsæt for at arbejde sammen som teams, og det
gav gnidninger i nogle af de tværfaglige grupper, hvilket blev
italesat i gruppevejledningen. Dette var en af de udfordringer,
som der ikke var forudset og imødekommet i projektet.
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Virksomheder som eksterne kunder for studerende
I GoMobile og andre praksisnære projekter tilstræber vi, at
samarbejdet mellem studerende og virksomheder bliver så
realistisk som muligt. Derfor lader vi også de studerende selv stå
for kommunikationen med virksomhederne. Som undervisere
indkalder vi til et indledende og et afsluttende kundemøde,
men det er de studerende selv, der har ansvar for at få mest
muligt ud af mødet ved at være forberedte med spørgsmål og
oplæg. Til det indledende kundemøde skal alle teams mødes
med deres egen virksomhedskunde og etablere samarbejdet.
I det afsluttende kundemøde skal de studerende selv stå for
at præsentere deres prototyper og koncepter og tage imod
feedback. I den mellemliggende periode har de studerende
selv ansvar for at kunne vedligeholde kontakten til kunden og
indhente svar og feedback. Underviserne står for at videresende
billed-, tekst- og videomateriale fra virksomhederne til de studerende. Denne fremgangsmåde er valgt, fordi hver virksomhed
har flere grupper tilknyttet i samarbejdet.
Vi har observeret, at når de studerende selv skal stå for en del
af kommunikationen med virksomheden, resulterer det også i,
at nogle studerende får rigtig meget ud af virksomheden, og at
andre vælger det trygge arbejde uden for meget feedback fra
deres kunde.
Vi oplyste virksomhederne om, at vores erfaring er, at de får de
bedste resultater ved at give samarbejdet tid, være hurtige til
at svare på mail og hurtigt sende materiale til de studerende.
Ligeledes, at de bør også sige deres ærlige mening, når de giver
feedback og undgå at være for flinke overfor de studerende.
Omvendt skal de studerende lære at håndtere kunden professionelt. Hermed menes, at de selv skal tage kontakt, når det
er nødvendigt, ikke spørge kunden om hvordan de skal løse
opgaven, holde kunden orienteret om, hvor langt de er samt
dukke op til tiden. De studerende skal også kunne tage imod
feedback fra kunden på en konstruktiv måde uden at forsvare
det, de har lavet og ikke blive synligt vrede eller irriterede på
kunden.

Motivation og incitament
Arbejdet med GoMobile var en optakt til eksamen for datamatikerne, men indgik blot som en bunden forudsætning for
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Studerende præsenterer
deres app-prototyper for
kunderne og modtager
feedback

multimediedesignerne. Det betød, at de studerende som
udgangspunkt havde forskellige incitamenter for at gennemføre
projektet. Men uanset vægtningen, var der mange af projektets
teams, der gerne ville lave den bedste mulige app. Af studenterevalueringen fremgik det, at nogle studerende var motiverede
af konkurrenceelementet i projektet – at kunne vinde for bedste
app-prototype.

Studerende i
kampråb før pitch

26

Studerende præsenterer
deres app-prototyper og
konceptet bag for Microsoft og kunden (tv). Der
blev uddelt flere præmier
i forskellige kategorier, og
en overordnet vindergruppe blev kåret (th).
Efter præmieoverrækkelsen fik alle et certifikat
for deres deltagelse i
innovationsprojektet

Microsoft annoncerede, at der var præmier til de studerende,
der lavede de bedste apps, men kriterier og præmietyper blev
ikke formidlet før til den afsluttende præsentation på Hackathon’en. Derfor blev det også kunden, der i høj grad blev de
studerenes tilfredshedsbarometer og motivation for at arbejde
undervejs i projektet. Praksiselementet har nemlig også stor
betydning for motivationen hos mange af de studerende.

Motivation og tiltro til egne evner
Det er ikke kun konkurrencen i projekterne, der styrker de studerendes motivation. Vi oplever, at de studerende i endnu højere
grad bliver motiverede i praksisnære projekter, fordi de får
afprøvet deres kompetencer over for en virksomhed, der tager
deres arbejde seriøst, og som stiller krav. I mange studerendes
øjne tæller deres arbejde mere, når arbejdet laves for en kunde,
end når de deltager i almindelige skoleprojekter.
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Her er nogle citater fra evalueringen med de studerende:

Fedt at arbejde med rigtige kunder

Det er vildt at se, at virksomhederne kan bruge det, vi laver, til noget

Det gør det lidt mere virkeligt i forhold til en arbejdssituation
Jeg fik lavet noget, jeg kan vise frem, når jeg søger praktik

Dermed styrkes de studerende i deres tiltro til, at deres viden,
færdigheder og kompetencer kan omsættes på arbejdsmarkedet. Det man med et engelsk begreb kalder self-efficacy
(Bandura, 1997). Det er en vigtig pointe i forhold til praksisnære
projekter, at de studerende ikke blot lærer at samarbejde med
virksomheder, men også styrkes i deres tro på, at de kan bidrage
på en arbejdsplads efter, de bliver færdige med deres uddannelser.

Projektarbejde mellem teori og praksis
Når vi som undervisere arbejder med praksisnære innovationsprojekter i en undervisningssammenhæng, må vi også forholde
os til, hvad praksis er, og til det faktum, at vi anbringer vores
studerende i et spændingsfelt mellem teori og praksis, som de
skal lære at navigere i. Den amerikanske professor Donald A.
Schön (1930-1997) fra Massachusetts Institute of Technology
beskriver i bogen Uddannelse af den reflekterende praktiker
(Schön, 2013), at der er stor forskel på, om den lærende løser
problemer ud fra den tillærte viden – som teknisk rationalist –
eller om hun håndterer en praksis ud fra mere ubestemmelige
og rodede situationer – dvs. som en refleksiv praktiker. Dette
illustrerer Schön med metaforen ”sumpen”, hvori den refleksive
praktiker handler og navigerer i rodede og ubestemmelige
situationer. På ”den faste grund” løser den tekniske rationalist
overkommelige problemer gennem forskningsbaseret teori.
De to tilgange giver et meget godt billede af, hvad det er, at
vi udsætter vores studerende for i praksisnært projektarbejde
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med virksomheder. Som undervisere anviser vi de studerende at
bruge metoder, teorier, modeller og værktøj til at løse virksomhedernes udfordringerne og arbejde i tværfaglige teams. Vi
beder dem dermed om at løse en udfordring som tekniske
rationalister. Men samtidig ønsker vi også, at de skal lære at
navigere i de mere rodede situationer, som opstår i samarbejdet
med virksomheder, hvor de tillærte metoder og teorier ikke
nødvendigvis kan hjælpe dem med at forklare eller håndtere.
Med Schöns begreb lader vi de studerende handle som reflekterede praktikere. Det betyder, at vi anbringer de studerende i
en situation, hvor de er tvunget til at skabe deres egen mening
mellem den praksis, der er på skolen, og den praksis, der opstår i
samarbejdet med virksomheden. Derfor skal vi som undervisere
også være gode til at synliggøre over for de studerende, hvilken
proces, de går ind til, og at begge tilgange er lige lærerige for
dem på meget forskellige måder.
Figur 3
Illustration af Donald A.
Schöns beskrivelse af
”sumpen” og ”den faste
grund”, Schön (2013)

Den tekniske rationalist løser ”overkommelige problemer gennem
forskningsbaseret teori”

Den refleksive praktiker navigerer og handler i ”rodede, ubestemmelige
situationer frem for problemer”

De mange læringsrum
Jeg vil mene, at studerende, undervisere og virksomheder, der
deltager i praksisnært projektarbejde bevæger sig rundt i en
række forskellige læringsrum, der formes af de forskellige relationer som opstår i samarbejdet omkring projektarbejdet.
Relationen mellem undervisere og studerende handler om
tillæring af viden, færdigheder og kompetencer, som de fremgår
af studieordningen. I relationen mellem den studerende og
virksomheden handler læreprocesserne om kommunikation,
virksomhedskontakt og forståelse af erhvervslivet, som noget
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Undervisere

Studerende

Læringsrum

Læringsrum
Læringsrum
Figur 4
Illustration af læringsrum, som deltagerne i
praksisnære innovationsprojekter bevæger sig
mellem

Erhvervsliv

de kan tage del i. Virksomhederne får ny viden af de studerende
inden for et fagområde og et bedre kendskab til de unge som
målgruppe. Det samme gælder relationen mellem underviser
og virksomhed. Her udveksles viden om fagområdet, den
specifikke branche og om, hvordan EASJ kan blive bedre til at
skabe værdi for alle parter gennem denne type samarbejde.
Og vi undervisere har ikke nødvendigvis den samme opfattelse
af, hvad der er praksis i det, som undervisere nogle gange lidt
populært kalder ”den virkelige verden”. Praksis, som den opleves
af henholdsvis undervisere, virksomheder og studerende, ser
altså meget forskelligartet ud. Ifølge rapporten ”Brobygning
mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne”
(Hastrup, 2013) er de forskellige syn på praksis én af de store
udfordringer, når vi arbejder med praksisnær undervisning.
Ved de mundtlige evalueringsmøder i lærergruppen har vi
set forskelligheden som et af de aspekter, som er allermest
styrkende og værdiskabende ved arbejdet med praksisnære
innovationsprojekter – for både studerende, undervisere og
virksomheder.
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FASE 3: EVALUERING AF IMPLEMENTERING
Endnu er der ikke skrevet så meget om den værdiskabelse,
der sker gennem praksisnære innovationsprojekter, og dette
projekt er ikke en undtagelse. Af samme grund har Via University
College og Erhvervsakademi Århus igangsat en landsdækkende
undersøgelse af de regeringsstøttede praksisnære innovationsprojekter, som blev realiseret fra 2013-2014. Her bliver både
studerende, undervisere og virksomheder interviewet for at
undersøge deres udbytte af deltagelsen. Resultaterne bliver
fremlagt i 2016.

Innovation som nytænkning og værdiskabelse
Et af de områder, som ovenstående undersøgelse ser nærmere
på, er værdiskabelse for virksomheder, undervisere og studerende. Og det er netop værdiskabelse i form af tilførsel af
innovation til virksomheder og praksiserfaring for studerende,
som tidligere uddannelsesminister Morten Østergaard (R)
ønsker at praksisnære innovationsprojekter skal resultere i:
”[…] Med innovationsprojekterne får virksomhederne inspiration til deres innovation, og de studerende får virkelighedens
udfordringer helt ind i den daglige undervisning. Det bliver alle
dygtigere af. […] Erhvervsakademierne og professionshøjskolerne kan med deres særlige viden og kompetencer bidrage med
ny viden til de forskellige praksisfelter og dermed understøtte
udvikling og innovation i virksomhederne.”
Morten Østergaard
(ufm.dk, pressemeddelelse 19.12.2012)

Phd., og lektor i innovation og ledelse Lotte Darsø definerer
begrebet Innovation som “nyskabelse, der frembringer (økonomisk) værdi” (Darsø, 2013). Ordet økonomisk er i parentes for at
understrege, at i Darsøs definition rummer innovationsbegrebet
også en social værdi. Også OECD og Eurostat beskriver innovation bredt i forhold til, om der er tale om ”nyt eller væsentlig
forbedret produkt, proces, organisationsform eller markedsføringsmetode”. Hvis vi skal kigge på innovation gennem de
ovenstående briller, kan vi som uddannelsesinstitutioner og
undervisere sagtens argumentere for, at vi udøver praksisnær
innovation. Samtidig mener jeg, at det er værd at diskutere i
hvor høj grad, vi styrker og skaber økonomisk/social værdi og
nyskabelse i virksomhederne. Dette håber jeg også bliver et af
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de områder, som den kommende undersøgelse kan gøre os
klogere på. I min optik bør vi gøre meget mere ud af samarbejdet med virksomhederne, hvis vi for alvor skal bidrage og styrke
deres innovation.

Evaluering
Efter projektforløbet i GoMobile udsendte vi en survey til
studerende, undervisere og virksomheder for at få en idé om
læringsudbyttet. Med en svarprocent på under 10% for virksomhederne, ca. 20% for underviserne og ca. 25% for de studerende,
har vi ikke mulighed for at danne os et repræsentativt billede
af udbyttet hos deltagerne. Vores survey blev suppleret med
dialog med de studerende i klassen og mundtlige evalueringer
med underviserne samt et evalueringsmøde med Microsoft
og underviserteamet. Derudover blev én af virksomhederne
og ét studenterteam interviewet i forbindelse med den landsdækkende undersøgelse. Det billede, der tegner sig, peger på,
at særligt de studerende, der var med i den tværfaglige del af
projektet lærte rigtig meget om samarbejde, og hvor vigtigt
det er at kunne kommunikere sin egen faglighed til en anden
faggruppe. De studerende, der har haft et godt samarbejde,
hvor virksomhederne har givet sig god tid, og hvor de studerende har engageret sig, har fået et markant større udbytte af
samarbejdet end de studerende, der ikke oplevede at virksomhederne havde tid til at kommunikere med dem. Til gengæld
oplevede flere studerende, at arbejdet med Microsofts mobile
platforme ikke afspejlede deres omgivende virkelighed, hvor
langt flere brugere anvender apps til Android og iPhone telefoner. Det resulterede i, at flere studerende bevægede sig væk fra
samarbejdet med Microsoft og begyndte at designe efter de
små virksomheders ønsker. Underviserne fik ligeledes indsigt i
en anden faglighed og skabte nye netværk og videndeling på
tværs af organisationen. De fik større viden om muligheder og
udfordringer med Microsofts platforme og software og større
indsigt i, hvad det kræver at afvikle tværfaglige og praksisnære
projekter. Hvad vi efterfølgende kan konstatere er, at vi fik sat for
lidt fokus på virksomhedernes udbytte af projektet. Dette kunne
vi have stillet skarpt på i en mulig fjerde fase i projektet.
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FASE 4: AT MEDTÆNKE ET EFTERSPIL
I de projekter, der hvert år bliver afviklet på multimediedesignuddannelsen på Campus Køge, er vi gode til at kommunikere
med virksomhederne op til og under projektforløbene. Men vi
er ikke altid lige gode til at følge de ideer og initiativerne, som
udvikles med virksomheder, til dørs. Vi er hurtigt videre til næste
projekt, næste læringsmål. Vores fokus ligger på den formelle
læring og studerendes læringsprocesser og i mindre grad på
deres produkter. Det betyder, at der ikke afsættes ressourcer til
at forankre løsninger i virksomhederne. Dermed risikerer vi, at de
innovative ideer forbliver idéer og ikke målbar værdiskabelse for
virksomheden. Men vi er langsomt ved at blive bedre. Vi opfordrer i højere grad virksomhederne til at arbejde videre med de
teams, som de oplever er kommet tættest på et resultat, som de
kan bruge. Vi opfordrer også de studerende til at arbejde videre
sammen med virksomhederne for erfaringens skyld, og for
måske at kunne skrive deres arbejde på cv’et.
Efter GoMobile-projektet meldte flere virksomheder tilbage, at
de gerne ville arbejde videre med de studerende. Det gælder
for eksempel virksomheden Focus Hannibal, som ville søge
penge til realiseringen af de studerendes app-idé. Sammen med
en underviser blev der derfor holdt et indledende møde med
virksomheden og de studerende for at drøfte rammerne for et
videre samarbejde.
Forlaget Akal var ligeledes interesseret i et videre samarbejde
med den tværfaglige vindergruppe, og der blev foranstaltet et
møde med de studerende, fire undervisere og Microsoft. De
studerende fik samtidig mulighed for at sparre med Microsoft
omkring udviklingen af deres app.
Efter de to møder skulle de studerende og virksomhederne
selv aftale de kommende møder og samarbejde, men ingen af
de to samarbejder blev gennemført. Projektpengene til Focus
Hannibal blev i første omgang ikke hentet hjem, og efter flere
forsøg med at samle vinderteamet omkring udvikling af app til
Forlaget Akal ebbede det initiativ også ud.
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KONKLUSION
Det synlige udbytte af det praksisnære innovationsprojekt
GoMobile anser jeg som det praksisnære element. Samarbejdet med virksomheder styrker i dén grad de studerendes tro
på egne evner og kaster dem ud i læringsrum, hvor de skal
navigere som reflekterede praktikere og løse problemer som
tekniske rationalister.
Som undervisere går vi et stykke af vejen for at følge de
praksisnære innovationsprojekter til dørs med både studerende
og virksomheder. Skal vi som erhvervsakademi for alvor skabe
værdi for virksomheder og studerende, bør vi blive bedre til
systematisk at afsætte ressourcer til at følge op på efterspillet
af vores praksisnære innovationsprojekter. Dels ved at deltage i
møder med studerende og virksomheder, der vil arbejde videre
med deres idéer sammen med virksomhederne og dels ved at
lave interviews med virksomhederne, der følger op på, hvilken
værdi samarbejdet har skabt.

Deltagere i GoMobile
• 120 multimediedesignstuderende på andet semester.
• 30 datamatikerstuderende på første semester.
• Microsoft: Ajlin Beljur Arslan og Anette Østergaard samt to
konsulenter fra bureauet Blue Fragment og tre unge Microsoft
evangelister.
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•

Mindre virksomheder: Stilhedsrevolutionen, Focus Hannibal,
Forlaget Akal, A-flis og Kaj Døssing.

•

Undervisere fra Campus Roskilde, datamatikeruddannelsen:
Poul Henriksen og Henrik Kryger Høltzer.

•

Undervisere fra Campus Køge: Stine Dahl, Sissel Quistgaard
Pagh, Sebastian Campion, Henrik Mikkelsen og Karl Maybach.

•

Udviklingsleder på Erhvervsakademi Sjælland: Henrik Bøll
Larsen.
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Af Jette Nielsen

Jette Nielsen er mønsterbryder. Da hun kom i
gymnasiet fandt hun ud
af, at hun hverken kunne
skrive eller tale korrekt
dansk. Hun lod sig ikke
slå ud, men besluttede,
at hun en dag ville
skrive historier som en
journalist. Nu underviser
Jette Nielsen i ledelse
og kommunikation på
akademiuddannelsen
og diplomuddannelsen i
ledelse. Lige så snart hun
var uddannet cand. silv.
tog hun en efteruddannelse som informationsmedarbejder, og siden
har det ene ord taget det
andet. Den røde tråd i
Jette Nielsens karriere er
blevet kommunikation i
teori og praksis. I hendes
virksomhed ’forundringsfabrikken’ bruger hun
sproget som springbræt
til at skabe forandringer

I denne artikel kan du læse om et skræddersyet efteruddannelsesforløb i innovation – gennemført på en innovativ måde.
Forløbet blev udviklet i tæt dialog med en kunde og med
involvering af de medarbejdere, der deltog som studerende.
Den traditionelle undervisning blev skiftet ud med facilitering
af kreative og innovative processer, hvor de studerende deltog
som aktive medskabere af læring i et anerkendende læringsrum.
Effekten af forløbet er, at medarbejderne er blevet endnu bedre
til at få nye ideer, som de løbende prøver af og forbedrer. Med
de nyerhvervede innovationskompetencer bidrager de på den
måde til at skabe værdifuld, medarbejderdreven innovation på
deres arbejdsplads, uddannelsesinstitutionen ZBC.

Case: Uddannelsesinstitutionen ZBC
Opfindsomheden på uddannelsesinstitutionen ZBC breder sig
som ringe i vandet, og det er administrationsleder Jeanette
Ellehauge fra ZBC godt tilfreds med. 12 medarbejdere fra
Ressourceområdet (IT, økonomi og administration) på ZBC
har nemlig taget meget af det til sig, som de har lært på deres
efteruddannelse i innovation på EASJ. Et forløb, som Jeanette
Ellehauge tog initiativ til, fordi hun gerne ville have medarbejderne klædt endnu bedre på til at skabe innovation i hverdagen.
I kreative og innovative processer bruger medarbejderne flittigt
de redskaber, som de har trænet på den særligt tilrettelagte
efteruddannelse. Det betyder, at medarbejderne er blevet
endnu bedre til at få øje på nye muligheder og ideer, som de
prøver af og forbedrer. De 12 medarbejdere er blevet opmærksomme på, at innovationen på ZBC skabes i relationerne, så de
opsøger kolleger og hjælper hinanden med at bringe deres
styrker i spil. En ny adfærd, som absolut er en gevinst for ZBC
(Ellehauge 2015).
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Det skræddersyede efteruddannelsesforløb for ZBC blev opbygget med akademifaget Innovationsledelse som ramme. Forløbet, som vi kaldte for ”Find din indre Ole Opfinder”, bestod af
otte undervisningsdage og blev afsluttet med prøve. De studerende skrev hver især et kort projekt på max. otte normalsider.
Eksamen tog udgangspunkt i projektet. Temaerne for de otte
undervisningsdage var:
Introduktion
til forløbet

Fra find fem
fejl til find
fem fiduser

Skab lyst til
forandring

Det kreative
værksted

Projektværksted

Det innovative team

Vejledningsdag

På nye
veje

Forløbet med medarbejderne fra ZBC var eksperimenterende
og involverende. Rammen lå fast i form af akademifaget Innovationsledelse. Hvordan rammen skulle udfyldes blev løbende
udviklet i tæt samarbejde med rekvirenten, Jeanette Ellehauge,
og de studerende. Et innovativt efteruddannelsesforløb for en
anden virksomhed vil komme til at se anderledes ud alt afhængigt af virksomhedens ønsker og behov.

TRANSFER: FRA HOVEDET OG UD I HÆNDERNE
Som underviser på forløbet har jeg reflekteret over, hvordan otte
undervisningsdage på otte uger kunne give de studerende lyst
til at gå hjem og skabe medarbejderdreven innovation i praksis.
Hvordan har de studerende omsat teorien fra undervisningen til
deres praksis og fået den nye læring fra hovedet og ud i fingerspidserne. Med inspiration fra Bjarne Wahlgren har jeg valgt at
finde svaret ved at fokusere på de tre faktorer, som ifølge Bjarne
Wahlgrens forskning er vigtige for transfer: 1) De personlige
faktorer, 2) Faktorer i undervisningen og 3) Anvendelses-konteksten (Wahlgren 2009).
De personlige faktorer. Her spiller de studerende en vigtig rolle.
Vil de lære noget? Sætter de mål for deres læring? Går de hjem
og gør det, de har sat sig for at gøre?
På første undervisningsdag bad jeg de studerende om at sætte
mål for deres læring. Jeg spurgte de studerende, hvad de ville
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lære på forløbet og bad dem om at svare på tre spørgsmål:
”Hvad vil du gerne være i stand til at kunne sige/gøre, når
forløbet er slut? Hvad vil det betyde for dig, at du bliver i stand
til at kunne sige/gøre det? Hvordan tror du, din ændrede
adfærd vil påvirke andre?” Vi tog en runde, hvor de, der havde
lyst, besvarede spørgsmålene. Jeg opfordrede dem til at tage
spørgsmålene frem under forløbet og supplere undervejs med
det, de gerne ville lære. Jeg bad dem derefter om at rejse sig
op og stille sig i en rundkreds. Vi tog en tjek-in-runde ved, at
alle svarede på de to spørgsmål: ”Hvad har jeg lyst til at bidrage
med på dette forløb? Hvad håber jeg på at tage med herfra, når
forløbet er slut?” Når de studerende havde svaret, gik de et skridt
ind i kredsen og sagde: ”Jeg tjekker ind”.
De studerende havde alle meldt sig frivilligt til at deltage på
forløbet. De gav udtryk for, at de havde meldt sig, fordi de gerne
ville lære noget. Og de var indstillede på, at de skulle træne for
at blive mere opfindsomme og i stand til at ændre deres adfærd.
Det blev hurtigt tydeligt for mig, at de studerende gerne ville
lære noget, og under forløbet hjalp de hinanden med at få øje
på deres muligheder for at skabe innovation på ZBC. Lysten til at
lære spirede frem.
Den sidste dag tog vi en tjek-ud-runde, hvor de studerende
svarede på, hvad de havde lært, og hvad forløbet havde betydet
for dem. Det var efter samme model, bare omvendt. Når man
havde svaret, gik man et skridt tilbage og sagde: ”Jeg tjekker ud”.
Flere gav udtryk for, at de var blevet mere glade og positive og
havde fået mod på at løse nye opgaver. De havde fået øjnene
op for hinandens styrker og havde lyst til at fortsætte samarbejdet på kryds og tværs af organisationen.
Faktorer i undervisningen. Her spiller jeg som underviser
en vigtig rolle: Hvordan indtager jeg rollen som underviser?
Hvordan arbejder vi med at omsætte teori til konkrete handlinger, der kan skabe innovation i hverdagen? Kort sagt: Hvordan
træner vi transfer?

Min rolle som underviser
Som underviser har jeg et særligt ansvar for at skabe bedre
sociale verdener (Pearce 2007). Jeg vejer mine ord og er bevidst
om, hvilke handlemuligheder jeg giver de studerende, når
jeg siger noget til dem. Jeg er medskaber af de studerendes
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muligheder for at vise sig som kompetente mennesker, og jeg
har derfor et relationelt etisk ansvar at leve op til (Haslebo 2004).
Jeg ser mig selv som facilitator af en læringsproces, når jeg
underviser. Jeg kan styre form og indhold, men jeg kan ikke
styre, om de studerende lærer noget, da jeg ser dem som
lukkede systemer. De bestemmer selv, om de vil åbne sig. Jeg
kan kun forsøge at skabe rammerne for, at de får lyst til at lære
noget og servere passende forstyrrelser i en anerkendende
atmosfære (Moltke og Molly 2009).
To af de studerende har efterfølgende fortalt mig, at jeg underviser ved at tage udgangspunkt i deres praksis og koble deres
praksis til teorierne. Når jeg gør det, oplever de, at de bliver
anerkendt for det, de gør i hverdagen. Og de får en tro på, at det
de gør ”ikke er helt skævt, det står jo i bøgerne”. Jeg har skabt
transfer, uden at være helt bevidst om det. Det er jeg blevet nu.
Min opmærksomhed på sproget har haft afgørende betydning
for de relationer, som jeg har skabt med de studerende og de
relationer, som de har skabt med hinanden. Vi har trænet at
tænke, tale og spørge anerkendende. Allerede midtvejs i forløbet oplevede jeg, at de studerende ændrede deres kommunikation. De flyttede fokus fra problemer til muligheder og blev
meget bedre til at sige ”ja, og” i stedet for ”nej”. De blev bedre til
at lytte til hinanden og stille styrkebaserede spørgsmål. De blev
mere positive og glade. Humøret steg.

Figur 5
Innovationsdiamanten med
de fire lederroller.
Inspireret af
Lotte Darsøe

Koncepter
Konceptudfolder

Ikke-viden
Hofnar

Viden
Vidensdetektiv

Relationer
Gartner
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Jeg satte rammerne for forløbet med innovationsdiamanten
(Darsø 2011). Fra første dag arbejdede vi på at skabe relationer
og afdække viden. Med det formål at vi undervejs ville turde
bevæge os over i feltet af ikke-viden og skabe nye koncepter.
Jeg ville skabe innovation sammen med de studerende, ikke
kun undervise i innovation. Deltagerne havde på skift rollen
som gartner. De skulle finde på noget, som var med til at
skabe en god stemning. Vi har hørt vittigheder, set en morsom
kortfilm, sunget en ZBC innovationssang, fået hjemmelavet
smoothie og danset hiphop.

Træning i transfer
De studerende havde fået udleveret hæftet Innovation i hverdagen (Jørgensen red. 2008) inden første undervisningsdag.
I hæftet fra Væksthus for Ledelse er der en række eksempler
på hverdagsinnovation. I løbet af første dag gik det op for de
studerende, at de allerede var innovative, de kaldte det bare
noget andet. Jeg tænker, at jeg der var vidne til en retrospektiv,
meningsskabende proces (Hammer og Høpner 2014). I en samskabende proces gik det op for de studerende, at de allerede var
innovative medarbejdere, idet de fik øje på, at de var med til at
skabe innovation på ZBC. De havde nogle nyttige erfaringer at
trække på, som de kunne bruge fremadrettet. Uden at de vidste
det, var de i gang med at bruge den styrkebaserede procesmodel i praksis, som forklares senere i dette kapitel (Brun & Ejsing
2010: 147).
Den første undervisningsdag fik de studerende den opgave,
at de skulle dekorere to kasser. En rød og en grøn. Så fik de
udleveret røde og grønne sedler. På de grønne sedler skulle de
skrive det, som de oplevede var med til at fremme innovationen
på ZBC. På de røde sedler skulle de skrive det, som de oplevede
var med til at hæmme innovationen på ZBC. Herefter skulle de
lægge sedlerne i de to kasser. Der kom flest sedler i den røde
kasse.
Jeg lovede de studerende, at vi ville tage kasserne frem igen
senere på forløbet. Det gjorde vi den sjette undervisningsdag.
Den dag havde jeg inviteret Heidi Nørby-Jæger, som er intern
konsulent på ZBC. Hun var klædt ud som hofnar. Hofnarren
er den rolle i innovations-diamanten, der stiller de ”dumme”
spørgsmål, så det gjorde hun. Hun tog sedlerne fra den grønne
og den røde kasse op en efter en og udfordrede de studerende
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på, om det nu også var den rigtige kasse, som sedlen lå i. Da
processen var slut, var alle sedlerne kommet over i den grønne
kasse.
Denne proces med den røde og den grønne kasse er et eksempel på, hvordan vi har trænet transfer. De studerende kom frem
til, at de godt kunne gå hjem og bruge det, vi arbejdede med på
forløbet, der var sådan set ingen undskyldninger for at lade være.
Den sjette undervisningsdag satte vi også fokus på det innovative team. Den dag fik de studerende til opgave at skabe en vase
ud af et stykke vandslange og noget bånd. Der var en saks og en
kniv til rådighed. Vasen skulle kunne holde vand og skulle kunne
stå selv. De skulle fordele de fire roller fra innovationsdiamanten
(Darsø 2011): vidensdetektiv, gartner, konceptudfolder og hofnar
imellem sig – se figur 5 på s. 40. I løbet af en time skulle vasen
være klar. De studerende skulle navngive vasen og forberede en
kort præsentation af den. I den proces fik vi også trænet transfer
og omsat to modeller i praksis. Både innovationsdiamanten og
det liggende juletræ fra Camp Guide - genvej til unikke ideer
(Pedersen red. 2010: 24).
Under forløbet fik vi også besøg af ZBC’s udviklingschef, Jens
Jacob Bødker. Det var en af de studerende, Susanne Baunelund
Jørgensen, som tog initiativ til at invitere Jens Jacob Bødker.
Hun ville gerne have svar på, om innovationen på ZBC har gode
eller dårlige vækstbetingelser. Da Bødker var på besøg, deltog
de studerende aktivt i dialogen. De havde lært de forskellige
begreber og vidste, hvad forskellen var på radikal og inkrementel innovation. De oplevede, at de kunne tale med, sagde de
bagefter. De vidste også, at innovation kræver værdiskabende
handlinger. ”Noget for nogen”, kaldte Jens Jacob Bødker det.
Jeg oplevede, at han var en passende forstyrrelse (Moltke og
Molly 2009). Besøget fik stor betydning for resten af forløbet. De
studerende blev motiveret til at være med til at skabe medarbejderdreven innovation på ZBC, fordi Jens Jacob Bødker fastslog, at
rammerne er der. Det er medarbejderne, der skal fylde rammerne
ud.
På den fjerde undervisningsdag skabte vi et kreativt værksted,
hvor vi brugte teknikker fra ”Den Kreative Platform”, en procesmetode, som er udviklet af forskere på AAU www.uva.aau.dk/Den+Kreative+Platform). Vi startede med ”opvarmningsøvelser”,
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der varmede hjernen op til at tænke kreativt. Så fortsatte vi
med en negativ og derefter en positiv brainstorm, hvor de
studerende kom med ideer, der kunne løse dagens udfordring.
Da væggen var fyldt med gule Post It’s, blev ideerne sorteret i
et værdikompas på gulvet. De studerende kravlede rundt på
gulvet og grupperede de gule sedler. Ideerne blev grupperet
efter, om ideen var til glæde for mange eller få og om ideen var
svær eller nem at realisere. I denne proces blev de første spæde
ideer født til nogle af de temaer, som de studerende efterfølgende skrev projektopgaver om. Som en del af processen var
vi en tur i Klostermarkskirken for at finde ro og bevæge os ned
i Scharmers U, stedet hvor man giver slip på tidligere læring,
finder et kreativt frirum, for at være klar til at lære nyt (Hildebrandt et al. 2012). Vi rullede yoga-madrasserne ud på græsset
foran kirken, trak vejret dybt og lod tankerne passere.
På forløbet har vi snydt hjernen til at gøre noget andet, end den
plejer ved at improvisere og lege. Vi har bevæget os ned og op
i U’et flere gange (Hildebrandt m.fl. 2012). På vej ned i U’et har vi
undladt at downloade – vi har lagt plejer på hylden. Vi har åbnet
vores sind, hjerte og vilje og har bevæget os ned i bundet af
Scharmers U, hvor vi har forsøgt at være empatiske. På vej op i
U’et har nye ideer udkrystalliseret sig, og de nye ideer er blevet
omsat i prototyper eller prøvehandlinger (Darsø 2011). Jeg har
brugt turen gennem U’et til løbende at tilpasse forløbet til de
studerende. De studerende har brugt turen gennem U’et til
efterfølgende at nyttiggøre de nye ideer i deres hverdag på ZBC.
Jeg opfordrede de studerende til at tale med deres leder om,
hvilket emne, der kunne være relevant at skrive projektopgave
om. Med en tidlig involvering ville det nok være nemmere at
få lederens opbakning til at realisere projektet efterfølgende.
Jeg lagde kraftigt op til, at projektet både skulle opfylde de
formelle krav til et kort projekt på en akademiuddannelse, men
også være et projekt, som de sammen med leder og kolleger
efterfølgende kunne føre ud i livet for at skabe innovation på
ZBC. Arbejdet med projektopgaverne var i høj grad med til at
koble teorien fra bøgerne til de studerendes praksis. Den ene
af undervisningsdagene skabte vi sammen et projektværksted,
hvor de studerende sad og hjalp hinanden med at komme i
gang og komme videre med deres projekter. Jeg cirkulerede i
grupperne og vejledte en studerende, imens resten af gruppen
lyttede med.
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Den grundlæggende lærebog på forløbet var Styrkebaseret
ledelse (Brun og Ejsing 2010). Styrkebaseret ledelse udspringer af
den positive psykologi, og den positive tankegang har haft stor
betydning for de studerende. På alle undervisningsdage blev de
udsat for øvelser, som var med til at træne hjernen til at tænke
mere positivt og kreativt. Forskningen i positiv psykologi viser, at
vi bliver mere kreative, når vi arbejder med vores styrker (Knoop
2013). Det var lige præcis det, som jeg oplevede under forløbet.
Vi fik skabt et kreativt rum med relationer af tillid, så lysten til at
prøve noget nyt spirede frem. Vi fik lagt ”plejer” på hylden.
Anvendelseskonteksten. Her kommer lederne ind i billedet.
På den ottende undervisningsda, sidste undervisningsdag
inden eksamen, fik vi besøg af lederne. I god tid havde jeg
spurgt de studerende, om det ville være en god idé at invitere
deres ledere. Jeg ville kort fortælle lederne, hvad vi havde arbejdet med og spørge dem, hvordan de ville følge op på forløbet.
Det ville de studerende gerne have, så jeg bad dem om selv at
invitere deres leder. De tre ledere, som havde sendt deltagere til
forløbet, mødte alle op. Jeg gav to af lederne bogen Styrkebaseret ledelse som gave. Jeanette Ellehauge, som havde rekvireret
forløbet, havde selv købt bogen og var i gang med at læse den.
Jeg opfordrede alle lederne til at læse bogen, så de kunne lære
at ”tale samme sprog” som deres medarbejdere.
Jeg holdt et kort oplæg for ledere og studerende om transfer
med udgangspunkt i Bjarne Wahlgrens model. Jeg inviterede
med hv-spørgsmål lederne til at fortælle, hvordan de nu ville
støtte deres medarbejdere, så de kunne komme til at bruge
noget af det, vi havde arbejdet med på forløbet. Herunder
omsætte deres projekter i handlinger i praksis, så de kunne
skabe værdi for ZBC. Det overordnede spørgsmål lød: Hvordan
kan I som ledere støtte jeres medarbejdere, så de får omsat
deres projektopgaver i konkrete handlinger, der skaber innovation på ZBC?
Jeg havde skrevet en oversigt over alle 12 projekter på tavlen,
så lederne kunne se, hvilke temaer, deres medarbejdere havde
skrevet projekt om. Jeg gennemgik kort projekterne. Som
afslutning, inden lederne gik igen efter to timer sammen med
os, dansede vi hip-hop, som Chris og Anni havde fundet på og
stod for. De var dagens gartnere. Alle var med til at danse
– også lederne.
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Efter forløbets afslutning har Jeanette Ellehauge holdt
MUS-samtaler med sine medarbejdere. Under samtalerne har
hun aftalt med sine medarbejdere, hvornår og hvordan deres
eksamensprojekter kan blive realiseret og dermed skabe værdi
for ZBC. Kursuskoordinator Susanne Baunelund Jørgensen har
givet sin projektopgave til Jeanette Ellehauge, som har læst
den med stor fornøjelse (Ellehauge 2015). Under MUS-samtalen
har de aftalt, at Susanne Baunelund Jørgensen skal være proaktiv og tilbyde sine kompetencer i andre afdelinger på ZBC.
Baunelund Jørgensen arbejder bevidst på at skabe relationer
med ledere og kolleger, som hun ikke tidligere har arbejdet
så tæt sammen med. Hun ser forskellighed som en styrke.
Forskellighed er menneskelige ressourcer, som sammen skaber
innovation (Kjølbo og Jørgensen 2015).
Systemadministrator Chris Kjølbo fra it-afdelingen har fået
grønt lys fra sin leder til at arbejde videre med sit projekt. Det
har i høj grad været motiverende for ham. I en film på YouTube
fortæller Chris Kjølbo og Susanne Baunelund Jørgensen, hvad
de har fået ud af at deltage på forløbet. De siger samstemmende, at forløbet har været en øjenåbner. De har fået øje
på nye muligheder og fået nye redskaber (Kjølbo og Jørgensen
2015).
Chris Kjølbo er blevet mere bevidst om sin kommunikation.
Han er blevet opmærksom på, at vi mennesker har forskellige
opfattelser af ”virkeligheden”. Derfor møder han nu andre
mere åbent og anerkendende. Han lytter mere og stiller flere
nysgerrige spørgsmål. Chris Kjølbo arbejder nu per automatik efter den styrkebaserede procesmodel, når han udvikler
nye e-læringsfilm. Han bliver opmærksom på et behov hos
brugerne, udvikler en prototype, beder om feedback fra
brugerne, forbedrer og udvikler version 2.0. Og sådan fortsætter processen (Kjølbo og Jørgensen 2015).

SAMARBEJDET MED REKVIRENTEN
Ud over de tre faktorer, som Wahlgren fremhæver som vigtige
for transfer, vil jeg også fremhæve samarbejdet med rekvirenten, Jeanette Ellehauge, som en vigtig faktor, når vi på EASJ
arbejder med virksomhedstilpasset efteruddannelse.
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Samarbejde før forløbet
I foråret 2014 blev jeg kontaktet af administrationsleder på ZBC,
Jeanette Ellehauge. Hun spurgte mig, om jeg ville undervise
hendes medarbejdere i innovation. Hun ville gerne have strikket
et forløb sammen, som kunne hjælpe hendes medarbejdere
med at få øje på nye muligheder. Faget skulle være på akademiniveau, og her har virksomheden mulighed for at søge SVU.
Forløbet skulle tilrettelægges praktisk og i øjenhøjde, så medarbejderne blev i stand til at bruge teori og modeller i hverdagens
arbejde. Jeanette Ellehauge lagde ikke skjul på, at hun kontaktede mig, fordi hun vidste, at jeg er inspireret af socialkonstruktivismen og arbejder anerkendende i min undervisningspraksis.
Jeg holdt et oplæg på en temadag for administrationen i maj
2014, hvor jeg fortalte lidt om, hvad akademiforløbet ville
komme til at indeholde. ZBC-underviser, Heidi Nørby-Jæger,
stod for temadagen.
Jeanette Ellehauge og jeg mailede og talte i telefon med
hinanden, og vi aftalte et møde i maj 2014. Jeg havde taget en
stak bøger med og en tidligere lektionsplan, som vi talte ud fra.
Vi aftalte forløbet i hovedtræk, og vi blev enige om, at forløbet
skulle have en motiverende og fængende overskrift. Det blev
til ”Find din indre Ole Opfinder”. Jeanette Ellehauge ville gerne
have, at vi arbejdede med nogle af de samme definitioner,
teorier og bøger, som lederne havde arbejdet med, da de var
på efteruddannelse i innovation. Det var blandt andet bogen
Principper for offentlig innovation (Jensen m.fl. 2008) og teori U
(Hildebrandt m. fl. 2012). Jeg foreslog bogen Styrkebaseret ledelse
(Brun & Ejsing 2010) som lærebog. Bogen er let at læse og har
mange konkrete, anvendelige værktøjer og refleksionsspørgsmål. Den styrkebaserede procesmodel kan bruges som strukturmodel for en innovationsproces, og det styrkebaserede fokus
kan være med til at skabe energi og begejstring.
Jeg valgte også 20 sider fra Lotte Darsøs bog Innovationspædagogik (Darsø 2011), da jeg har erfaring med at bygge et
tilsvarende forløb op omkring innovationsdiamanten. Jeg viste
Ellehauge nogle af de ord- og billedkort fra hjemmesiden Den
Kreative Platform www.uva.aau.dk/Den+Kreative+Platform), som jeg
bruger til kreative processer. Vi blev enige om, at der var meget
godt materiale at hente der.
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Midt i august udarbejdede jeg en lektionsplan og sendte den
til godkendelse hos Jeanette Ellehauge. Herefter sendte jeg en
velkomstmail ud til de studerende sammen med lektionsplanen.
På lektionsplanen skrev jeg: ”Vi træner ’opfindsomhedsmusklen’,
tænker ud af boksen, hitter på nye ideer, vælger de bedste ideer
ud og prøver dem af. Innovation er ideer omsat til virkelighed.
Det er noget nyt, nyttigt og nyttiggjort”. Med de formuleringer
ville jeg skabe forventningens glæde hos de studerende.
Jeanette Ellehauge og jeg mailede og ringede sammen flere
gange både før og efter sommerferien. Hun sørgede for bøger,
lokaler og forplejning. Hun arrangerede, at vi skulle være på skift
på ZBC i Vordingborg, Ringsted og Næstved. Vi aftalte, at hun
deltog nogle timer den første og den sidste undervisningsdag.
Hun kunne også deltage undervejs, hvis jeg eller de studerende
havde brug for det. Men ellers foretrak hun, at hendes medarbejdere gennemførte forløbet ledelsesfrit, så hun ikke kom til at
være en hæmmende faktor.

Vores samarbejde under forløbet
Forløbet startede den 4. september 2014. På den første undervisningsdag bad jeg Jeanette Ellehauge om at holde et oplæg om
rammerne for innovation på ZBC. Jeg havde inden forløbet bedt
om at få noget på skrift – en innovationsstrategi eller lignende.
Hun havde sendt mig et ZBC-notat omkring innovation. I notatet
beskrives, at der er rammer for innovation på ZBC. Hun holdt et
oplæg og viste en powerpoint, hvor der blandt andet stod: ”ZBC
vil have en ledelse, en organisation og en udviklingskultur med
lyst til at lære, med plads til at finde på og til at undres samt med
plads til at fejle”. Hun fortalte lidt om det innovationsforløb, som
lederne havde været igennem. Og hun begrundede, hvorfor hun
havde valgt at tage initiativ til forløbet. Hun ville gerne skabe
gode rammer for medarbejderdreven innovation på ZBC.
Jeg rammesatte herefter forløbet ved hjælp af innovationsdiamanten. Jeg forklarede, at vi på første undervisningsdag primært
arbejdede på at skabe relationer, de næste gange ville vi bringe
viden og ikke-viden i spil. Og målet var, at vi ved fælles hjælp
kunne udvikle nye koncepter og foretage prøvehandlinger under
forløbet, som de studerende kunne forfine og arbejde videre
med efter forløbet. Jeg forklarede, at de til eksamen skulle vise,
at de kunne koble teori med praksis. Og derfor ville vi hele tiden
arbejde med at oversætte teorierne til deres praksis.
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Inspireret af Annemette Digmann (Digmann 2012) havde jeg
formuleret et bud på et innovationsspørgsmål, som lød:
Hvordan ser en innovativ ZBC-kultur ud? Og jeg inviterede de
studerende og Jeanette Ellehauge til at hjælpe mig med at
skabe grobund for at udvikle en innovativ kultur på ZBC ved
at være medspillere i processen og foretage en række prøvehandlinger. Jeg mindede dem om, hvad jeg havde skrevet i
lektionsplanen: Vi træner ”opfindsomhedsmusklen”, tænker ud af
boksen, hitter på nye ideer, vælger de bedste ideer ud og prøver
dem af. Innovation er ideer omsat til virkelighed. Det er noget
nyt, nyttigt og nyttiggjort.
Efter min introduktion til forløbet, de formelle krav m.v. blev det
tid til en præsentationsrunde. Deltagerne skulle forestille sig, at
gulvet var et stort kort over Sjælland. Så skulle de stille sig der,
hvor de bor. De skulle tage et stort billedkort, der illustrerede
noget om dem som personer: Noget de brænder for, eller er
særligt optaget af. De skulle også fortælle, hvad deres yndlingsslik er. Jeanette noterede sig, hvad de sagde, de kunne lide af
slik, og den sidste undervisningsdag kom hun med en kæmpe
kurv fyldt med alt det slik, som medarbejderne kan lide.

Vores samarbejde efter forløbet
Da eksamen var vel overstået, ringede jeg til Jeanette Ellehauge
for at fortælle, hvordan eksamen var gået. Vi har efterfølgende
mailet sammen. Hun har sendt mig den artikel, som hun har
skrevet om forløbet til ZBC Nyt. Jeg har sendt hende en mail
og bedt hende om at skrive, hvad hun ville med forløbet, og
hvad hun oplever, at hun, medarbejderne og ZBC har fået ud
af forløbet.
Jeanette Ellehauge skrev blandt andet:
”Med kompetenceudviklingsforløbet ”find din indre Ole
opfinder” ville vi gerne skabe et øget fokus på innovation og
opfindsomhed hos medarbejderne. Vi havde et ønske om at
medarbejderne fik redskaber, der kunne hjælpe med at få øje på
nye ideer og få dem omsat til virkelighed. Vi havde også et ønske
om, at der blev arbejdet med teamudvikling som medskaber af
innovation, og sidst men ikke mindst var det vigtig for os, at det
teoretiske blev koblet til praksis og medarbejdernes hverdag på
ZBC.”
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”Vi oplever, at medarbejderne efter forløbet har øget fokus på
opfindsomheden. De er blevet endnu bedre til at få øje på nye
ideer og løsninger på udfordringer, der kan gøre en forskel i
hverdagen”.
”Medarbejderne er blevet opmærksomme på, at innovation
skabes i relationen med andre og gerne på tværs af områder
og afdelinger. Det betyder, at der er medarbejdere, der proaktivt
forsøger at gøre noget andet end det, de plejer, og måske inviterer sig selv inden for nogle steder, hvor de mener, at de kan gøre
en forskel. Det er absolut en gevinst for en virksomhed som ZBC.”
”Medarbejderne, der har været med på forløbet, har arbejdet
med at lave tilpasse forstyrrelser hos hinanden, men de er også
begyndt at lave det hos deres kollegaer og ledere. Det giver et
godt udgangspunkt i hverdagen for, at der kan ske noget nyt,
og for at vi sammen kan se og gøre tingene anderledes.”
”Netop fordi det har været et ønske om innovation på ZBC, så
oplever vi, at det har givet mening for medarbejderne at tage
forløbet sammen med deres kollegaer. Ikke alle medarbejderne
kendte hinanden i forvejen, så her er der også indbyrdes blevet
skabt nogle gode relationer, som er blevet bragt i spil i forskellige
nye sammenhænge”. (Ellehauge, 2015)

REFLEKSIONER OVER FORLØBET
Refleksioner over min rolle som anerkendende,
faciliterende underviser
Jeg ser mig selv som en kreativ procesleder, når jeg underviser
i innovation. Jeg faciliterer en proces, hvor de studerende bliver
inviteret ind i rollen som aktører i et anerkendende læringsrum.
Jeg inviterer dem ud af produktionens domæne og ind i refleksionens domæne, over i det personlige domæne og til sidst igen
ind i produktionens domæne (Moltke og Molly 2009). Jeg ser de
studerende som lukkede systemer, og min opgave som underviser er at servere passende forstyrrelser i en anerkendende
atmosfære, som kan inspirere til refleksion og læring (Moltke og
Molly 2009) og (Hansen 2014).
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Samtidig er jeg også inspireret af forskningen i positiv psykologi
og den styrkebaserede tilgang. Når vi udfolder vores styrker i
hverdagen, i stedet for at lade os hæmme af vores svagheder,
øger vi med stor sandsynlighed vores trivsel og præstationer.
Det viser forskningen i positiv psykologi (Knoop 2013). Jeg skaber
bevidst rammer for, at de studerende kan påvirke deres trivsel i
positiv retning.
Jeg møder studerende som kompetente mennesker. Jeg tror på,
at de kan og vil lære noget. Jeg er tydelig i min kommunikation,
når jeg fortæller dem, at jeg har høje forventninger til dem. På
den måde udnytter jeg pygmalioneffekten (Brun og Ejsing 2010).
Når jeg underviser i innovation, betragter jeg læring som en
opdagelsesrejse i et ukendt landskab frem imod et ukendt mål
(Darsø, 2011, s. 12).
Det giver god mening for mig som underviser både at have
fokus på det enkelte individ og have fokus på relationerne. Lotte
Darsø anbefaler, at man arbejder bevidst med relationerne
i innovative teams, da relationerne udgør grundlaget for at
opbygge den basale tillid, der er nødvendig for at begive sig ud
i ”det nye” (Darsø, 2011). Fra den første undervisningsdag satte jeg
gang i relationsarbejdet med en række anerkendende procesøvelser. Jeg vurderer, at kombinationen af den styrkebaserede
tilgang og de mange kreative og anerkendende øvelser, hvor de
studerende blev blandet på kryds og tværs, opbyggede relationer af tillid imellem de studerende.
Som underviser er jeg bevidst om, at jeg er rollemodel. Jeg
formidler ikke kun den styrkebaserede ledelsesfilosofi, jeg forsøger at praktisere den i min undervisning (Brun og Ejsing, 2010, s.
43). Jeg går foran og skaber en positiv og optimistisk stemning
med fokus på muligheder ved selv at være positiv og optimistisk
og komme med forslag til nye veje at gå. Jeg møder de studerende på en anerkendende måde, fremhæver deres styrker og
spørger ind til det, der virker. Jeg taler ikke kun om, at vi skal
afdække vores styrker, jeg skaber en proces i undervisningslokalet, hvor vi afdækker vores styrker sammen. Vi gør det, vi læser
om i bøgerne, og udvikler dermed innovationskompetencer
sammen (Darsø, 2011).
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Anerkendende kommunikation og nære relationer
skaber innovation
Kommunikation skaber din organisation. Det er titlen på Heidi
Hansens bog om organisationskommunikation (Hansen 2014).
Kommunikation skaber innovation er min påstand. Jeg tror på
og arbejder efter, at sproget skaber virkeligheden. Det indebærer, at vi har mulighed for at sige og gøre noget andet, end vi
plejer, og dermed skabe en anden mere frugtbar virkelighed
med bedre handlemuligheder. Ved at være opmærksom på
sproget, og de handlemuligheder, som vi giver os selv og
andre, kan vi sammen skabe innovation og påvirke kulturen i
den retning, som vi ønsker. Når vi handler klogt i forgreningspunkter og indtager kommunikationsperspektivet, er vi med til
at skabe en bedre social verden (Pearce, 2007). Det er det, den
ene studerende, Chris, er blevet opmærksom på, at han kan
gøre ved at sige ja til sine kolleger i stedet for nej. CMM-teorien
er det kommunikationsteoretiske fundament, som jeg har
bygget uddannelsesforløbet op efter.
Innovation er en proces, hvor vi skal kommunikere godt
sammen for at bringe vores kompetencer i spil og sammen
skabe innovation. Under alle faser i en innovativ proces er der
brug for kommunikation. Kommunikation i sig selv er også
en proces. Vi skiftes til at være afsendere og modtagere. Når
vi bringer forskellige mennesker sammen, som har forskellige
baggrunde, erfaring, alder, uddannelse, så bliver udfordringen
at kunne kommunikere sammen. Vi kommer med hver vores
hierarki-model i bagagen og skal koordinere med hinanden
(Pearce, 2007). Ved at blive opmærksomme på, hvordan vi
kommunikerer, og hvordan vi samarbejder, kan vi bevidst gøre
mere af det, der virker og få flere ideer til at yngle.
Mit mål var at gøre innovation til noget hverdagsagtigt ved
at bruge almindelige ord og prøve at møde de studerende
ved at tale om innovation i hverdagssprog. Jeg brugte derfor
vendingen: ”Vi skal træne vores opfindsomhed”. Jeg lod mig
inspirere af Undervisningsministeriets e-publikation Iværksætteri og innovation i erhvervsuddannelserne – råd og vink. I den
publikation findes en meget enkel definition på innovation:
NYT, NYTTIGT og NYTTIGGJORT (Gottlieb et al,. 2011).

51

3
Læg plejer på hylden
– inspiration til innovativ
undervisning i innovation

Da vi formulerede spilleregler på undervisingsdag blev vi enige
om, at vi skulle være anerkendende, lyttende og spørgende, og
at vi skulle se forskellighed som en styrke. Med anerkendende
kommunikation har vi sammen skabt innovation under forløbet.
Vi har trænet i at være anerkendende og gå med på hinandens
ideer stort set hver eneste undervisningsgang. I øvelsen ”Tag
på ferie sammen” skal de studerende sammen planlægge en
ferie ved at lade sig inspirere af nogle billedkort. Når den første
person har vendt et billede og sagt, hvad han synes, de skal
foretage sig på ferien, skal makkeren starte med at anerkende,
det den første person har sagt ved at sige ”Ja, og …” og herefter bygge videre på det, denne har sagt – igen ved at lade sig
inspirere af et billede. Det er en sjov øvelse, hvor vi både træner
kreativitet, impulsivitet og anerkendelse. Chris, den ene af de
studerende, som optræder i den tidlige nævnte film på You
Tube, arbejder bevidst på at ændre sin kommunikation. Han har
taget vendingen ”Ja, og…” til sig.
Jeg er blevet opmærksom på, at jeg har brugt CMM-teorien og
hierarkimodellen (Pearce 2007) i denne øvelse. Øvelsen skaber et
særligt kommunikationsmønster, fordi man kun må sige ”Ja, og
…” til det, den anden siger. Øvelsen havde et efterliv. De studerende begyndte at sige ”Ja, og …” til hinandens ideer. De implikative kræfter blev aktiveret. Den særlige måde at tale sammen
på gjorde noget ved relationen, og måske blev der sået et frø til
en ny selvfortælling om en kreativ medarbejder på en innovativ
arbejdsplads med ”en udviklingskultur med lyst til at lære, med
plads til at finde på”.
Den egentlige innovationskraft ligger ifølge Lotte Darsø i
virksomhedens relationskompetence (Darsø 2011). Det er
sjældent enkeltpersoner, der skaber gode koncepter. Gode
koncepter bliver skabt i dynamiske fællesskaber, der kan kombinere viden og ikke-viden på hidtil ukendte, men højt kvalificerede måder (Darsø 2011). Målet med uddannelsesforløbet var for
mit vedkommende at skabe et laboratorium, hvor de studerende i fællesskab kunne kombinere deres viden og ikke-viden
på nye måder, så de fik trænet en ny innovativ adfærd, som de
efterfølgende kunne gå hjem og praktisere. Bjarne Wahlgren
kalder det træning i transfer (Wahlgren 2009).
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Udtalelser fra leder og medarbejdere dokumenter, at medarbejderne har ændret adfærd og bidrager til at skabe medarbejderdreven innovation på ZBC. Jeg vurderer, at det har haft
stor betydning for læringen, at jeg tilrettelagde forløbet som et
prejekt til de projekter, som de studerende efterfølgende skulle
føre ud i livet i hverdagen på ZBC (Darsø 2011). De studerende fik
trænet ”opfindsomhedsmusklen”, de fik tænkt ud af boksen, de
hittede på nye ideer, valgte de bedste ideer ud og prøvede dem
af under, og eller efter forløbet. De fik skabt noget nyt og nyttigt,
og de arbejder fortsat med at nyttiggøre deres projekter på ZBC.
Med udgangspunkt i min case vil jeg anbefale, at skræddersyet
efteruddannelse skæres til ud fra følgende retningslinjer:

1

2

3

Vi samarbejder tæt med virksomheden før,
under og efter forløbet. Uddannelsesforløbet
tilpassesvirksomhedens ønsker og behov. Relevante
ledere involveres, så de kan skabe optimale rammer for,
at medarbejderne kan udfolde deres innovationskompetencer og dermed skabe værdi forvirksomheden.
Vi udvikler et skræddersyet uddannelsesforløb,
som opbygges med fokus på transfer. Undervisningen
tilrettelægges ved at tage udgangspunkt i de studerendes praksis og koble relevante teorier til deres praksis.
Vi træner innovationskompetencer og skaber innovation
sammen på forløbet. På den måde bliver det nemmere
for de studerende at overføre deres læring til handlinger,
der skaber innovation i egen virksomhed.
Traditionel undervisning erstattes med anerkendende
facilitering af innovative processer. Når underviseren
tager udgangspunkt i de studerendes praksis, føler de sig
anerkendt. Et anerkendende læringsrum skaber lyst til
at lære hos de studerende. Underviseren vil fremstå som
troværdig, når hun selv er i stand til at demonstrere anerkendende kommunikation og innovationskompetencer.
Og hun vil kunne fungere som rollemodel og inspirator.

53

4
De fesne fag
Det almene
fagområde på
konstruktøruddannelsen

54

De fesne fag

Det almene fagområde på
konstruktøruddannelsen

Af Jan Kiholm

Jan Kiholm har en
uddannelsesmæssig
baggrund som cand. phil.
i dansk fra Københavns
Universitet. Han har
undervist på bygningskonstruktøruddannelsen
siden 1987 og har fulgt
med uddannelsen fra
tiden på Haandværkerhøjskolen i Haslev
over EUC Sjælland til
Erhvervsakademi Sjælland
i Næstved, hvor han nu
fortsætter sit engagement på uddannelsen
som lektor. Jan Kiholm
har undervist i de almene
fag – især kommunikation, engelsk og
informationsteknolog på
uddannelsens første tre
semestre

DE FESNE FAG
Det er de fag, som jeg underviser i. Udtrykket stammer fra en af
mine – mere begavede og åbenmundede – voksne studerende,
som med et glimt i øjnene brugte det om fagene dansk og
engelsk på bygningskonstruktøruddannelsen (herefter BK-uddannelsen). I dag hedder faget kommunikation, men omfatter
de samme elementer fra emneområdet alment i bekendtgørelse og studieordning.
Jeg adopterede med det samme udtrykket, for jeg vidste jo
præcis, hvad han mente – også blandt ledelse og underviserkolleger med konstruktør- og ingeniørbaggrund har jeg fra tid
til anden oplevet, at de har svært ved at få øje på den faglighed, der skulle være i disse fag. Når jeg møder nye kolleger og
ledere, giver det ofte anledning til undren, at der sidder en enlig
humanist blandt en stor flok ingeniører og konstruktører. En
arkitekt eller to er til at forstå – men en dansklærer?
Nu har jeg så undervist i disse fesne fag på BK-uddannelsen
siden 1987, og jeg tør godt sige: med godt resultat. Gennem alle
årene har jeg høstet – og høster stadig – megen anerkendelse
fra både studerende, kolleger og ledere. Derfor tøvede jeg ikke
med at melde mig, da jeg fik mulighed for at bidrage med en
artikel til en antologi om god undervisning. Helt tilbage i 90’erne
skrev jeg i de studerendes blad ”Stregen” en lille artikel om god
undervisning. Konklusionen var den gang, at god undervisning
ikke bare var det, der skete i klassen – det var først og fremmest
forberedelse og efterbehandling.
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Jeg betragter ubeskedent mig selv som en god lærer – ikke i
betydningen ”the teacher to end all teachers” – slet ikke. Faktisk
har jeg med meget få undtagelser også altid betragtet mine
underviserkolleger på BK-uddannelsen som gode lærere.
Jeg ser mere mig selv som talsmand for den tværfaglige projektorganiserede undervisning, som vi har praktiseret på BK-uddannelsen siden midt i 80’rne, hvor jeg begyndte at undervise. Med
dette bidrag håber jeg at kunne pege på nogle af de værdier,
som jeg tror, kan være med til at trække EASJ i den rigtige
retning og på den måde være med i EASJ’s værdiskabelse.
Bidraget skal ikke handle om et enkelt undervisningsforløb eller
om et specielt visionært og innovativt tidsbegrænset modul,
men om min undervisning generelt: Hvad er det, som jeg gør år
efter år, når jeg underviser i de fesne dag på bygningskonstruktøruddannelsen – og slipper hæderligt fra det.

PLANLÆGNINGEN
– MIT ARBEJDE MED PLANLÆGNINGEN AF
UNDERVISNINGEN
Bygningskonstruktøruddannelsen
Bygningskonstruktøruddannelsen er en 3½-årig professionsbachelor, hvor de studerende, som er en blandet flok af unge og
ældre (50+), studenter og håndværkere – med en overvægt af
mænd mellem 25 og 35 år, lærer en byggeproces at kende fra
start til slut, så de bliver i stand til at planlægge og koordinere
bygge- og anlægsopgaver. Uddannelsen giver, som det fremgår
af uddannelsesguiden www.ug.dk, de studerende praktisk
og teoretisk kendskab til den tekniske og administrative del
af byggeprocessen. De lærer bl.a. om emner som opmåling,
materialevalg og tilstandsvurdering, og de får kendskab til
virksomhedsdrift, administration, afsætning mv. De får også
undervisning i informationsteknologi, matematik/fysik og
fremmedsprog og lærer, hvordan man driver en virksomhed.
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Fagene, undervisningen og de studerende
Uddannelsen er bygget op omkring nogle obligatoriske
uddannelseselementer, praktikophold, valgfrie elementer og et
afsluttende bachelorprojekt.
De obligatoriske elementer er i bekendtgørelsen for uddannelsen tilrettelagt inden for følgende emneområder:

•

Alment, hvor de får indsigt i kommunikation, arbejdsmetodik,
organisation og samarbejde, informationsteknologi,
talforståelse og anvendt matematik/fysik og fremmedsprog

•

Virksomhed, hvor de får indsigt i virksomhedsdrift og
administration, retsforhold og jura

•

Produktion, hvor de får indsigt i bygge- og anlægsproduktion
og projektstyring

•

Projektering, hvor de får indsigt i konstruktion og projektering
samt projektstyring

•

Registrering, hvor de får indsigt i opmåling og afsætning samt
tilstandsvurdering

Størsteparten af undervisningen er bygget op omkring nogle
tværfaglige projektperioder. Disse perioder tager udgangspunkt i semesterets gennemgående projekt, som i 1. semester
er et lavenergihus i ét plan. I de efterfølgende semestre bliver
projekterne gradvist mere komplicerede: I 2. semester er det
et 1½ plans hus, i 3. semester et halbyggeri og i 4. semester et
etagebyggeri.
De studerende vender i deres projektarbejde gennem hele
uddannelsen tilbage til de samme problemstillinger. Hvert
semester i et nyt og mere komplekst byggeprojekt og dermed
på et mere kompliceret niveau. Læringen finder på denne
måde sted i en hermeneutisk spiral ((Boel & Cecez-Kecmanovic,
2010). I de hårde fag som fx bygningskonstruktion, tekniske
installationer, bygningsfysik og bærende konstruktioner bliver
udfordringerne gradvist større i takt med, at bygningerne op i
gennem uddannelsen bliver mere komplekse. Undervisningen
er typisk tilrettelagt som en vekslen mellem underviseroplæg og
selvstændigt arbejde individuelt eller i grupper, hvor underviseren yder konsulentbistand.
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Værdien af denne metode på videregående uddannelser har
gennem tiden været omdiskuteret, fordi den traditionelle
akademiske faglighed må vige for de mere uhåndgribelige
tværfaglige kompetencer, som opbygges i den hermeneutiske
spiral. Det sidste input i denne diskussion er en nyere ph.d-afhandling. Afhandlingen er skrevet af Verner Larsen, og han giver
med indførelsen af begrebet videnstrukturer et bud på at få
defineret konstruktørens faglighed.

De almene fag
I de almene fag, som ikke nødvendigvis har direkte byggefaglig relation til projektet, er det fristende at køre enkeltfaglige
forløb. Så kan de også nemt afsættes til timelærere, som ikke
har direkte tilknytning til uddannelsen. Det er bekvemt, og man
slipper for samarbejdet med kolleger, som kræver tid og tilstedeværelse i form af forberedende og opfølgende koordineringsmøder undervejs i forløbet. I disse fag kan det derfor nemt blive
underviserens kæpheste og luner, der afgør de faglige elementer i undervisningen. Jeg vil i det følgende koncentrere mig om
min undervisning i 1. semester på BK-uddannelsen.
Jeg har valgt at gøre det anderledes. Min undervisning adskiller sig ikke meget fra undervisningen i de andre hårde fag
på uddannelsen – jeg har i min undervisningspraksis taget
udgangspunkt i den samme tværfaglige byggesag, som
man arbejder med i de andre fag. De faglige elementer i min
undervisning er bygget op omkring professionens udøvelse og
praksis.
Det første, som jeg skal gøre mig klart i min planlægning, et
at oddsene ikke ret gode: For de læse- og skrivevante studerende, er det de fesne fag, som jeg repræsenterer – og for de
håndværksuddannede, lidt ældre studerende kan skrivehåndværket og it-værktøjerne være en stor udfordring. Øvelsen er at
få puttet faglige elementer ind i kommunikationsundervisningen, som tilfredsstiller begge parter.
Jeg har med pyramiden i fig. 1 overfor forsøgt at vise, hvordan
jeg har organiseret de faglige elementer i min undervisning.
Det er en del af et slideshow, som jeg bruger i 1. semester, når
jeg præsenterer kommunikationsundervisningen. Og som det
fremgår, er det ikke primært kommunikationsteori, men i højere
grad erhvervets kommunikationspraksis i den forstand,
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Figur 6
Grafisk fremstilling af
de faglige elementer i
min kommunikationsundervisning

Standarder og normer
for fx forretningsbreve,
e-mails, mødereferater,
rapporter mv.
Læres på htx, hhx, hf
og erhvervs- og
handelsskoler

Byggebranchekommunikation

Standarder for fx
bygge-ansøgning, byggesags- og arbejdsbeskrivelser, statistisk dokumentation, tegningspåskrifter,
dokumenthåndtering
m.v.
Læres hos branchens
foreninger – fx SBI og bips

Erhvervskommunikation

Almen kommunikation
Regler for især retsskrivning, men også
mundtlig sprogbrug,
sociale spilleregler.
Læres i skolen (og i høj
grad hjemme)

at kommunikation her skal forstås som dokumentation og
formidling. I erhvervslivet – og måske i byggebranchen i
særdeleshed – handler det ikke kun om, at budskabet når frem
(formidlingen), men i lige så høj grad om, at man efterfølgende
kan bevise, at man har formidlet sit budskab på en forsvarlig
måde (dokumentationen).
Toppen af pyramiden rækker ud af kerneområdet ”Alment”, idet
jeg her underviser i byggebranchens standarder for kommunikation, som de er beskrevet i byggeriets foreninger, institutioner
og lovgrundlag.
Faget kommunikation omfatter også elementer fra bekendtgørelsens emne informationsteknologi, for ud over det teoretiske
indhold, som jeg har illustreret med stikordene i taleboblerne,
er der selvfølgelig en voldsom vægt på færdighedstræning i
den software og hardware, som er helt nødvendige værktøjer i
erhvervet og professionen i dag.
Fremmedsproget engelsk indgår mundtligt og skriftligt efter
samme princip som i pyramiden med stigende vægt fra 1. til 3.
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semester. I mundtlige præsentationsøvelser af konstruktionstegninger og engelske udgaver af bl.a. det danske Bygningsreglement BR15 og aftalesættet Almindelige Betingelser AB92 trænes
færdigheder i byggefagligt engelsk. På denne måde opbygges
de studerendes aktive ordforråd inden for engelsk i byggebranchen.

ALMEN KOMMUNIKATION
De faglige elementer på disse tre niveauer er ikke statiske.
De forandrer sig i takt med de ændringer, der finder sted dels
i branchens praksis og dels i de regler og retningslinjer, der
udmønter sig i lovgivningen på baggrund af forskning på
området. Min undervisning i noget så grundlæggende som fx
retskrivningsregler i den nederste del af pyramiden baserer jeg
på de nyeste viden fra henholdsvis Dansk Sprognævn og Det
Danske Sprog- og Litteraturselskab, som jeg holder mig opdateret med på deres hjemmesider www.dsn.dk og www.ordnet.dk.
Sprogrigtighed og retskrivning er stadig et vigtigt område –
også på videregående uddannelser. Siden den kontroversielle
”majonæse-retskrivningsreform” i 1986 har der været flere
reformer, og så sent som i november 2012 kom den sidste, hvis
ændringer jeg selvfølgelig har inddraget i min undervisning i
brancherelevant retskrivning – fx har de lempede regler for om
noget skal skrives i ”ét eller flere ord” relevans, fordi det i praksis
er et vanskeligt område for teknikere.

Professionel kommunikation – erhvervskommunikation
Det midterste niveau i pyramiden drejer sig om de typiske
HK- eller DJØF-dyder som at ville lave regler, der tilpasses
bureakratiet, og som kommer til udtryk i normer for erhvervskommunikation. Disse ændrer sig også hastigt i forbindelse med
den udvikling af informationsteknologien, der med eksplosiv
fart har sat gang i brugen af e-mails, sms, mms, sociale medier
(Facebook, LinkedIn m.v.) og andre mere erhvervsrettede
web-baserede platforme som fx Byggeweb.
De faglige elementer i denne undervisning baserer jeg p.t. på
hjemmesider som www.sproget.dk, www.skrivspeciale.dk, www.
skrivopgave.dk og www.omatskrive.dk , der giver råd og vejledning om skriftlighed og kommunikation. Udbuddet af relevante
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hjemmesider på dette område udvikler sig hele tiden, og en
vigtig kilde til at holde sig opdateret, er – ud over de faglige
netværk – studerende, der er på forkant med alt det nye.
Der er sket rigtig meget med kvaliteten af udbuddet af den
slags sider, og det er nok kun et spørgsmål om tid, før jeg ikke
længere vil belaste de studerendes økonomi med boglistekrav
om dyre obligatoriske lærebøger. Alligevel har jeg stadig et
par obligatoriske titler på boglisten: nemlig Illustrated Building
Dictionary til byggeteknisk engelsk sprogbrug og Politikens
Håndbog i Nudansk, som en slags grundbøger. Den sidste
har Peter Stray Jørgensen og Henrik Galbjerg Jacobsen siden
den første udgave i 1986 udsendt den ene reviderede udgave
efter den anden, fordi den er blevet en bestseller som en slags
kommunikations-ståbi for alle typer studerende og professionelle sprogbrugere. Dansk Sprognævn har den som nr. tre på
deres liste over relevante opslagsbøger for sprogbrugere – på
første og anden pladsen er selvfølgelig Sprognævnets egen
retskrivningsordbog og deres forkortelsesordbog. Jeg plejer at
sige at bøgerne er obligatorisk hele livet.
Hjemmesiden www.omatskrive.dk drives i øvrigt af en kollega
Per Salling, som også underviser i kommunikation for bl.a.
bygningskonstruktører på KEA. Per har ligesom jeg haft Peter
Stray Jørgensen som mentor på KEA og interessant er det, at vi
alle tre har en kandidatbaggrund fra danskfaget på Københavns
Universitet, hvor den litterære tilgang til faget har været mindst
ligeså omfattende som den kommunikationsmæssige.

Byggebranchekommunikation
Det øverste niveau i pyramiden drejer sig om de standarder,
som byggeriets forskellige offentlige og private organisationer har fastsat for de dokumenttyper, som gælder specifikt i
byggebranchen. Det er dokumenter som fx arbejdsbeskrivelse og
udbudskontrolplan som nævnes i aftalegrundlaget AB92 – men
også mange andre, som ikke skal nævnes her.
Min undervisning i stoffet på det øverste niveau i pyramiden
er også baseret på den nyeste udvikling inden for erhvervet
og professionen. Det har den altid været – lige fra foreningen
Byggeriets Planlægningssystem (BPS) i midten af 80´erne
udgav BPS publikation 41 – en kommunikationsstandard for
opbygning og indhold i byggesags-, entreprise-, arbejds- og
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bygningsdelsbeskrivelser – til i dag, hvor foreningen har fusioneret med IBB og IT byggenet under navnet BIPS, som udgiver
publikationer i en lind strøm om retningslinjer for grafisk, skriftlig og digital kommunikation. Jeg holder mig fx orienteret om
de nyeste udviklingstendenser i foreningens blad bipsnyt, som
afdelingen abonnerer på, og som medlemmerne efterfølgende
kan finde på www.bips.dk. I dag underviser jeg fx efter beskrivelsesprincipperne i BIPS publikation b1.000, som er afløseren
for b100, der kom efter førnævnte BPS publikation 41. Senest
har jeg taget initiativet til, at vi i den tværfaglige undervisning i
alle semestre på konstruktøruddannelsen implementerer bips
nye dokumenthåndteringsstandard A104 som afløser for IBB
publikation 10 fra 2003. Den nye A104 er en 86-siders publikation fra 2012 om mappeorganisering, filnavngivning og brug
af metadata på udskrevne dokumenter. Et helt nødvendigt
værktøj, når de enorme mængder af dokumentation i en byggesag skal arkiveres og genfindes digitalt og måske bruges som
juridisk dokumentation i de mange retslige efterspil, der præger
byggebranchen.
De faglige elementer i min undervisning udgøres ikke kun af
de tre niveauer i pyramiden, som er afbilledet i figur 6. En vigtig
del af min undervisning er færdighedstræning i de it-værktøjer,
der bruges til kommunikation. I dag fortsætter informationsteknologien sin eksplosive udvikling og intet tyder på, at det vil gå
langsommere i de næste mange år. Denne udvikling forandrer
i høj grad de fysiske, teknologiske og sociale betingelser for
kommunikation. Et eksempel på dette er, at der på konstruktøruddannelsen på Campus Næstved, hvor BK-uddannelsen efter
de mange år i højskolebygningen i Haslev flyttede til i 2013,
oprindeligt ikke en gang var tænkt whiteboards ind i lokaleindretningen. I dag bruger jeg digitalt webbaseret undervisningsmateriale direkte fra min bærbare pc, der via en dockingstation
er forbundet med en eller to storskærme. Siden har vi dog fået
whiteboards – det ene udelukker ikke nødvendigvis det andet.
Nu skal denne artikel ikke handle om e-learning, men jeg vil
alligevel nævne, at klasseværelser, grupperum og foredragssale
i min e-learnings-undervisning får konkurrence af virtuelle rum
på Skype og Fronters ClassLive-facilitet med helt nye betingelser
for kommunikation. Mine e-learnings-sessioner bliver optaget,
så de studerende, der ikke deltager, kan se sessionen, når de har
tid, og mit undervisningsmateriale er ikke længere kun skriftlige
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dokumenter i PDF og Word, men også på videoer, som jeg har
optaget med programmet Camtasia.

AFVIKLINGEN
Mit arbejde med eksekveringen af undervisningen
Mine lektioner består af 45 minutters moduler. Typisk har jeg
tre af disse om ugen, hvoraf to er samlet i en dobbeltlektion på
90 minutter. Disse dobbeltlektioner har jeg tilrettelagt som en
vekslen mellem oplæg i begyndelsen og selvstændigt arbejde
i slutningen af lektionen. Det selvstændige arbejde kan være
tilrettelagt enten som gruppearbejde eller individuelt arbejde
alt efter opgavens art og omfang. Det er vigtigt i en klasse
med voksne håndværkere, der ikke er vant til at høre lange
forelæsninger om teoretisk stof, og som har stort behov for
den praktiske træning af it-færdigheder til både mundtlig og
skriftlig kommunikation.

Oplæg
Når jeg går ind i klassen ”tager jeg den i besiddelse”. Når
min computer sidder i dockingstationen og storskærmen er
tændt, sørger jeg for, at opmærksomheden bliver rettet mod
mig. Det gør jeg som regel ved at tale meget højt, klappe en
gang eller to i hænderne eller måske ligefrem pifte – alt efter
hvilken klasse, det drejer sig om. Herefter følger lidt indledende
snak og i 1. semester også fraværsregistrering på Fronter på
storskærm med sporadisk øjenkontakt med udvalgte studerende. Det giver mig også mulighed for lære de studerende at
kende og dyrke udtalen af specielle navne: arabiske, kurdiske,
islandske eller måske bornholmske. Det er en god ting at bruge
de studerendes navne, når man taler med dem. Jeg får også
en føling med om det er de samme studerende, der er fraværende.
Herefter spørger jeg ofte højt ”Hvad skal vi lave?” – og som
regel er der en eller to, der falder i og svarer: ”Det burde du
vide”. Hvilket giver mig anledning til at svare, ”at det ved du da
også” og så henvise til min undervisningsplan, som jeg så med
et par tastetryk kalder frem på storskærmen.
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Hensigten er dels at opdrage de studerende til at forberede sig
ved at sætte sig ind i stoffet før lektionen og dels at samle alles
opmærksomhed om, hvad der er dagens program. Oplæggene
i den første del af lektionerne forsøger jeg af samme årsag at
begrænse til 20-45 minutter – men jeg skal dog stadig huske
mig selv på ikke at tale alt for længe, når interesserede studerende stiller begavede og relevante spørgsmål, som i andre
studerendes øjne får mig ud ad en tangent. I mine oplæg
fokuserer jeg selvfølgelig på de faglige mål i kommunikationsfaget i forhold til indholdet i den tidligere nævnte pyramide.
Jeg forsøger at præcisere læringsmålene i forhold til klassifikationsrammens viden, færdighed og kompetence, og i de øvelser
og opgaver, som jeg stiller bruger jeg i høj grad SMART-mål.
Opgaven skal helst være Specifik, Målbar, Attraktiv, Realistisk og
Tidsbegrænset.
Jeg forsøger bevidst at bevæge mig rundt i klassen, at tale med
høj, klar røst og skiftevis rette blikket mod studerende i begge
sider af klassen for at vise, at jeg ser dem og for at tjekke om,
der skulle være tegn på læring: Hvis blikket så falder på en eller
flere studerende, der sidder og nikker med halvlukkede øjne
eller måske ligefrem med hagen mod brystet og en stribe savl
hængende fra mundvigen – så ved jeg med sikkerhed, at jeg er
kommet ud ad en tangent. Det går nu sjældent så galt, men for
en sikkerheds skyld har jeg bedt de studerende give mig et time
out-signal, hvis jeg bliver ved for længe.
Nu er det jo heller ikke sådan, at jeg står for alle oplæggene. En
del af dem tilrettelægges og afholdes af de studerende – ikke
kun for variationens skyld, men også fordi de i min kommunikationsundervisning skal træne deres færdigheder i mundtlig
kommunikation og præsentation. De lærer ikke at kommunikere
mundligt – hverken på dansk eller engelsk ved at læse eller høre
om det.
En stor del af min pædagogiske praksis hænger i øvrigt sammen
med mine erfaringer fra et mangeårigt engagement i Haslev
Svømmeklub, hvor jeg som svømmer, official, bestyrelsesmedlem og instruktør har lagt mange timer. I min undervisning på
konstruktøruddannelsen bruger jeg også disse erfaringer. Når
jeg skal aktivere de studerende til selv at gøre noget, bruger
jeg fx ofte et lille, pædagogisk mantra, som jeg hørte første
gang på et DGI-kursus for svømmeinstruktører: Det man hører
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– glemmer man, det man ser – husker man og det man gør –
lærer man.
I svømmehallen vil jeg kunne underholde i timevis om finpudsning af tekniske detaljer i crawlsvømning, mens svømmerne
sidder på bænken. Men det vil være tidsspilde, for først når de
kommer i bassinet og arbejder med den teori eller viden, de
har om crawl, vil de tilegne sig de færdigheder, der måske kan
blive til kompetencer efter lang tids vekselvirkning mellem deres
viden og færdigheder. Og det er jo ikke væsensforskelligt fra det,
der sker i klasseværelset, når man skal have de studerende til at
tage ejerskab for deres egen læreproces. Man bliver ikke bedre
til skrive, tegne eller regne ved at høre om det – man skal have
fingrene på tastaturet eller ”lapperne på knapperne”, som det
hedder, før det rykker …

Konsulentbistand – sparring og feedback
Efter oplægget og dialogen undervejs har de studerende i den
sidste del af lektionen mulighed for sparring og feedback til
deres selvstændige arbejde. I min konsulentbistand får jeg en
mere individuel dialog med den studerende. Jeg får mulighed
for at differentiere mellem håndværkere og studenter og hjælpe
eller vejlede den studerende på individuelt niveau. Jeg får også
mulighed for at tilpasse læringsmålene til den enkelte og rose i
forhold til det. Jeg prøver bevidst at rose – eller måske opmuntre, hvis en studerende af forskellige årsager ikke kan levere
det han skal.
I løbet af semesteret er der indlagt milepæle med aflevering af
tværfaglige projekter, som tager udgangspunkt i den byggesag,
som de arbejder på i 1. semester. De afleverer PDF-versioner af
tegninger, beregninger, diagrammer, skemaer, beskrivelser m.v.
på Fronter, og jeg giver skriftlig sparring og feedback også på
Fronter i form af en karakter og kommentarer til det afleverede,
som efterfølgende danner udgangspunkt for yderligere dialog
og uddybning i klassen – både fælles fra katederet som oplæg
i begyndelsen af lektionen og individuelt hos den enkelte
studerende.
Under tiden driver jeg ligefrem opsøgende, konfronterende og
kontrollerende konsulentbistand – og i så fald annoncerer jeg
det fra katederet. Humor er et vigtigt virkemiddel for mig i min
undervisning, så når jeg giver signal til, at resten af lektionen
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bruges til denne konsulentbistand, tilføjer jeg af og til et nedgørende, så remsen bliver opsøgende, konfronterende, kontrollerende og
nedgørende konsulentbistand. Dette fordi det er vigtigt at få skabt
en uhøjtidelig stemning med godt humør, hvor nogle af de mere
ærekære håndværkere kan lære at acceptere, at de ikke skal kunne
det hele på forhånd.
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Figur 7
Flowmodellen efter Knoop
(2002) og Csikszentimhalyi
(1991). Det vil jeg gå lidt
i dybden med nedenfor,
hvor jeg reflekterer over,
hvorfor min undervisning
i et konkret tilfælde fra
begyndelsen af min
underviserkarriere ikke
lykkedes helt så godt, som
jeg gerne ville. Jeg fik med
fatale følger sat udfordringen
for højt i forhold til den
studerendes kompetence

Lav

Kompetence

Høj

Denne tryghed i klasserummet er utrolig vigtig, når den mundtlige forelæggelse skal trænes – og det skal den i forbindelse
med hver projektaflevering, fordi det også klæder de studerende på til forelæggelsen af deres portfolio til eksamen. Hvis
ikke trygheden er der, kan det blive svært at få det afbalancerede forhold mellem færdighed og udfordring, der er vigtig i
undervisningen i følge flowteorien (UVM, 2015), for nu at bruge
en enkelt pædagogisk term. Flow giver effektiv læring og høj
trivsel pga. balance mellem udfordring og kompetence. For
meget udfordring i forhold til kompetence fører til angst, for lidt
udfordring i forhold til kompetence fører til kedsomhed – se
figur 7.
Flowmodellens balancegang mellem udfordring og kompetence bliver særdeles relevant i en klasse med en stor gruppe af
voksne studerende med håndværksmæssig baggrund. Kvalifikationsrammens krav om akademisk formalia og fremmedsprog
gør det bestemt ikke nemmere – det kan nemt tage pippet fra
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ellers velkvalificerede voksne håndværkere, hvis ikke underviserne går forsigtigt frem.
For at få noget fagligt relevant stof ind i engelskundervisningen
havde jeg i engelsktimerne indført en turnusordning, hvor de
studerende ved overheadprojektoren (90’ernes storskærm) på
engelsk skulle fortælle resten af klassen om en konstruktionsdetalje. De fleste var selvfølgelig ikke så vilde med det, men de
gennemførte, og vi fik megen fornuftig snak om konstruktioner
puttet ind i engelsktimerne. En dag nåede jeg til en moden
studerende med en murerkarriere bag sig. Jeg havde hidtil
opfattet ham som en stærk studerende, så jeg bagatelliserede
nok hans tøven og kom nok til at presse lidt for hårdt på, da
han ikke ville ind i arenaen.
Jeg gav mig selvfølgelig, men senere da jeg på tomandshånd
forsøgte at snakke med ham om det, gik han fuldstændig i
baglås og erklærede, at han betragtede mig som et dumt svin.
Jeg forstod, at jeg helt havde fejlvurderet ham, at han havde
et regulært traumatisk forhold til at sige noget på engelsk over
for klassekammeraterne, som han på mange andre områder
var overlegen. Jeg fik aldrig et normalt forhold til ham i de
efterfølgende tre år, han gik på skolen. Jeg havde tydeligvis fået
presset ham helt op i A3 i flowmodellen, se i figur 7.
Fordelen ved denne – og i øvrigt mange andre pædagogiske
modeller – er, at man får tingene lidt på afstand og tilskyndes til
at se på det hele med ”modellens briller”. Det kan give underviseren bevidsthed om vigtige forhold, som man så måske kan
tage højde for i sin undervisning fremover. Under alle omstændigheder har den nævnte episode fået mig til at gribe planlægningen af engelskundervisningen mere forsigtigt an. Der sidder
altid en eller flere i en ny konstruktørklasse, der hellere ”vil vise
sin bare” end at sige noget på engelsk ved tavlen. De første
mange uger handler det derfor om at skabe en god stemning
med godt humør i klassen. Jeg kender også situationen fra mit
virke som instruktør i svømmehallen, hvor det handler om først
at skabe tryghed i vandet – først når svømmeren kan opholde
sig trygt i vandet, kan han for alvor lære noget.
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Men normalt er det nu et privilegium at undervise bygningskonstruktørklasser med en blanding af håndværkere og
studenter i alderen 19-50+, fordi en stor del af dem er modne,
målrettede og motiverede, allerede når de kommer ind på
uddannelsen. Selvfølgelig oplever jeg især i 1. semester på
uddannelsen nogle af gymnasielærerens problemer med at
motivere de unge, retningsløse ”4.g’ere” i konkurrencen mod
Facebook og andre digitale fristelser, som kun er et klik væk. Så
er det min rolle at få dem til overhovedet at ville noget (som
beskrevet af den tyske professor i pædagogik Thomas Ziehe i
en artikel i Illeris-antologien 49 tekster om læring fra 2012). Og
her får jeg god hjælp af tilstedeværelsen af gamle, garvede
håndværkere i klassen – som regel varer det ikke længe, før de
unge har lært at komme op om morgenen og arbejde til ud på
eftermiddagen.
Omvendt oplever jeg også, at stx’ere og htx’ere, der har fået
digitaliseringen ind med modermælken, kan blive en værdifuld
hjælp for de ældste håndværkere, der i starten betjener tastaturet med én finger og har svært ved at forbinde det, der sker
på skærmen med deres ukontrollerede klik med musen. For at
få gang i denne proces har vi i 1. semester organiseret arbejdet i grupper med en blanding af studenter og håndværkere,
hvor de næsten ikke kan undgå at videndele. Denne bevidste
brug af gruppearbejdet er blevet endnu mere aktuel nu, hvor
vores ProblemBaseretLæring-pædagogik med stor vægt på
konsulentbistanden besværliggøres af, at vi i dag putter flere
studerende i klasserne. I den gamle Haandværkerhøjskolebygning i Haslev var vi i mange år privilegeret med klassestørrelser
på 15-25 studerende, som havde deres faste arbejdsplads med
tegnebord og en stationær computer. Vi holder i Næstved
stadig fast i konsulentbistanden, som nu finder sted både i
klassen og i nogle open learning-miljøer med caféborde rundt
omkring i bygningen.
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EFTERBEHANDLINGEN
Mit arbejde med refleksion
”De græd som pisket”, siger jeg af og til, når jeg efter en særlig
god lektion træder ind på lærerværelset. Det er nok lidt overdrevet, men alligevel oplever jeg, at de fleste studerende giver mig
god feedback. Både i klassen og når jeg møder dem i andre
sammenhænge som fx ved dimissionen i 7. semester og efterfølgende på Facebook og LinkedIn.
Og selvfølgelig evaluerer jeg også min undervisning mere
eksplicit – både i direkte dialog med studerende i klassen og
med anonyme spørgeskemaer. Det var et mantra, da jeg tog
min pædagogiske uddannelse sidst i 80’rne, så det var ikke nyt,
da vi indførte det formelt på Haandværkerhøjskolen i Haslev
og senere på EUC Sjælland. I dag er der på EASJ ingen vej uden
om: Siden foråret 2013 gennemføres på hvert semester på alle
uddannelser evaluering af undervisningen, hvor de studerende
på 11 områder anonymt giver tre udvalgte undervisere karakterer efter 7-trins-skalaen, som vi også selv bruger, når vi bedømmer de studerende. Blandt underviserne kaldes disse evalueringer med vis ironisk distance ofte for popularitetsundersøgelser.
Min score i disse undersøgelser har generelt været god. Jeg har
hidtil ligget pænt over den magiske grænse på 7, som EASJ har
ladet være afgørende for, om en underviser skal til en kammeratlig samtale med ledelsen eller ej.
Jeg har i tabellen på s. 71 vist et uddrag af de studerendes
bedømmelse af mig i efteråret 2013, som ikke var specielt
imponerende. Vurderingen i højre kolonne giver i sig selv anledning til lidt kritisk refleksion. En gennemsnitsscore på 75-100%
giver en glad smiley, en score på 50-74% giver en neutral smiley.
Det er altså en decimal, der afgør hvilken vej, at mundvigene
vender.
Jeg var i eksemplet blevet udtrukket i to parallelklasser på
konstruktøruddannelsen i 3. semester, og denne gang blev min
score henholdsvis 7,4 og 7,6 – så selvfølgelig gav det anledning
til selvransagelse. I betragtning af, at den gennemsnitlige score
for undervisningen i samtlige fag i denne klasse var 5,6, burde
jeg måske være tilfreds. Og hvis jeg så nævner, at kun 50% af
de studerende har besvaret spørgeskemaet, og at jeg bliver
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evalueret i to ud af måske 10 mulige klasser, bliver det tydeligt,
at disse evalueringer skal læses med stor omhyggelighed og en
god portion kritisk sans.
Men under alle omstændigheder gav de tre mellemfornøjede
smileyer anledning til eftertanke. Det irriterede mig (for nu at
sige det ligeud), at for mange oplevede, at de ikke skulle yde en
indsats for at følge med, ikke udviklede sig fagligt og at jeg ikke
motiverede dem til at lære mere, for umiddelbart ser det jo ud
som, jeg har sat niveauet for lavt.
Min oplevelse var nemlig lige modsat, at en del af de studerende ikke afleverede det, de skulle, fordi de, som nævnt i
forbindelse med min refleksion over engelskundervisningen
og flowmodellen i figur 7, har svært ved at håndtere de øgede
krav i engelsk i 3. semester. Disse krav slog endda ekstra hårdt
igennem, fordi vi det efterår havde to irske Erasmusstuderende i
klassen.
Men hvis jeg går lidt i dybden med det, er evalueringsresultatet
måske ikke helt uventet: Det er ikke så mærkeligt, at man ikke
udvikler sig fagligt, hvis man ikke deltager i undervisningen eller
arbejder med stoffet, fordi man nedprioriterer det i forhold til
noget andet. Det kan jeg sagtens forstå: Hvis svømmere ikke
vil bassinet, lærer de heller ikke at svømme – uanset om det
skyldes vandskræk, eller at man hellere vil spille fodbold.
Men hvis den politiske målsætning, at 50% af en årgang i 2020
skal have taget en del af deres uddannelse i udlandet, skal tages
alvorligt, må fagligheden i bygningskonstruktøruddannelsen
nødvendigvis justeres i den retning. Det internationale kommunikationssprog er – selv for kinesere – engelsk, og dermed øges
også kravene til de studerendes engelskkundskaber. Reelt er
fremmedsprog også med i konstruktørbekendtgørelsen under
kerneområdet Alment og præciseres endda i studieordningen
som principper for mundtlig og skriftlig kommunikation generelt og
indenfor professionen med brug af varierende metoder og hjælpemidler på såvel dansk som engelsk. Der er altså ingen vej udenom
– og det er min opgave at stille de upopulære krav.
At en del oplevede, at de ikke skulle yde en indsats for at følge
med hang selvfølgelig sammen med, at de uden egentlige
konsekvenser var sluppet af sted med ikke at deltage aktivt i
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Tabel 1
Uddrag af en undervisningsevaluering

På 7-trinsskalaen:

12

10

7

4

02

00

-03

GNS

Hvordan vurderer du
Jan Kiholms undervisning?

1
13%

1
13%

5
63%

1
13%

0
0%

0
0%

0
0%

7,6

Tænk på Jan Kiholms
undervisning ...

Kun i
mindre
grad

Slet ikke

Score

Oplever du at:

I høj grad

I nogen
grad

Du udvikler dig
fagligt?

1
13%

4
50%

2
25%

1
13%

56

Du skal yde en indsats for
at følge med?

2
25%

3
38%

2
25%

1
13%

59

Jan Kiholm giver god
sparring og feedback?

5
63%

3
38%

0
0%

0
0%

91

Jan Kiholm roser dig,
når du har fortjent det?

5
63%

3
38%

0
0%

0
0%

91

Jan Kiholm motiverer dig
til at lære mere?

1
13%

6
76%

1
13%

0
0%
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Vurdering







min undervisning – og når jeg skal være ærlig, bliver jeg heller
ikke specielt vred, hvis voksne studerende nedprioriterer mit fag
i det tværfaglige projekt, som de arbejder med gennem hele 3.
semester, og som faget indgår i. Det er en offentlig hemmelighed, at de såmænd kommer igennem den tværfaglige eksamen
med et godt resultat alligevel. Ved den eksamen sidder jeg ikke
nødvendigvis med i bedømmerpanelet, og mange af mine
ingeniør- og konstruktørkolleger, som skal bedømme de tunge
fag, har det nok lidt med engelsk som de studerende: De har
svært ved at se relevansen af faget, og de er ikke ret gode til
engelsk – og konstruktion er immervæk hovedfaget. Det vil
være uklogt af de studerende at bruge kræfterne på engelsk –
og det vil nok også være uklogt af mig at overspille min rolle.
Med denne forklaring på de to første mellemfornøjede smileyer,
bliver det indlysende, at det ikke er let at motivere de studerende
til at lære mere, som det fremgår af den tredje mellemfornøjede
smiley.
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Det er undervisernes uenighed om, hvad de studerende skal
lære, der er problemets kerne og i øvrigt det vanskeligste ved
den tværfaglige, projektorganiserede undervisning på konstruktøruddannelsen. Uenigheden er reel nok. Den afspejler det
modsætningsforhold, der er mellem på den ene side (store dele
af ) branchens ønsker om praksisnærhed i uddannelsen og på
den anden side den politiske dagsorden med internationalisering og akademisk formalia, som ikke er specielt praksisnær. Det
er vigtigt, at både undervisere og studerende er bevidste om
dette forhold og lærer at navigere efter det. Ellers kan underviserne nemt komme til at undergrave hinandens faglighed
– med alvorlige konsekvenser ikke bare for læringsmiljøet, men
også for det psykiske arbejdsmiljø blandt underviserne.
Nuvel, efter ovenstående evalueringsanekdote konfronterer
jeg i dag mine studerende med typiske svar på de 11 spørgsmål – og det har givet anledning til en interessant diskussion
om forventningsafstemning. Det viser sig nemlig, at en del af
de studerende opfatter ordet fagligt som byggefagligt og altså
ikke forbinder det med præsentationsteknik og mundtlig og
skriftlig engelsk. Derfor diskuterer jeg de 11 succeskriterier med
de studerende inden evalueringen finder sted. Jeg gør nu et
endnu større nummer ud af den forventningsafstemning, som
jeg gennemfører i begyndelsen af semesteret i forbindelse med
gennemgangen af emnerne og de faglige mål i min undervisningsplan.
Alt i alt synes jeg, at spørgsmålene repræsenterer gode og
relevante krav til underviserne, som jeg bestemt ønsker at leve
op til. Jeg synes måske, at kravet om karakteren 7 er lige lovlig
højt, at det kan være problematisk, at det er de samme spørgsmål til alle fag, uanset om det er én lektion eller tre lektioner a
90 min. pr. uge. Det kan også være problematisk, at det, som en
af vores voksne e-learnere bemærkede, er metervare: Det er de
samme spørgsmål til studerende på alle uddannelser – uanset
om det er teenagere eller håndværkere med 25 års erfaring, der
sidder i klassen.

72

Jeg vil rose forfatterne til spørgeskemaet for deres forståelse
af, at undervisning ikke kun er et spørgsmål om underviserens
faglighed og uddannelse. Relationskompetence, ledelseskompetence og faglig/didaktisk kompetence fremhæves af Sven Erik
Nordenbo i et forskningsprojekt om læring på Aarhus Universitet som afgørende for elevers læring i førskole og skole – og
evalueringsskemaets personfokus antyder, at det for forfatterne
til skemaet i høj grad også gælder på de videregående uddannelser.
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Af András Ács &
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András Ács underviser
på Erhvervsakademi
Sjælland, hvor han daglig
arbejder med aktivt at
udvikle de kommende
årtiers digitale talenter.
András Ács har tidligere
arbejdet med ledelse af
it- og medieprojekter

Indledning
Hvilke muligheder åbner der sig ved inddragelse af sociale
medier i en undervisningskontekst? Og hvordan opstår samspillet mellem undervisere, studerende og omverdenen på de
sociale medier? Det er spørgsmål, der belyses i denne artikel,
som vil beskrive et her-og-nu billede af de to forfatteres egne
erfaringer ved inddragelse af sociale medier i undervisningen.
Artiklen kan således inspirere andre til at anvende sociale
medier i en undervisningskontekst og være med til at etablere
hensigtsmæssige spilleregler, der fordrer samarbejde og videndeling i en klasse.

hos bl.a TV2 ØST, og han
har været iværksætter.
Han har en bachelorgrad i medialogi fra
AAU og en mastergrad
i oplevelsesledelse fra
RUC, og han rådgiver
gerne virksomheder
omkring bæredygtige
online-strategier. Nogle
af András Ács særlige
interesseområder er
interaktive brugeroplevelser og oplevelsesledelse
i digitale organisationer

For bedre at kunne beskrive vores praksis, har vi valgt at
inddrage en spørgeskemaundersøgelse for at få et indblik i
andre underviseres brug af sociale medier på udvalgte uddannelser på Erhvervsakademi Sjælland (EASJ). Dette for at få belyst
samspillet undervisere og studerende imellem samt at få et
indblik i, hvordan EASJ-undervisere anvender de sociale medier i
en undervisningskontekst. Således vil artiklen anskueliggøre den
praksis, som vi har observeret på EASJ anno 2015.
I den første del af artiklen beskriver vi den praksis, som vi observerer på EASJ anno 2015, og i den anden del af artiklen vil vi
give vores bud på best practices mht. anvendelsen af Facebook
og andre sociale medier i en undervisningskontekst.

Louise Ea Holbek har en uddannelsesmæssig baggrund som Industriel Designer og har en kandidat
i Digital Design & Kommunikation fra IT-Universitetet i København. Hun underviser i multimediedesign
på Erhvervsakademiet Sjælland, hvor hun også er praktikkoordinator og arbejder med markedsføring af
uddannelsen i regionen. Louis Ea Holbæk har tidligere arbejdet med usability og grafisk design og som
webredaktør hos Københavns Universitet. Hun har i en årrække været selvstændig inden for webdesign
og kommunikation samt konsulent med ekspertise inden for markedsføring, webkommunikation og
sociale medier
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EN DEFINITION AF SOCIALE MEDIER
Udtrykket “sociale medier” bruges til at beskrive medier, hvor
indholdet er skabt af brugerne selv. Udtrykket ‘sociale medier’
er forholdsvist nyt, og blev først udbredt omkring 2005 (Kaplan
2010).
Sociale medier danner store, komplekse virtuelle landskaber,
der kan sammenlignes med en jungle af information med et
komplekts økosystem af brugere og organisationer. Brugerne
organiserer sig i grupper, fører samtaler på kryds og tværs af
forskellige demografier, deler indhold med hinanden og bygger
et netværk af relationer. Disse relationer og den online sociale
tilstedeværelse bliver til en del af brugernes identitet og selvopfattelse (Kietzmann 2011).
Sociale medier adskiller sig væsentligt fra traditionelle medier
ved, at brugernes identitet kommer til udtryk på og i mediet.
Mediets brugere deler opdateringer online ved at sende (poste)
forskellige opslag og ved at kommentere på andres opslag.
Igennem hundredvis af små interaktioner (posts, comments
og likes) indgår mediets brugere i relationer med hinanden
gennem mediet. Disse online relationer udvider, udvikler og
supplerer de menneskelige relationer, der i forvejen er til stede i
brugernes hverdag (Kaplan 2010).
De sociale medier er så udbredte i dagens Danmark, at 59% af
danskere benytter Facebook dagligt (DR Medieforskning) og
nær ved alle af vores studerende er Facebook-brugere i forvejen.
Flere og flere organisationer har fået øjnene op for mediets
potentiale og bruger sociale medier som en kanal til ekstern
kommunikation. EASJ bruger eksempelvis Facebook og LinkedIn
til markedsføring af uddannelserne til kommende studerende.
Derudover bruges sociale medier også til intern kommunikation
i organisationer, virksomheder og uddannelser (Leonardi 2013).
Det er den interne anvendelse af Facebook i klasseundervisningen og klasseledelse, som er i fokus i denne artikel.
Vores egen definition af sociale medier er følgende: Et socialt
medie er et medie, hvor brugerne er medproducerende og selv kan
publicere og eller udgive deres ideer og tanker i real tid, uden at der
er en udvælgelsesproces fra en redaktør eller lignende. Det vil sige
alle apps, blogs og hjemmesider, hvor brugerne selv bidrager
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med indhold og kommentarer er sociale medier ifølge vores
definition. Der er flere sociale medier, som vi anvender både på
pædagogisk og didaktisk vis i organisationen, men vi vil i denne
artikel fokusere på vores erfaringer med brug af Facebookgrupper i undervisningen.

SOCIALE MEDIER PÅ ERHVERVSAKADEMIET
For at få et øjebliksbillede af, hvor udbredte de sociale medier
var blandt kollegaer, samt hvordan de blev anvendt i en undervisningskontekst anno 2015, udsendte vi i april et spørgeskema
til dem, der har med undervisning af gøre. Resultatet af denne
undersøgelse gav 32 besvarelser, svarende til ca. en fjerdedel af
lærerstaben på EASJ.
Ambitionen var at inddrage en endnu større andel, men det var
ikke muligt at få en større svarprocent på daværende tidspunkt.
Dog vurderede vi, at undersøgelsen kan supplere vores beskrivelse af brug af sociale medier i en undervisningskontekst
blandt kollegaer på EASJ, og derfor har vi valgt at inddrage
citater fra undersøgelsen i vores artikel.
Alle faggrupper fra EASJ blev inviteret med i undersøgelsen og
vi fik besvarelser fra følgende uddannelser: Bygningskonstruktør,
Datamatiker, D-konceptudvikling, El-installatør, Handelsøkonom,
International handel & markedsføring, Jordbrugsteknolog,
Laborant, Logistikøkonom, Markedsføringsøkonom, Multimediedesigner, Serviceøkonom samt Efteruddannelse (som dækker
over videreuddannelse henvendt til dem, der allerede er i
erhvervslivet).
Spørgeskemaet var primært sammensat af åbne, kvalitative
spørgsmål, og kun få kvantitative spørgsmål om ”sociale medier
i undervisningen”, og blev udsendt via e-mail. Undersøgelsens
resultater vil vi i denne artikel holde op mod de samtaler og
diskussioner, som vi havde internt i multimedie-undervisergruppen om pædagogisk og didaktisk anvendelse af Facebook.

Facebook deler underviserne
Resultatet af vores spørgeskemaundersøgelse viser, at sociale
medier anvendes forskelligt fra underviser til underviser, og ikke
to undervisere anvender de sociale medier ens. De forskellige
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brugsmønstre virker på sin vis som underviserens digitale faglige
fingeraftryk, som er unik fra underviser til underviser. Selvom
undervisernes brugsmønstre er forskellige, kan der alligevel
spores nogle tendenser. Undervisernes tilgang til Facebook kan
beskrives med følgende fire arketyper:
1. Den aktive deltager bruger Facebook aktivt både privat
og i en undervisningssammenhæng og benytter samme
Facebook-profil til begge dele. Den aktive deltager tjekker
Facebook flere gange dagligt fra computeren og smartphonen. De fleste studerende og nogle undervisere hører ind
under denne arketype.
2. Brugeren med professionel afstandtagen anvender to
Facebook-profiler, én til professionel brug og én til privat
brug. På arbejdet er der logget ind på arbejds-Facebookprofilen og i fritiden bruges den private profil. Det strider
egentligt imod Facebooks egne retningslinjer at bruge
to profiler (Facebook.com Help Center, 2015), men det er en
kendsgerning, at nogle brugere har flere brugerprofiler trods
retningslinjerne.
3. Den passive tilskuer har måske en profil på Facebook, eller
er klar til at oprette en, men han/hun benytter ikke Facebook
i hverdagen. Denne bruger kan godt deltage i fælles aktiviteter på Facebook, men opsøger dem ikke aktivt, medmindre
det er nødvendigt.
4. Nægteren har aldrig været på Facebook og vil ikke tilslutte
sig Facebook af principielle grunde. Undersøgelsen viser, at
en femtedel af de adspurgte decideret er imod at anvende
Facebook i en undervisningskontekst. Vi har også mødt flere
studerende, som hører med til denne gruppe.
Lidt over halvdelen (56%) af de adspurgte undervisere i undersøgelsen angiver, at de anvender Facebook i en undervisningskontekst. En observation og erfaring, som vi har gjort os, idet vi
på daglig basis interagerer i en tværfaglig kontekst med vores
kollegaer via Facebook i forskellige lukkede faggrupper. Dette
fremmer et tættere samarbejde ved tilrettelæggelse af undervisning, men anvendes også til videndeling til brug i undervisningen. Et uundværligt værktøj for os multimedieundervisere, når
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der skal planlægges og koordineres på tværs af fagteams på
EASJ´s fem afdelinger.
Undersøgelsen viser også, at omtrent en femtedel af de
adspurgte decideret er imod at anvende Facebook og helt
fravælger at bruge den i en undervisningskontekst. Nogle af
de adspurgte mener, at Facebook er et medie kun beregnet til
privat brug, og derfor ikke bør anvendes i professionelt øjemed.
Andre mener, at Facebook fjerner opmærksomheden fra selve
undervisningen og at ulemperne ved brug af Facebook overstiger fordelene.

Fordele ved at bruge Facebook-grupper i
undervisningen
Set fra en undervisers perspektiv og ud fra en didaktisk tilgang,
fordrer/fremmer professionelt brug af sociale medier en mulighed for at samarbejde, deltage og kommunikere på tværs af
grupper og lokationer og er derfor oplagt at bruge i en undervisningskontekst. Vi har erfaret flere positive aspekter ved brug
af Facebook-grupper som supplement til arbejdet i klasselokalerne:
1.	 Facebook-grupper kan bruges til at dele viden og
ressourcer, hvor både undervisere og studerende kan
linke til relevante ressourcer, der er aktuelle for det
pågældende undervisningsforløb. Facebook-gruppen
er altid åben og lige ved hånden, og det gør, at videndeling også kan ske uden for klasseundervisningen.
2.	 Vi bygger videre på hinandens viden, fordi der ofte
udveksles kommentarer med relevante anskuelser eller
links til fag-relevante artikler, en slags videns-association,
hvor også underviserne kan lære noget fra
Facebook-grupperne.
3.	 Den virtuelle Facebook-gruppe vedligeholder og
udvikler real life sociale relationer. Ved vores praksisnære
projekter, hvor de studerende selv skulle etablere
kontakter med virksomheder, erfarede vi, at de studerende efterfølgende blev Facebook-venner med de
deltagende virksomheder og derved fik udvidet deres
professionel netværk.
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LINKEDIN OG ANDRE SOCIALE MEDIER
Facebook er det sociale medie, som de fleste studerende (og
undervisere) er komfortable ved at bruge i skrivende stund, og
derfor fokuserer vi i denne artikel primært på dette medie, men
der er også andre sociale medier, der med fordel kan anvendes
i en undervisningssammenhæng. I nedenstående nævner vi
nogle af dem, som vi mener er mest udbredte og anvendelige
for tiden.
LinkedIn er et erhvervsorienteret, socialt netværk, hvor formålet er at holde kontakt med ens professionelle netværk som
studiekammerater, kollegaer, forretningsforbindelser, fagfæller
mv. Lidt over halvdelen af vores underviserkolleger på EASJ
har kontakt med deres studerende (og tidligere studerende)
via LinkedIn. Ved at etablere alumnenetværk kan erhvervsakademierne med fordel bruge LinkedIn til at holde
kontakten med de studerende.
Det kan være fremmende for praksisnærhed at følge fagrelevante virksomheder på LinkedIn for at se, hvordan de udvikler
sig, hvilke nye stillinger de slår op, samt hvilke kompetencer de
lægger vægt på i deres jobannoncer. Det samme kan ligeledes
opnås ved at abonnere på virksomhedernes nyhedsbreve pr.
e-mail.
Google Docs og Trello er samarbejdsværktøjer, hvor flere
brugere kan redigere den samme tekst samtidigt/synkront,
hvilket kan give et socialt præg. Det kan give nye muligheder
i en undervisningssammenhæng, da det bliver muligt for flere
at arbejde på det samme dokument samtidigt.
Academia.edu er et særskilt akademisk socialt netværk for
deling af videnskabelige publikationer og idéer. Det er først
interessant i en undervisningssammenhæng, hvis man vil
fordybe sig inden for et bestemt forskningsområde.
Twitter, Instagram og Snapchat kan i nogen grad bruges på
samme måde som Facebook, men er på nuværende tidspunkt
ikke så udbredte og alsidige som Facebook. Twitter er bedst
egnet til korte tekstbeskeder, Instagram til billedbeskeder
og Snapchat til at sende billeder og videoer, der forsvinder
umiddelbart efter afspilningen.
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4.	 Målrettet brug af sociale medier i klassen understreger
vigtigheden af at skabe egne netværk. Det sker ofte i
research-fasen af et undervisningsprojekt, at de studerende tilmelder sig faglige grupper, hvor de indhenter
ny viden ved at følge med i andres diskussioner, men
også ved at få sparring fra professionelle “practitioners”.
5.	 Sociale medier bruges til samarbejde og ved diskussioner. Vores studerende bruger chat-funktionen sammen
med eksempelvis fraværende studerende, så de også
kan involveres i gruppearbejdet. Chatten bruges ofte
som supplement til projektstyringsværktøjer såsom
Trello, Asana, Podio mv. Vi undervisere anvender ligeledes Facebook Messenger til kommunikation med de
studerende, dels fordi det er nemmere at finde deres
Facebook-profil, når de er tilmeldt en klasse Facebookgruppe, dels er den altid opdateret i modsætning til
deres e-mail, som ofte bliver udskiftet. En anden vigtig
funktion er, at vi kan se, om de har fået/læst vores
beskeder.
6.	 De sociale medier er med til at opbygge en form for
‘social kapital’ hos de studerende, idet summen af
den kollektive værdi fra fællesskabet er større, end de
enkelte individuelles bidrag. Facebook er således med
til at opbygge en form for klassedynamik, der kan være
medvirkende til at have en positiv effekt på fastholdelsen af de studerende.
7.	 Ved at sammenfatte egne erfaringer med vores kollegaers – både ud fra observationer men også fra besvarelserne i spørgeskemaundersøgelsen – fandt vi frem til,
at den størst oplevede gevinst ved brug af Facebook er
dets hurtighed. Med det menes, at med et enkelt opslag
kan underviseren nå de fleste studerende i en klasse på
få minutter og efterfølgende se kvitteringen for, hvem
der har set beskeden. Beskederne kan ses på PC, tablet
og smartphones og kan indeholde links til materialer,
som direkte kan anvendes i undervisningen.

81

5
Multimedieunderviserens brug af
Facebook i en
undervisningskontekst

I forbindelse med undervisning bruger jeg Facebook til
at dele artikler, opslag, nyheder om events og arrangementer,
jeg tror kan have interesse for de studerende eller relaterer
sig til noget, vi har snakket om i undervisningen
Det går hurtigt med at sprede informationerne

Alle er online tit, stor slagkraft
Hurtig og nem kontakt med de studerende
– det er der de er, og de er alle på
Det ryger ud på mobilen. Ofte fordi de har indstillet
til push-beskeder fra relevante grupper og Messenger
er naturligvis push.

Ovenstående citater taget fra undersøgelsen er i tråd med vores
egne erfaringer, idet vi selv befinder os i brugergruppen ”de
aktive deltagere” og for os er Facebook blevet et uundgåeligt
kommunikationsværktøj med de studerende (og underviserkolleger).
Som udgangspunkt er Facebook ikke et online-værktøj, som
studieledelsen søger at implementere på EASJ. Dog oplever
vi, at Facebook fungerer som et godt supplement til EASJ´s
officielle læringsplatform, da det på Facebook er nemt at lave
afstemninger, opdateringer og events samt give beskeder til
specifikke personer og grupper. Da de studerende ofte skifter
e-mailadresser, er det ofte nemmere for underviserne at finde
de studerende på Facebook.
En erfaring, som vi selv har gjort os og noget som vi praktiserer er, at vi opretter en Facebook-gruppe for hvert nye hold
inden studiestart, hvor vi inviterer kommende studerende til at
tilmelde sig gruppen.
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Kan ofte ikke finde en studerendes e-mail,
det er nemmere at finde dem på Facebook
Det er nemt at tilføje og fjerne nye studerende

Jeg bruger ikke decideret FB i undervisningen, men bruger det
som et redskab til at komme i kontakt med mine elever
Det er sjældent, at jeg anvender Facebook i undervisningen,
det er mere til at kommunikere med de studerende
Det er der, det er nemmest at fange
de studerende

Med succes har vi samlet hele holdet ét sted og kan give
kollektive beskeder, de kan tjekke hinanden ud og se, hvem de
er kommet på hold med. Mange af de studerende har konkrete
spørgsmål til studiestart, som de måske ikke har fået besvaret
i velkomstbrevet. Ved at svare åbent i Facebook-gruppen kan
de alle nye studerende få samme besvarelse, og vi har en
fornemmelse af, hvem der har set beskeden (takket være kvitterings-funktionen på Facebook).
Flere besvarelser fra vores undersøgelse nævner også, at det er
en fordel, at de studerende hjælper hinanden på Facebook.

•

“De studerende kan hjælpe hinanden. I Facebook-grupper er det
ofte studerende, som svarer på spørgsmål, som er rettet mod
undervisere. Man får aktiveret crowd intelligensen!”

•

”De studerende har en gruppe til mit fag de bruger, giver hurtig
kommunikation på et medie der hurtigt opdateres/læses.”

•
•

”God muligheder for at dele studerende ud i relevante grupper.”

•

“Man kan have debatter med flere personer på en gang
gennem Messenger.”

”De studerende har gavn af den nemme og hurtige
kommunikation med hinanden i gruppearbejde. Styrker
fællesskab. Alle kan følge med i hvad der sker.”
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Et eksempel på udveksling af information: En
af studerende har brug
for hjælp til en opgave
og holdkammeraterne
hjælper til

Det opleves som en succes blandt af de adspurgte undervisere
med hensyn til brug af Facebook, “når studerende ser spørgsmål
fra andre studerende rettet mod undervisere og så svarer på dem.
Der sker enormt meget læring ved udveksling af information på
den måde. Og det er enormt effektivt i forhold til f.eks. e-mail.” Vi
opfordrer vores studerende til at bidrage med videndeling i
Facebookgruppen, som kan ses i nedenstående eksempel.

Det er netop i eksempler som ovenstående, at de studerende
har mulighed for at konsolidere deres viden og kompetencer.
De lærer at inddrage og dele deres viden med andre og ved
gensidig feedback opnår de et højere refleksionsniveau. Det
er her, at vi som undervisere er med til at fremme den gode
dialogbaserede læring.
Det næste eksempel viser et Facebook-opslag, hvor en studerende deler en virksomhedskontakt med hele klassen. Det er
fremmende for praksisnærhed, når de studerende er ambassadører af uddannelsen udadtil (i det følgende er virksomheden et
pladeselskab), og deler deres faglige kontakter med alle i klassen
– både studerende og undervisere. Et opslag som dette kunne
anspore os undervisere til at anvende virksomhedskontakten
som vores næste virksomhedscase til video-undervisningen.
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Et eksempel på
praksisnærhed: En
studerende deler sin
virksomhedskontakt med
klassen (og underviserne)
i forbindelse med et
undervisningsforløb om
videoproduktion

De positive egenskaber ved de sociale medier, herunder fokus
på brugen af Facebook, er karakteriseret ved, at den enkelte
studerende har indflydelse og mulighed for at dyrke deres
sociale fællesskaber. Hermed mener vi, at brugeren selv vælger
graden af bidrag og deltagelse i samtaler. De studerende styrer
selv, hvilke ressourcer og relationer de vil trække på i forbindelse
med eksempelvis opgaveløsning og projektdeltagelse, og deraf
gives rækkevidden og betydningen af en udvidelse af deres
(online) netværk.
Facebook rykker undervisere og studerende tættere sammen,
fordi opslag og kommentarer kan ses og kommenteres af alle
uafhængig af tid og sted, og undervisere og studerende er
ligestillede på mediet. ”Det giver en uformel og god kontakt til de
studerende, som jeg personligt godt kan lide – det gør dem mindre
fremmedgjorte overfor mig som underviser, og det oplever jeg giver
en bedre læring, fordi de tør spørge mere.”
Set i forlængelse af ovenstående citat, er det oplagt at tale om
social kapital (Pierre Bordieu: ”Kultursociologiske texter”) og måling
af den investerede tid på Facebook som afkast ved at indgå i et
relationsbaseret forhold med de studerende. Den relation, der
opstår i Facebook-gruppen, hvor medlemmerne bidrager med
indhold, kan siges at berette en form for ”kredit” i forskellige
former. Set fra vores side er det en investering i relationer, som
muligvis ikke giver et her-og-nu afkast, men på sigt kan være
med til at sikre en positiv og støttende atmosfære i undervisningen, der udvides fra det fysiske ind i det digitale klasselokale.
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Feedback fra de studerende og vores erfaringer viser, at brug
af Facebook som kommunikationsplatform skaber gode
relationer, er medvirkende for skabelsen af et godt studiemiljø og kan også bidrage til at fastholde de studerende. Her
tænker vi ikke kun på de faglige opslag, men i højere grad
på, hvor de studerende inviterer til sociale arrangementer,
tagger hinanden i sjove situationer, komplimenterer kreative
løsninger mv. Altså den uformelle, sociale interaktion, som
kan afføde venskaber på tværs af klassen. Ud fra en mere
socialkonstruktivistisk vinkel kan der i disse aspekter også
opstå læring ved den sociale interaktion, hvor læringen tager
afsæt i dialogen mellem undervisere og studerende og de
studerende imellem.
Med andre ord sørger de studerende selv for, via de sociale
medier, at forme deres eget personlige læringsmiljø ved at
trække ressourcer og relationer ind i forskellige kontekster
alt efter behov. Eksempelvis kan nævnes studerende, der
trækker på deres egne personlige netværk i forbindelse med
opgaveløsningen. Herved udvider de studerende deres
personlige læringsmiljø ud over klassens rum og miljø, og de
andre i gruppen får samtidig udvidet deres netværk.
Facebook er således med til at fremavle nye kommunikationsformer, som udfordrer og udvider vores gængse
former for den daglige kommunikation. Disse kommunikationsformer kan med fordel anvendes i pædagogiske
sammenhænge. ”Det giver også en anden fleksibilitet for mig
som underviser idet de studerende i princippet kan kontakte mig
døgnet rundt – jeg behøver dermed ikke have faste kontortider.”
Ved brug af Facebook i en undervisningskontekst gøres
underviserne mere tilgængelige, fordi der altid kan startes
en samtale via opslag eller på chat app’en Facebook Messenger. “Så sent som i dag, har jeg fjernvejledt en gruppe gennem
Facebook Messenger ved at svare på specifikke spørgsmål og
give links til dem for videre research.”
En praksis, som vi ofte benytter, er netop online vejledning
via eks. Facebook Messenger. De studerende oplever, at de
hurtig får svar og kan komme videre med deres opgave.
Samtidig øver de sig i at formulere sig kort samt i skriftlighed
(selvom de alle ikke er lige gode til at stave).
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Nedenstående eksempel kunne også være stillet på
Facebook-gruppens væg, og vi vælger ofte at flytte dialogen
ud i åbent forum, så alle gruppemedlemmerne kan få indsigt,
hvilket ofte afføder nye spørgsmål og den dialogbaserede
læring fremmes herved.

Ulemper og udfordringer ved Facebook
Ifølge de, som i forvejen bruger Facebook i undervisningen, er
en af de væsentligste ulemper ved brug af Facebook i en undervisningskontekst, at nyheder og beskeder forsvinder hurtigt, og
at de er svære at genfinde.

•
•
•

“Vigtigt indhold kan forsvinde i mængden af indlæg.”

•

”Det er ikke muligt at søge og / eller strukturere information.”

”Ingen dokumentation gemmes – ting kan løbe løbsk.”
”Posts forsvinder i mængden og mister overblikket + der er ofte
meget spam.”

Erfaringsmæssigt er vi enige i de adspurgtes betragtninger.
Som det er nu, er Facebooks søgefunktion ikke egnet til at
genfinde bestemte opslag eller informationer. Derfor bør
Facebook bruges i samspil med uddannelsens læringsplatform,
i vores tilfælde Fronter, hvor de dokumenter, der er relevante
for undervisningen, kan findes og genfindes. Underviserne kan
linke til disse dokumenter fra Facebook in situ, men når der skal
genfindes information, vil dette normalt ske på selve læringsplatformen og ikke på Facebook.
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•

Facebook opleves også ofte forstyrrende for undervisningen,
fordi den konstant distraherer med ikke- undervisningsrelateret
information. Derved kan Facebook være hindrende for en
fordybelse i det faglige arbejde og kan opleves som useriøst, ikke
autentisk og overfladisk.

•

”De studerende bruger alt for meget tid på ikke relevant
Facebook i undervisningen.”

•

”Overfladiskhed: Jeg oplever at der er overfladiskhed nok i
forvejen, og ser ingen grund til at bidrage til den udvikling via
Facebook.”

•

”Det er ikke et autentisk medie og ikke en del af EASJ’s
kommunikationsplatform.”

•
•

”Det opfattes af studerende som useriøst.”
”Jeg ser kun en ulempe (ved Facebook): Hvis/når de studerende
har svært ved at logge af mens jeg underviser.”

Denne ”online-støj” i klasselokalet er i mange underviseres øjne
et irritationsmoment. De studerende gemmer sig bag computerskærmen, skriver beskeder, er på Facebook, Youtube, 9gag
eller noget helt fjerde frem for at være deltagende i undervisningen.
Nogle undersøgelser antyder, at studerende, som bruger sociale
netværk i en udpræget grad, betaler en skjult kognitiv pris,
fordi deres opmærksomhed bliver fragmenteret. Intensiv brug
af online medier kan i det hele taget virke undergravende for
komplekse tankeprocesser og intellektuel udvikling, fordi de
studerende anspores til at surfe på nettet, dvs. hurtigt at skifte
fra emne til emne, frem for at fordybe sig i en tekst (Connolly
2011). Men på den anden side bliver de studerende derved
bedre til at skimme og scanne tekster.
Faktum er, at de sociale medier er blevet en væsentlig del af de
studerendes – men også en del af undervisernes hverdag og er
et sted, hvor vi bevæger os frit og ubesværet. De sociale medier
repræsenterer stærke, globale trends, der er kommet for at blive,
og vi kan ikke se bort fra deres tilstedeværelse i klasselokalet.
Ved at inddrage de sociale medier, herunder Facebook, i en
meningsfuld undervisningskontekst, har vi som underviser flere
strenge at spille på og dermed også mulighed for at arbejde
med flere forskellige didaktiske metoder og læringstilgange.
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Den konstante online tilværelse, som brug af sociale medier og
smartphones ansporer til, er udfordrende for ”work life balance”
både for de studerende og for underviserne.

•

”Forventning om meget hurtigt svar fra studerende uden
for arbejdstid.”

•

”Det er ikke så fedt at få 1000 opdateringer, særligt hen over
weekenden. Derfor er jeg også gået væk fra at deltage i
holdenes Facebook grupper.”

•

”Det er en udfordring at blande privatlivet med det
professionelle.”

•

“Tendens til for meget kommunikation der kunne vente
eller ikke er relevant.”

Alt efter hvilken brugertype, som en underviser er, jævnfør
tidligere beskrevne arketyper, kan der være en flydende grænse
for, hvornår man er på arbejde eller ej. For nogle undervisere opfattes det som en fleksibilitet at være online uden for
”normal arbejdstid”. Andre har givet udtryk for, at det er blevet
en stigende stressfaktor, som ovenstående citater bekræfter.
Vi har således observeret en stigende tendens til, at flere af
vores underviserkollegaer opretter en arbejdsprofil (brugeren
med professionel afstandtagen). Vi befinder os begge under
arketypen ”den aktive bruger” og oplever en fleksibilitet ved at
være online uden for almindelig kontortid. Dog sætter vi selv
grænsen for, hvor meget vi interagerer med de studerende
uden for almindelig kontortid.
Underviseren bør være rollemodel i Facebook-gruppen, både
hvad det angår work-life balance, men også hvad angår takt og
tone. I nogle tilfælde kan der gå hårdknude i online-diskussionerne, hvor enkelte problemstillinger får alt for megen fokus,
og diskussionen kan ende i nedsættende udtalelser. Vi har set
flere eksempler i Facebook-grupper, hvor tonen var hård, og der
opstod ukonstruktive, verbale slåskampe, såkaldte flamings eller
shitstorms. Flaming er betegnelsen for fjendtlig og krænkende
interaktion mellem brugerne. Udtrykket shitstorm, beskriver
omsiggribende harme på internettet rettet mod for eksempel
en virksomhed, især ved at skrive dårligt om det på de sociale
medier. Her skal underviseren agere som moderator og sætte
takt og tone. Underviseren bør også kort kommentere, hvis
de studerende udbreder misforståelser. I det hele taget er der
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emner, som ikke egner sig til online-diskussion, men bør drøftes
i klassen i stedet for.
Det sidste område, som vi og vores underviserkollegaer
opfatter som problematisk med hensyn til brug af Facebook
i undervisningen, er rettigheds- og privatlivsområdet: Hvem
ser det indhold, som jeg publicerer? Hvem har ret til at tagge
mit indhold og bruge det uden min tilladelse? Hvordan kan
jeg trække mine opslag tilbage? Hvordan kan studerende
med navnebeskyttelse deltage i Facebook-grupper? Hvad
siger ophavsretten? Det kan være svært at gennemskue, hvem
der har hvilke rettigheder over det indhold, der publiceres på
mediet, og hvorledes reglerne er, da Facebooks retningslinjer
løbende ændres. Et godt råd til både undervisere og studerende
er jævnligt at undersøge Facebook´s retningslinjer (Facebook.
com Terms and Policies).

KONKLUSION OG PERSPEKTIVER
Vores erfaring er, at Facebook-grupper med fordel kan anvendes i en erhvervsakademisammenhæng for at engagere og
involvere de studerende i undervisningen, men der også er
faldgruber, som undervisere bør søge at undgå. (Se “10 gode råd
til brug af sociale medier i undervisningen” sidst i kapitlet.)
Vi har set eksempler fra undervisere, som er glade for at
anvende Facebook, LinkedIn og andre sociale medier i en
undervisningskontekst, og vi har også fremført argumenter fra
undervisere, som er deciderede modstandere af Facebook i
undervisningen af forskellige årsager.
Vi mener, at Facebook (og andre lignende sociale medier) med
fordel kan anvendes som supplement til erhvervsakademiernes
it-systemer til videndeling og kommunikation. Det mener vi,
fordi de sociale medier tilbyder nye, effektive kommunikationsformer, brugervenlige grænseflader og er nemme at bruge til
hverdags- og dagligdags-kommunikation mellem studerende,
undervisere, virksomheder og omverdenen.
Sociale medier kan synliggøre de netværk, som de studerende
indgår i, i forbindelse med den praksisnære undervisning, og
disse netværk udgør en vis form for social kapital, som også
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følger de studerende efter endt uddannelse og deres videre
færd i livet. Både studerende og undervisere kan med få klik
begynde at følge fagrelevante virksomheder og fagpersoner,
som kan være fremmende for undervisningens praksisnærhed.
Vi er af den overbevisning, at sociale medier kan udvide klasseværelset i cyberspace og fremme et godt læringsmiljø, idet alle
studerende kan bidrage med at videndele og diskutere relevant
faglig indhold. Sociale medier kan være medvirkende til at
styrke de relationer, som er en vigtig del af vores pædagogiske
grundlag. Fornuftig brug af Facebook og andre sociale medier
i undervisningen kan øge udbyttet af erhvervsakademiernes
undervisning, fremme samarbejde på tværs af klasser og
faggrupper og i nogle tilfælde endda bidrage til fastholdelse af
de studerende.
Er du enig eller har du kommentarer til denne artikel?
Kommenter gerne på viden.easj.dk.

10 GODE RÅD TIL BRUG AF SOCIALE MEDIER I
UNDERVISNINGEN
Afslutningsvis har vi samlet en buket af gode råd og anbefalinger fra vores praksis med brug af Facebook i undervisningen
på EASJ. Som tidligere nævnt er der visse faldgruber ved brug
af Facebook i en undervisningssammenhæng, men ved at
overholde og indarbejde nogle simple spilleregler kan vi undgå
disse problemstillinger og kan anvende Facebook som et
brugbart socialt medie, som bidrager til gode læringsoplevelser.
Nedenstående er vores best practices.:
1.

Brug Facebook- og LinkedIn-grupper i alle klasser
Opret gerne en gruppe for hver klasse eller hold –
medmindre de allerede har en gruppe. I nogle tilfælde er
de studerende hurtigere til at organisere sig på Facebook,
end underviserne. Hvis holdet allerede har en gruppe i
forvejen, kan du som underviser overveje at anmode om
selv at blive inviteret til gruppen for at kunne anvende den
i undervisningen. Klassen kan fortsat bruge gruppen som
en “digital opslagstavle”, hvor stort og småt kan slås op og
diskuteres. Du skal have administrationsrettigheder for at
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kunne redigere eventuelt uønsket indhold, og gruppens
synlighed bør være ”secret/hemmelig” for at sikre, at kun
inviterede medlemmer kan se opslag i gruppen.
2.

Deltagelse er anbefalet, men ikke obligatorisk
Vi har valgt at acceptere, at der er enkelte studerende og
undervisere, som ikke vil bruge Facebook. Derfor er brugen
af Facebook ikke obligatorisk, men er kun et ”nice-to-have”
supplement til den daglige undervisning. “Det er ikke alle,
der er begejstret for Facebook, og de skal ikke presses. Ved
at bruge Facebook støtter vi en kommerciel virksomhed.”
Vores erfaring er, at så længe, der er en kritisk masse,
der følger med i gruppen, vil informationerne også
spredes til de, der ikke er med på mediet. Facebook
bør anvendes som samtaleforum frem for et
dokumenthåndteringssystem. Alle officielle dokumenter
og beskeder bør lagres på skolens learning management
platform, og der kan fra Facebook henvises til disse
dokumenter. For eksempel “Tak for en læringsrig
formiddag. Se dagens slides på dette link...”

3.

Inviter gæsteundervisere, oplægsholdere og
virksomhedskontakter til at samarbejde i gruppen
Når vi har casevirksomheder tilknyttet vores undervisning,
opfordrer vi til at invitere virksomhederne i særlige
grupper, hvor de kan holde kontakten med de studerende.
Dette kan i de fleste tilfælde forenkle kommunikationen
mellem de studerende og virksomheden samt sikre, at alle
involverede får den rette information.

4.

Etabler en klassekultur, hvor information
og viden deles med alle
Det kan være en god idé at opfordre de studerende til at
dele deres gode links, artikler, jobopslag m.m. i grupperne
i en undervisningssammenhæng. Underviseren kan gøre
det samme og chatte og slå ting op i gruppen før, underog efter undervisningen. Vi ser ofte opslag om artikler og
tutorials fra de studerende. Det er også sket nogle enkelte
gange, at de studerende har kunnet finde bedre litteratur
til et emne, end underviseren.

5.

Hold den gode tone
Hvis diskussionerne løber af sporet, kan du som
underviser bede deltagerne om at holde en god tone.
Besvar shitstorms med lovestorms. “Før i tiden dannede
de studerende deres egne Facebook-grupper uden
deltagelse af underviserne, og det blev ofte til et brokkeforum, hvor de studerende brokkede sig til hinanden over
undervisningen ..., men de brokkede sig aldrig til dem, som
kunne gøre noget ved det. På den måde var Facebook
med til at forstærke alt det negative. Det blev meget bedre
da undervisere begyndte at involvere sig i grupperne, så
problemer kunne blive adresseret med det samme.”

6.

Filer og fortroligt materiale bør aldrig uploades
til Facebook
Facebook forbeholder sig retten til at anvende alle
uploadede filer, dokumenter og billeder til kommercielle
formål. “You grant us a non-exclusive, transferable,
sub-licensable, royalty-free, worldwide license to use any IP
content that you post on or in connection with Facebook
(IP License)” (Facebook.com Terms and Policies, 2015). Det
kan have utilsigtede konsekvenser, og vi anbefaler derfor
at dele links frem for at uploade filer, da du derved har
mulighed for på et senere tidspunkt at fjerne indholdet fra
selve URL’en.

7.

Tænk over, hvordan Facebook og LinkedIn
udnytter din data
Facebook bør betragtes som et åbent postkort eller et
offentligt rum i cyberspace, hvor alle kan følge med i ens
gøren og laden. Facebook indsamler al brugsdata og
udnytter den kommercielt, og virksomheden er mere og
mere kreativ med hensyn til at udnytte det uploadede
indhold. Hvis du ikke er komfortabel med, at Facebook kan
bruge hvert eneste bogstav eller billede, som du udgiver
på platformen, kan du vælge at begrænse din profil kun til
en undervisningssammenhæng. Det vil minimere niveauet
af eksponering af din data.
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8.

Facebook kan slette din gruppe eller konto uden varsel
Dett sker meget sjældent, men hvis det sker, er det svært
eller praktisk talt umuligt at genskabe gruppens eller
profilens indhold. Derfor: Sørg for at have en backup af
væsentligt indhold fra gruppens side.

9.

Privatliv versus professionel tilgang
Er du klar til at blande dit privatliv med din profession? En
tredjedel af de adspurgte undervisere vil foretrække ikke
at gøre det og opretter derfor underviserprofiler, som de
udelukkende bruger i undervisningsøjemed. Facebook
opfordrer dog til kun at have én enkelt profil, som både
bruges privat og til professionelt brug. Hvis du skal
efterleve Facebooks retningslinjer, skal du således
anvende din egen profil i en undervisningssammenhæng (Facebook.com Help Center, 2015).

10. Sluk! Husk at logge af, når du holder fri.
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På vores korte videregående uddannelse i multimediedesign
(MMD) prøver vi altid at samle det bedste fra to verdener: 1) at
få den studerende til at anvende teori og metode i en praktisk
sammenhæng i skabelsen af 2) et produkt for erhvervslivet. Det
er absolut ikke altid nemt. Mine multimediedesignstuderende
er meget glade for det praktiske arbejde med at lave hjemmesider, apps og meget andet sjovt, men de er ofte – for manges
vedkommende – kun til en vis grad interesseret i at anvende
relevante teorier og afprøvede strategier i deres arbejde. Så kan
man indvende, at det er noget de gør, for de går til eksamen
og får fine karakterer. Det er heldigvis rigtigt. Men det er stadig
en lang og sej kamp at få dem dertil, hvor de viser, at de kan
anvende teori og praksis i en rigtig sammenhæng. Jeg kan godt
beundre, hvordan en gruppe MMD-studerende har lavet et flot
interessentkort i deres nyeste rapport. Men lavede de det, fordi
de reelt syntes, at det var en hjælp til deres produkt, eller lavede
de det, fordi de havde fået at vide, at det skulle de gøre? Gør det
noget, kan man spørge? Ja, i min optik gør det en stor forskel
om de reelt forstår, hvorfor de skal anvende teorier og metoder.
Og her skærer jeg ind til benet omkring de udfordringer, som
denne artikel handler om:
1. Hvorfor skal vores studerende lære at anvende teorier og
metoder uden altid helt at forstå, at metoder og teorier er
skabt til at være med til at løse udfordringer, ikke til at blive
fulgt til punkt og prikke i sig selv? Især de af vores studerende med en klassisk gymnasiebaggrund, som har fået det
med i bagagen, at man skal lære teorier og metoder for at
bestå en eksamen. Det fjerner i mange tilfælde de studerendes fokus fra, at de i ethvert nyt projekt skal lære at anvende
deres viden til fordel for en ny udfordring. Det betyder i
praksis, at de muligvis ikke lige kan bruge en model i dens
helt firkantede form på samme måde hver gang.
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Der sker så det, i værste fald, at teorien er med for teoriens
skyld. Eller der mangler relevant strategi og teori, fordi det
af gruppen blev anset for hæmmende for det praktiske
produkt. Er det så på tide at skyde skylden på en over-akademiserende tendens? Nej, det handler om at fremme et
mere kreativt fokus på teori og metode:
2. Hvorfor ikke visualisere ideer og metoder og prøve at kombinere det abstrakte med det praktiske, så alle kan se det,
der bliver talt om? Der er en stor forskel på de studerende
i den måde, hvorpå de kommunikerer og formidler ideer
i et projekt. Nogle er gode til at have abstrakte ideer og
kreative tanker hængende som usynlige bolde i luften, alt
imens de skriver løs. Andre er gode til at være de, der samler
ideerne i mindmaps, business canvas models eller andet.
Og det fungerer godt for så vidt, at der kommer fart over
feltet i gruppen. Dog lige med den kedelige undtagelse, at
det som regel betyder, at nogle med det samme har både
overblik over teori og koblingen til praksis, mens andre bare
sidder og venter på at komme i gang med det praktiske.
For det teoretiske er ikke så sjovt, når nu man måske ikke
lige er den, der forstod alle de fornemme navne på modellerne. Og hvorfor spørge, det er jo lige meget, det er nok en
anden, der skriver om det. Resultatet er det samme op til
hver eksamen: De studerende skal gøre et ihærdigt forsøg
på at parre de rigtige dele og være sikker på, at de passer.
Hvis de ikke synes, at produktet helt passer til en teoretisk
model, så tør de ikke smide modellen væk, for den bliver
læreren sikkert glad for at se, at man har taget så meget
med, som man kan. Ergo er relevansen og valideringen af
arbejdet – akademisk og praktisk – i fare for at blive helt
eller delvist hullet på grund af to faktorer: For det første er
der i de studerendes indledende projektarbejde stor forskel
på, hvordan gruppemedlemmerne fortolker vigtigheden
af hvilke modeller og eller teori, der skal med og især,
hvorfor de skal med. For det andet er det problematisk, at
ikke alle gruppemedlemmer forstår det faglige felts teorier
og metoder i forhold til det omfang, som de skal med i
et givent projekt. De bogligt svage trækker sig tilbage fra
diskussionen med det resultat, at de måske ikke kan stå inde
for alt det, som rapporten kommer til at indeholde (hvilket
bliver farligt for dem til eksamen). De bogligt stærke får lov
at flashe en masse viden, som de synes, de skal have med,
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men som måske ikke altid er med på baggrund af, at det
reelt er relevant for opgaven (og det giver også problemer til
eksamen). Ja, en dårlig cocktail for den enkelte studerende
såvel som for gruppen som helhed.
Disse erfaringer fik mig til at sparre med min kollega Hanne
Carden om disse udfordringer. Fandtes der ikke en mulighed for
at løse bare nogle af disse udfordringer? Til en vis grad var løsningen opfundet, for der eksisterer mange enkeltstående kreative
procesværktøjer (fx KIE-modellen, Jensen & Kromann-Andersen, 2009).
Men ingen af disse kom ind til benet af vores udfordring: De
studerende skal blive bedre i stand til at forstå, at de har et mål, enten
fælles i en gruppe eller individuelt, uanset opgavens art. Dernæst skal
de foretage en validering af relevante teorier, metoder og kreative
valg forud for deres produktdesign. Og vi tænkte videre, at de
studerende måske endda også kunne øve sig i at forholde sig
reflekterende kritisk til teori og metode. Det blev starten på vores
arbejde med de 3 M’er.

EJERSKAB OVER TEORI OG PRAKSIS, ER DET
FØRSTE MENTALE SKRIDT
Jeg vil i det følgende stykke kigge på forholdet mellem studerende og faglighed.
Hvis du som studerende ikke gør din tillærte faglighed til din
egen faglighed, altså hvis du ikke, som det flot siges i pædagogikken, kommer videre fra assimilering (ren kopiering) til
akkomodation (hvor du gør viden til noget, som du selv kan
udvikle selvstændigt), så bliver det svært for dig at bruge din
viden til andet end, ja, viden. På et erhvervsakademi handler det
om at lære at få viden til at udmønte sig i praktiske færdigheder
og kompetencer.
Derfor er det vigtigt, at den enkelte studerende tager ejerskab
over ikke bare praksis, men også over teori og dens potentiale til
at understøtte en bedre praksis. Mange MMD-studerende står lidt
tøvende foran de mange færdige og forkromede teorier i design,
virksomhed og kommunikation, som er de såkaldte bløde fag,
og de kan ikke altid se deres praktiske anvendelse – uanset hvor
mange gange, som de anvender dem i praktiske sammenhænge
med fx Photoshop eller InDesign.
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Vi tænkte hurtigt, at dette scenarie skal vendes på hovedet:
Hvis der skal være mening i at have teorier og metoder på et
erhvervsakademi, så skal det være, fordi de kan understøtte et
mål. Det er det første M i de 3 M’er:

M FOR MÅL: OVERBLIKKET
Et mål kan have mange betydninger i den studerendes hverdag.
Helt individuelt set får hver enkelt studerende altid en række
mål tildelt, som han eller hun skal løse ifølge studieordningen,
ifølge pensum og i opgaverne på studiet. Alligevel skal det også
være lysten til at lære, der skal drive den studerende.
M for mål er et udtryk for processens udfordrende og forpligtigende del, uanset om den studerende er en del af en gruppe
eller arbejder individuelt. Når en studerende står over for at
skulle organisere sin egen læsning af pensum og løsning af
individuelle opgaver, er det helt klart vigtigt at få det læst og
løst. Men hvis det bliver gjort helt og holdent fordi, den studerende synes, at han eller hun „nu engang bare skal gøre det“ og
starter med blindt at følge litteraturens præmisser – uden at se
det i perspektiv til sin uddannelse og sin faglighed – så bliver
resultatet i bedste fald viden for videns skyld.
De studerende skal inden, de overhovedet åbner en bog, være
klar over, hvilket mål, der er vigtigt for den givne opgave. Det
kunne være, at nu skal man læse de her tre kapitler og forstå
grundlæggende markedsføring. Eller det kunne være, at nu skal
man overskue den her case og få lavet en god problemformulering. Endelig kunne det være, at nu skal man som gruppe lave
et forslag til et websitedesign og holde et oplæg om det for
klassen og underviseren. Her betyder M for mål, at de studerende skal spørge sig selv om, hvad det kræver af dem i forhold
til viden og til formidling. Det betyder altså, at efter man har
defineret sit mål, skal man foretage en relevant udvælgelse af de
metoder, der støtter målet. Næste M betyder derfor metode.

M FOR METODE: UDVÆLGELSEN
Som en følge af at man sætter sig nogle bevidste mål, sker der
en udvælgelse og nogle fravalg. Og det er det, der skal ske – det
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er en god proces. Det, som vi lægger vægt på med hensyn til M
for metode er relevans, at der gøres brug af validerede teorier
og eller faglige, praktiske metoder. Når man har sat sig et mål
og eventuelt en række delmål, kommer det næste spørgsmål:
Hvordan skal disse mål og udfordringer løses? Netop fordi
man aktivt har sat sig nogle mål, så skal man – i brugen af de 3
M’er – proaktivt tage stilling til, hvilke metoder, man vil og bør
anvende. Jeg husker engang, at jeg fik præsenteret intet mindre
end tre interessentanalyser fra en gruppe studerende, og ud
fra hver enkelt kunne der laves analyse og konklusion, der var
forskellig fra de andre. ”Hvilken var den rigtige?”, spurgte jeg
dem.” De var alle rigtige”, var svaret jeg fik, for de havde ”brugt
dem allesammen rigtigt“. I det her tilfælde var løsningen ikke
forbundet med et overordnet mål, men snarere med at flashe
viden, der skulle signalere en kvantitativ brug af viden – jo mere,
jo bedre.
Essensen i M for Metode: Når du har et mål, selvstændigt eller
i en gruppe, så kan du hurtigere foretage en udvælgelse af
de metoder, der skal anvendes. Og nogle metoder skal ofres,
for hellere en lille samling af gode teorier og metoder end en
masse, hvor de irrelevante dele mudrer målet for opgaven! Men
det med at se det relevante, det kan være en udfordring – især
for dem, der synes især teorier kan være lidt for abstrakte i det
hele taget. Ja, jeg kan godt se jeg bør bruge Scheins isbjergsmodel til mit formål, tænker den studerende ved sig selv, men
jeg fatter ikke en meter af den! Her er svaret at få Mål og Metode
helt synliggjort. Det handler det sidste M for Metafor om.

M FOR METAFOR: IDEGENERERINGEN
En metafor er i sit udgangspunkt et rent sprogligt billede,
hvor et begreb forklares med et andet begreb, som det sættes
sammen med. Metaforer er med til at give konkrete billeder på
abstrakte begreber. Tag bare begrebet ”en tanke“. Der kan vist
ikke siges at eksistere noget som en enkelt tanke i ren biologisk
forstand. Men det forhindrer os ikke i rent poetisk og i dagligdags tale at tale om tanker i metaforisk forstand, fx ”knivskarpe
tanker“. Brugen af metaforen vil arbejde hen imod en essens,
væk fra blot det helt basale og konstaterbare og frem til noget
mere holistisk og visuelt forståeligt, måske endda frem og
tilbage mellem det simple og det mere komplicerede (Kristensen
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1968: 87). På den måde er en metafor ikke bare forbeholdt sproglige billeder, men kan også være helt konkrete, visuelle billeder,
der samle flere dele i et billede.

Visualisering er præcis det, som M for Metafor betyder i de tre
M’er: Det handler om en gruppes eller den enkeltes studerendes evne til at visualisere ideer og at turde kombinere flere
metoder i en ny metafor. ”Hvordan skal det nu forstås?”, var
der mere end en studerende, der spurgte os om, da vi endelig
var klar til at starte projektet sammen med de studerende. Der
stod Hanne Carden og jeg og fortalte om de tre M’er. Mål og
Metode gik rent ind, men da vi kom til Metafor begyndte de
flakkende blikke. Hvad hulen var nu det? ”Sagde I ikke lige, det
var en simpel metode?”, lød nogle af protesterne. Man kunne
jo godt invende, at det skulle hedde noget andet end metafor,
fx visualisering eller noget lignende. Tja, bom-bom, det er for
så vidt rigtigt, når vi taler om den rent praktiske del af det. Men
M for Metafor har også en anden og vigtig side, som netop er
en del af det en metafor er bedst til: Nemlig at finde frem til en
essens, at få klarlagt noget, at få sat flere beskrivende elementer
i spil til fordel for at sammenknytte mål og metode. Kort sagt:
Det tredje M for Metafor er en tilgang, der kan afmystificere og eller
sammenfatte de mest abstrakte metoder til fordel for målet. Helt
praktisk kan man forestille sig, at man skal planlægge et projekt
sammen i en gruppe. Til at begynde med kan alle følge med i
snakken, men pludselig begynder udvælgelsesprocessen, og
metoderne samt teorierne skal debatteres og udvælges, og al
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den snak kan være svær at hitte rede i for nogle. Løsningen er,
at der kan være en eller flere i gruppen, der tegner, dvs. grafisk
faciliterer det, der bliver talt om. På den måde skabes der visuelle
metaforer, som ideerne kan forankres i. Man kan se det, der tales
om (Sibbet 2010). Faktisk kan det visualiseres ret enkelt.
Men kan alle nu også tegne sådan? Måske kan alle ikke tegne
sådan, men alle kan tegne. Det handler om at praktisere og øve
visuel idégenerering – visual ideation – i en bred forstand. Og
det er i en videre forstand den måde, hvorpå de ofte ret konvergente teorier bliver divergente, det vil sige mere ukonventionelle i deres miks med andre metoder.

ALLE KAN TEGNE – ER DET ANDET
MENTALE SKRIDT
Til at begynde med skal man bede dem, der skal lære om de
tre M’er, om at tegne simple figurer (boks, stjernemand, pile,
cirkler mm.). Disse figurer er ikke vores egen opfindelse, de er
helt almindelige inden for grafisk facilitering (Agerbeck, 2012: bl.a.
s. 173 og 211). Vores tanke var helt enkel: Hvorfor ikke arbejde
mere med disse enkle illustrationsmetoder, som egentlig
stammer fra grafisk facilitering, det vil sige som visuelle referater.
Helt præcist er vores tanker i tråd med det, som den dygtige
grafiske facilitator Brandy Agerbeck nævner på sin hjemmeside
thedrawingswitch.com omkring The Drawing Quad .
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Drawing to facilitate er klart det sværeste og kræver megen
øvelse. Grafisk facilitering kræver, at man virkelig kan lytte og
tegne samtidig, mens der idéudvikles. I vores projekt var det
klart, at de, der tegnede godt i forvejen, var de, der fik tjansen i
grupperne. Det skulle man heller ikke sige to gange til de mere
kunstneriske anlagte af de studerende. Men mest vigtigt var,
at alle kunne tegne de enkle figurer mens man idéudviklede,
uanset om man i forvejen var god til at tegne eller ej. På den
måde kom drawing to think og drawing to communicate
hurtigt i spil, kunne vi analysere os frem til.

Ideudvikling til segmentbeskrivelser og
livsverden af MMD-gruppe

Idéudvikling til
positionering af
kundes produkt

Delen med at tegne sammen, mens man idéudviklede, var
en god måde til at få mange til at samarbejde og vende ideer
om, hvordan en case skulle løses. Udfordringen var, når ordene
begyndte at tage over uden, at der blev hverken skrevet eller
tegnet. I den sammenhæng foreslog vi dem, at 1) skrive notater
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som en selvstændigt element, evt. med yellow notes ved siden
af det visuelle arbejde og 2) at have helt styr på, hvordan de tre
M’er forholdt sig til hinanden.

Metodemix i nye visuelle metaforer
En gruppe, der skal starte op og finde et godt udvalg af metode
og teori til målet for deres arbejde, vil ofte stå og vakle mellem
flere modeller. Hvad nu, hvis man synes, at man gerne vil kombinere flere modeller og metoder? Må man det? Ja, det kan man
godt, så længe man har valideret dem begge som metoder.
Eller sagt på en anden måde: Det kan man i hvert fald godt gøre
i sit arbejde med de tre M’er. Forinden er det væsentligt at bruge
tid på at overveje kendte metoder. Vi valgte i vores formidling
om dette at gøre det klart over for de studerende, at mange
metoder til en vis grad i forvejen er metaforer, og derfor kan
man til en vis grad godt tage kritisk ejerskab over modellerne i
forhold til sine mål. Det vil jeg give et eksempel på.
En af de opgaver, som de studerende fik stillet var blandt andet
at forholde sig kritisk til to traditionelle markedsføringsmodeller: Porters Five Forces og Blue Ocean Strategy. Begge disse
modeller er netop i sig selv metaforer på, hvordan markedet
kan anskues. Det røde hav er det hajfyldte farvand med megen
konkurrence, og det rolige blå hav er der, hvor du har fred og
ro, for du har en unik konkurrencefordel, som ingen andre har.
Derfor var opgaven til de studerende, at de via de 3 M’er skulle
forholde sig kritisk til disse to metoder. Kritikken fra de studerende, der gennemgik disse modeller, gik meget på, at der ikke
altid var behov for at anskue et marked som et sted, hvor der
enten ikke er konkurrence (det blå hav-metaforen) eller udelukkende hård konkurrence i det blodrøde haj-farvand (det røde
hav-metaforen). For eksempel talte en del af de studerende om,
at siden de to modeller blev udviklet, har det globale web fået
folk til at samarbejde på flere måder, herunder med co-creation,
crowd funding, crowd sourcing mm. Det vil sige, at man ikke
nødvendigvis skal anskue markedet som fjendtligt eller forsøge
at være helt unik og alene på markedet.
Resultatet af de studerendes arbejde med de tre M’er i et forsøg
på at finde et mål med brugen af de to metoder resulterede i
nogle interessante nye metaforer, der er en sammenkobling af
det blå og det røde hav i markedsføringssammenhæng. Tanken
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Metode:

En produktionsopgave

Hvilke relevante teorier eller
kendte metoder kan være
med til at løse opgaven?
Hvilken praksis
skal anvendes?

M ÅL

Metafor:
ME TAFOR

En formidlingsopgave

Hvilke relevante teorier eller
kendte metoder kan være
med til at løse formidlingen
(fx retorik, grafiske
virkemidler mm.)?

M ÅL
ME TODE

Hvad forventer
modtageren af
dig/jer?

Metode:

En undersøgelsesopgave
(akademisk)

Hvilke informationer
kan du finde?
Hvilken faglig praksis?
Hvilke produkter?

M ÅL

Mål:
Hvilken faglig opgave er
der tale om?
Hvad er dit/jeres mål med
opgaven?
Mål og delmål?
Interessenter?

Tegn det, du/I taler om.
Tænk i nye kombinationer
af teori og modeller til at
finde nye løsninger på
jeres opgave.

Mål:
Hvilken faglig opgave
er der tale om?
Hvad er dit/jeres mål
med opgaven?
Mål og delmål?
Interessenter?

ME TODE

Metafor:
ME TAFOR
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Tegn det, du/I taler om.
Tænk i nye kombinationer
af teori og modeller til at
finde nye løsninger på
jeres opgave.

Metafor:
ME TAFOR

Hvilke relevante teorier
kan være med til at
løse opgaven?

Hvad er der tale om?
Hvad er dit/jeres mål
med opgaven?
Mål og delmål?
Interessenter?

ME TODE

Er der lovmæssige krav til
produktet og/eller
processen der skal
overholdes?

Metode:

Mål:

Tegn det, du/I taler om.
Tænk i nye kombinationer
af teori og modeller til at
finde nye løsninger på
jeres opgave.

Figur 8
Tre anvendelsesområder til
de 3 M’er

er at skabe en helhed i sin forretningsstrategi og samtidig ikke at
være blind for, at der er ”hajer i farvandet“. Hele metaforen blev
illustreret med et hjerte, der bidrager til den holistiske helhed.
Det gode ved denne øvelse var også, i en ren læringsmæssig
optik, at de studerende her ikke kun skulle forholde sig til to
modeller, som var de urørlige og mejslet i sten, men snarere
som modeller, der skal passe til virkeligheden i dag.
Et andet eksempel med en opgave i forhold til arbejdet med
at forstå og udforme personaer og målgruppevalg blev til en
træstruktur, hvor de forskellige målgrupper og interessenter
ses som grene på et træ, hvis stamme er virksomheden. På den
måde er der et overblik over hvilke behov, som de studerendes
erhvervsklient har, og det muliggør faktisk en mere kreativ
præsentation for klienten.

KONKLUSION: GRAFISK OVERBLIK OVER
METODEN SAMT TANKER OM DEN VIDERE
UDVIKLING
Her til sidst vil jeg vise en konklusion via en grafisk model af de
tre M’er, her med blot tre kategorier, der eksemplificerer hvordan
de tre M’er kan anvendes, se venstre side.
Fremtiden for de tre M’er er, som modellen selv, meget
dynamisk, divergent og helt afhængig af den enkelte studerendes og undervisers temperament og faglige kultur. Da vi havde
afsluttet projektet, kunne vi konkludere, at det som sådan var
gået godt med at få de studerende til at bruge metoden, men
at det tager noget tid.
Et af de områder, som man kan videreudvikle, er især det individuelle arbejde med de tre M’er. Vi fokuserede meget på den
kollektive proces, og bagefter talte vi om, at der måske skulle
have været hjemmeopgaver med individuel brug af de 3 M’er.
Vi fik også arbejdet med en erhvervsklient i løbet af processen i
forbindelse med et eksamensprojekt. Men ved eksamensprojektets start satte panikken ind hos en del af de studerende, og det
resulterede i, at nogle grupper faldt tilbage til notetagning, og
at dominerende studerende havde en tendens til at overtage
styringen og tage ordet uden brug af visuel idégenerering.

107

6
De 3 M’er
– et pædagogisk
pilotprojekt
i visual ideation

Altså var den fælles synlige proces via det grafiske ikke med.
Derfor skal visual ideation øves ret intenst. I vores afrapportering udformede vi en handleplan til en tænkt underviser, der
skal implementere de 3 M’er, men det er ikke en fiks og færdig
løsning, og der kan være mange andre gode vinkler, som
hverken Hanne Carden eller jeg har tænkt på. Dog lykkedes
forsøget i sig selv, og der var gode tegn på, at det bragte de
studerende i den rigtige retning i forhold til at reflektere mere
over inddragelsen af teorier til det mål, som de satte sig. Det
gav sig til udtryk i flere gode eksamensrapporter, hvor det var
tydeligt, at studerende med implementeringen og brugen af de
3 M’er fik struktur på deres opgave.
Fremtiden for de 3 M’er skal defineres af lysten til at ville
inddrage modellen aktivt, både for den, der lærer, og den, der
underviser. Vores empiriske afsæt handlede om 1) at se tegn på
og om de tre M’er var relevante for god læring (Meyer/Oldenburg Dekalogen og EASJ’s pædagogiske grundlag), samt 2) at finde
disse tegn via visuel kulturpædagogik (Austring & Sørensen, 2006,
Flensborg og Buhl, 2011). Men at arbejde med de 3 M’er handler
først og fremmest om en kombination af nysgerrighed og af
ønsket om at ville tænke faglig teori og metode sammen i flere
kreative blandinger. De 3 M’er skal ses som et divergent bidrag
til at læring fra underviserens side har mulighed for at kunne
stilladseres med en høj grad af de studerendes involvering,
selvstændighed og kreative løsninger.
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Tværfagligt, praksisnært virksomhedssamarbejde. Innovationspædagogik
og foretagsomhedsdidaktik
– inspiration til metode og erfaringer
Af Stine Mortensen

Stine Mortensen er
cand.merc fra CBS og har
i mange år arbejdet med
salg og markedsføring og
produktudvikling inden
for FMCG og detailhandel
i nordisk sammenhæng.
Hun har varetaget
mellemlederfunktioner og
gennem årene suppleret
sin kandidat med uddannelse inden for strategi,
ledelse, projektstyring
og coaching. Stine
Mortensens fokus som
underviser er innovation,
entrepreneurskab, iværksætteri og projektledelse.
Til dagligt er hun primært
tilknyttet professionsbachelor i Innovation
og Entrepreneurship
på Erhvervsakademiet
i Næstved. Ud over at
undervise coacher Stine
Mortensen også unge
med iværksætterdrømme
samt iværksætterpraktikanter. Hun er medlem
af CEN (EASJ’s Center
for Entreprenørskab og
Nytænkning) og ambassadør for Fonden for
Entreprenørskabs Start
Up aktiviteter i Næstved

Projektet er gennemført af projektleder og adjunkt Svetlana
Drevskih, adjunkt Stine Mortensen (PBA i Innovation og Entrepreneurship), adjunkt Annette Finnsdottir (PBA i D-koncept) og
adjunkt Karsten Vandrup (Datamatikeruddannelsen).

Kender du det ...?
Undervisere i uddannelser, som kendetegnes ved kreativitet, innovation og fokus på nye løsninger har prøvet det: Et
praksisnært projekt som gennemføres i form af en traditionel
solution camp. Programmet, løber over tre til fem dage. De
studerende tager udgangspunkt i en konkret problemstilling
i en virksomhed og bevæger sig via en planlagt proces først
gennem den divergente og sidenhen den konvergente fase.
Afslutningsvis formuleres et koncept – en løsning på problemet. Konceptet præsenteres for virksomheden, ofte i form at et
pitch. Virksomheden er glade for de mange input og roser de
studerende for deres kreativitet. Forløbet bærer naturligvis en
værdi i sig selv for de studerende, som får lov til at arbejde med
en rigtig problemstilling, og for virksomheden, som får input til
mulige løsninger. Men som underviser står man til tider tilbage
med spørgsmålet: Og hvad så?
Repræsenterer ovenstående forløb den værdi, som vores
studerende kan levere tilbage til virksomhederne: En samling
ideer og koncepter, som virksomhederne kan omsætte til
værdi?
Jeg mener, at svaret på ovenstående er et stort nej. Solution
camps er ikke dårlige eller noget, som vi skal undlade, men de
bør ikke stå alene. Vores studerende på erhvervsakademierne
kan mere. Jeg mener, at de kan levere andet end blot en kreativ
proces og et koncept. De kan også eksekvere på deres ideer
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og derved skabe mere værdi for både dem selv og virksomheden. På erhvervsakademierne er vi er beriget med mange
forskellige uddannelser, som hver især kan bidrage på forskellige
tidpunkter i værdikæden. Det kræver blot, at vi undervisere laver
et projekt, hvor vores og erhvervsakademiets forskellige fagligheder komplementerer hinanden, at vi strækker projektet over
længere tid, og at vi giver de studerende et større selvstændigt
ansvar i processen.

Projektets opbygning
Camp Adventure er et praksisnært innovationsprojekt (PNIprojekt støttet af nationale midler. Se mere herom i kapitlet
begrebsdefinition), der blev påbegyndt i marts 2014 og blev
afsluttet oktober 2015. Projektet har gennem forløbet fået
bidrag fra fire uddannelser: Syv undervisere på tværs af uddannelser og campi på EASJ har bidraget på forskellige
tidspunkter i processen. En projektleder har haft ansvaret
på tværs af faserne.
Projektet er forløbet gennem tre faser – se figuren næste side.
De tre forløb kan opfattes som selvstændige forløb, der kobles
sammen ved den samme virksomhed som genstandsfelt og
af den værdiforædling, der sker fra fase til fase, hvor produktet
tager mere og mere form: Fra idé og konceptudvikling til prototype til implementerbart koncept (prototypen var endnu ikke
forevist virksomheden ved redaktionens afslutning).
Virksomheden, Camp Adventure, er en oplevelses- og teambuilding-virksomhed, der råder over Danmarks største og smukkeste trætopbaner, som tilbyder oplevelser for både familier,
venner, skoler, klubber og virksomheder. Camp Adventure ville
gerne have en løsning på følgende problemstilling:
” Hvilke initiativer og markedsføringsaktiviteter kan øge
antallet af besøgende mellem 18 og 35 år?”
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1.

fase: Februar
Solutioncamp (1 uge)
PBA International Sales & Marketing
PBA Innovation & Entrepreneurship
Formål; kreative idéer og koncepter med udgangspunkt i virksomhedens problemstilling

2.

fase: September-november
Videre konceptudvikling i tæt samarbejde med
virksomheden
PBA Innovation – projektledere
PBA D-koncept – konceptudviklere
Formål; på baggrund af kreative idéer og koncepter
fra fase 1 at udvikle et helstøbt koncept

3.

fase: Januar-Oktober
Fra koncept til prototype og produkt,
fortsat i samarbejde med virksomheden
Datamatikere
Formål; Med udgangspunkt i konceptet lave en
prototype og efterfølgende programmering
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Hvordan understøtter vi den bedste proces?
Den gode proces har vi defineret som en proces, der både øger
værdien for virksomheden i form af et koncept og produkt
og samtidig øger værdien for de studerende. De studerende
oplever at aflevere et mere færdigt produkt; De oplever at den
proces, som de gennemgår, er praksisnær og efterfølgende
kan genkendes, og at erfaringerne anvendes i deres fremtidige
professionelle virke.
Projektet blev påbegyndt i foråret 2014 og er ikke endeligt
afsluttet. Vores erfaringer er mange, og det er vores metode,
resultater og erfaringer, som vi gerne vil dele.
De forskellige uddannelser har forskellige mål for deres deltagelse i projektet. De individuelle mål hænger tæt sammen med
den uddannelse, og de tilknyttede metoder, som de repræsenterer. Fælles for os er dog, at vi har lyst til at prøve noget nyt – at
jagte en større værdi i vores praksisnære projekter. Vi ønsker at
omsætte vores studerendes viden og forretningsforståelse til
gavn for en mindre virksomhed, som ikke har haft mulighed for
selv at gennemføre et lignende projekt.
Den uddannelse, som jeg repræsenterer: PBA i innovation og
entrepreneurship, har derudover et specifikt ønske om gennem
projektet at træne de studerendes evne til at styre og arbejde i
et projekt. Vi tror, at det giver dem mere mod og bedre resultater i deres arbejde med projekter i det efterfølgende praktikophold. Gennem projektet ønsker vi at træne det entreprenante
mindset og finder inspiration i innovationspædagogikken, som
blandt andet er repræsenteret af Lotte Darsøe (Darsøe 2013) og
foretagsomhedsdidaktikken – skubmetoden (Kirketerp 2012). De
studerende skal på den anden side af projektet have øget deres
lyst og mod til at turde handle. Det vil jeg helt konkret måle ved
at interviewe den gruppe af studerende, som har projektlederrollen på deres andet semester. Jeg vil tale med dem når de har
afsluttet det efterfølgende praktikophold. Formålet er at høre,
om de kompetencer og værktøjer, som de tilegner sig i projektet bliver anvendt i deres praktikprojekter – om de kan omsætte
projektets praksisnærhed direkte i deres egen praksis.
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Hvad gjorde vi?
Vores metode øger værdien af det færdige produkt til virksomheden, fordi vi inddrager tværfaglighed og flere uddannelser
i processen og arbejder med den praksisnære problemstilling
gennem længere tid. Ved at planlægge et længerevarende
projektforløb med en virksomhed, hvor flere uddannelsesretninger indgår, øger vi værdien af det produkt, som vi giver
tilbage til virksomheden. De forskellige uddannelser bidrager på
forskellige tidspunkter i værdikæden, og vi kan som erhvervsakademi videregive et resultat, som bærer præg af et mere
færdigt produkt. De studerende oplever en større glæde både
ved afslutningen af faserne og ved projektets afslutning, når de
ser, at deres bidrag bliver udmøntet i et konkret resultat.
Vi øger den innovative og kreative værdi af projektet ved at lade
det løbe over en længere periode. Den agile pre-jektfase (Darsøe
2013) og vores skift mellem de divergente og konvergente
faser åbner innovationsprocessen flere gange i modsætning
til en klassisk innovationsproces (stage-gage modellen), hvor
den divergente fase blot findes indledningsvist. Diversiteten,
tværfagligheden i form af vores kombination af forskellige
studieretninger, bidrager også til den innovative proces, idet de
studerende får flere ideer og kan inspirere og supplere hinanden.
Gennem vores samarbejdet på tværs af uddannelser øger og
træner de studerende deres projektledelses- og kommunikationskompetencer. Det stiller også nye krav til undervisernes
planlægning. Processen har mange niveauer, og vi navigerer i et
felt af mange interesser, som er funderet i de enkelte uddannelsers læringsmål og udbyttefokus. Det kræver kompromiser: At
vi samarbejder og kommunikerer meget samtidigt med, at vi i
processen har fokus på projektets endelige resultat – den værdi,
som vi skal levere til virksomheden.
Et praksisnært projekt er en god ramme, når vi træner de
studerendes foretagsomhedskompetence, som er evne og mod
til at handle. Et tværfagligt projekt i slutningen af uddannelsen
på PBA Innovation og entrepreneurship bidrager til, at de studerende på længere sigt og i det efterfølgende praktikophold har
mere mod på at anvende de konkrete værktøjer og erfaringer.
De påtager sig tværfaglige projekter med en større grad af
ansvar og gåpåmod – de handler.
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Den gruppe af studerende, som deltager i den længste kæde af
projektets aktiviteter, og som i projektets anden fase har projektlederrolle oplever, at de får trænet deres projektlederevner. De
kan ikke blot, som i en klassisk undervisningssammenhæng,
koble emnet projektledelse til projektets empiri og belyse
”hvad ville vi gøre, hvis vi skulle gøre”. De kan, fordi vi skubber
dem til virkelige forandrende handlinger, få erfaringer, som de
efterfølgende søger tilbage til, når de skal stå på egne ben. Det
bidrager til faglig-praksisnær udvikling, hvor de studerende
oplever en øget kompleksitet i deres tilgang til emnet og
gennem aktive handlinger udvikler evnen til selv at handle. De
lærer at handle proaktivt.
Evalueringen viser, at de studerende efterfølgende i et
selvstændigt praktikforhold håndterer projekter med komplekse
problemstillinger, aktivt bruger og handler ud fra deres erfaringer og de konkrete værktøjer, som de har afprøvet. De studerende siger selv, at deres måde at håndtere projekterne på er
mere modigt, struktureret og velovervejet, samt at resultatet
har en højere kvalitet, end hvis de ikke havde været igennem
projektforløbet.

Forfatterens overvejelser om artiklens metode
Denne artikel er skrevet af en enkelt underviser ud fra en
induktiv og eksplorativ metode. Jeg er selv med i dele af projektet, men ikke hele projektet. Derfor skriver jeg nogle gange
på baggrund af egne erfaringer og observationer og andre
gange på baggrund af de evalueringer, som andre undervisere
foretager undervejs. De tre involverede grupper: Virksomheden,
de studerende og underviserne bidrager med kvalitative data i
form af interviews og observationer.
1.	 Virksomheden, Camp Adventure, i form af udtalelser og
mailkorrespondance omkring processen og resultatet
samt egne observationer af virksomhedens handlinger
og feedback fra de to undervisere, som er de primære
kontaktpersoner. De primære kontaktpersoner deltager
i alle møder mellem undervisere og virksomheden og i
møderne mellem de studerende og virksomheden.
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2.	 De studerende evaluerer de enkelte faser, som vi traditionelt gør i forbindelse med projekter på EASJ. Derudover har jeg et specielt evalueringsfokus på den gruppe
af studerende (PBA i Innovation og entreprenurship),
som har projektlederrollen i projektets anden fase.
Jeg ønsker at evaluere, om de studerende henfører
deres tilgang til projektdeltagelse og projektledelse i
praktikvirksomheden til deres opnåede kompetencer
og erfaringer fra projektet. Metodisk vælger jeg dybdeinterviews med fire af de seks studerende, som deltog.
Selve spørgerammen tager indledningsvis udgangspunkt i deres arbejde med projekter i praktikken og har
først senere referencer til Camp Adventure-projektet.
Således sker koblingen mellem deres praktikprojekt
og Camp Adventure-projektet i den refleksive dialog i
interviewsituationen. Interviews er gennemført i april
2015, det vil sige efter praktikperiodens tre måneder
og fem måneder efter sidste møde med virksomheden.
Endelig er de studerendes praktikrapporter anvendt
som primær evalueringskilde.
3.	 Undervisernes erfaringer inddrages i form af evalueringer, som er udarbejdet efter hver af de afsluttede faser.
Evalueringerne er foretaget via fælles møder og mailkorrespondance, og efterfølgende har alle parter godkendt
referatet.

Vores projektmetode
Vores formål er at skabe en ny type projekt, og derfor har vi
valgt at sammensætte et, som et forløb tager udgangspunkt i
fire forskellige teoretiske og metodiske tilgange. Tilgange, som
jeg dagligt anvender i min undervisning på PBA i Innovation og
entrepreneurship.
Teoretisk baserer vi projektet på forskning om, hvordan man
skaber succesfulde entreprenører af Saras Saravathy (Sarasvathy,
2001) med udgangspunkt i Effectuation-logikken: ”hvem er jeg?”,
”hvad kan jeg?”, og ”hvem kender jeg?”. Med fokus på innovation
anvender vi procesmodellen, den dobbelte innovationsdiamant
(British Design Counsil, 2005), hvor man bevæger sig fra og til den
divergente og konvergente fase flere gange på rejsen gennem
faserne: Discover, Define, Develop og Deliver. I planlægningen
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og gennemførelsen af projektet er vi inspireret af dansk forskning om at fremme innovation og entreprenørskab, helt konkret
af Lotte Darsøes (Darsøe, 2013) innovationspædagogik og Anne
Lindstad Kirketerps (Kirketerp, 2012) bidrag om foretagsomhedsdidaktik og tilhørende skubmodel. Sammensætningen af de
forskellige tilgange tænker vi også kan være en inspiration og
mulig metode til andre undervisere med lignende projektforløb.
Vi inddeler projektet i tre faser, som er illustreret i figur 9.
Faserne kobles til procesmodellen Dobbelt Diamant, som er en
procesmodel inspireret af professionelle designprocesser, hvor
problemforståelse vægtes højt i arbejdet med at udvikle en
løsning for en ekstern opdragsgiver samt Lotte Darsøes (2013
s. 67) tanker omkring vigtigheden af en længere prejektfase. Vi
ønsker at øge innovationen og nytænkningen ved at have en
længere prejektfase, inden vi fokuserer på implementeringen.
På den måde forsøger vi at vende ryggen til den klassiske StageGate model ved at åbne innovationen flere gange og arbejde
med fokus på iterative processer.
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Figur 9
Egen tilvirkning
med inspiration fra
Doubble diamon
(British Design
Counsil 2005),
Lotte Darsøe (2013) og
Anne Kirketerp (2012)

PROJEKTETS FORLØB OG METODE
Fase 1: Februar 2014
Første fase gennemførte vi som en ”klassisk” solutioncamp.
Campen fandt sted over en uge og 75 studerende deltog. I
sammenhæng med hele projektet bevægede vi os i den indledende prejektfase. Prejektfasen er kendetegnet ved ”en målsøgende proces, der foretages af et team, som forsøger at afdække et
område ved at generere spørgsmål og viden og holde beslutningsrummet åbent, indtil der er indhentet en passende information”
(Darsøe, 2013, s. 67).

Vi bevægede os i den dobbelte diamants første fase:
Discovery-processen, hvor de studerende undersøger, udforsker og forstår problemkomplekset samt i Define-fasen, hvor
de studerende har afgrænset og defineret problemet, der skal
løses. De studerende gennemgik flere kreative processer (divergent fase), hvor processen, mangfoldigheden og tværfagligheden var i fokus. Det resulterede i en række forskellige koncepter i
den konvergente fase.
Her mødte projektet den første udfordring: Hvordan får vi for
alvor udbytte af tværfagligheden? De studerende var repræsenteret ved danske studerende fra PBA i Innovation og entrerpreneurship samt danske og internationale studerende fra PBA i
International Sales and Marketing Management. Udgangspunktet var således masser af diversitet. Men med diversiteten fulgte
også skepsis, både fordi de andre studerende var ”anderledes”
og fordi deres målsætning varr præget af deres forskellige
faglige profil. Vi oplevede, at de studerende helst ville arbejde
med dem, som de kendte, sprogbarrierer og kulturelle barrierer opstod – ikke alle syntes, at det internationale aspekt var
vedkommende. Vi oplevede især, at de studerende på Innovation og entrepreneurship var forbeholdne overfor værdien af de
andres bidrag, men også at de studerende fra International sales
og marketing havde svært ved at blive i den kreative proces
(prejekt fasen), da de hurtigt blev meget fokuserede på at
producere, definere målgruppe, udarbejde materialer og havde
fokus på implementering af konceptet fremfor skabelsen.
Løsningen var opfølgning, opfølgning, opfølgning. Vi forestillede os, at vi som undervisere primært skulle styre processen
de første dage og efterfølgende trække os og lade grupperne
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arbejde selvstændigt. I stedet oplevede vi, at vi også i den
anden del skulle være meget aktive, ikke kun i form af faglig
sparring, men i høj grad også som konsulenter på proces og
samarbejde. Vores rolle blev at binde de studerendes forskellige
”sprog” og tilgang sammen, at få dem til at se værdien i diversiteten. Det lykkedes i nogle grupper, hvor synergier opstod,
mens det i andre grupper var sværere at få enderne til at mødes.
Resultatet blev, at de stærkeste studerende overtog, og de
andre blot var til stede.
Læringen fra denne første fase er primært, at vi en anden gang
indledningsvis vil bruge mere tid på at få grupperne rystet
sammen og afvente igangsættelsen af den problemorienterede
proces. Måske skal vi direkte introducere dem til hele tankegangen omkring den længere prejekt fase, i stedet for at lade
det ligge implicit i vores planlægning. En anden mulighed er
at dele processen op i to plus tre dage, så de studerende kan
få processen lidt på afstand og reflektere over deres egen rolle,
inden gruppen igen mødes. Dette individuelle refleksionsrum er
måske især vigtigt, når en solutioncamp skal rumme 75 studerende på én gang, og processen derfor ikke kan individualiseres,
men må gennemføres med fokus på et fælles flow. En sådan
tilgang ville også hænge fint sammen med foretagsomhedsdidaktikkens skubmodel, som jeg vender tilbage til senere.
En af de gode erfaringer fra første fase var at lade de studerende
møde virksomheden to gange i løbet af ugen. Med afsæt i
Lotte Darsøes tanker om viden- ikke-vidensfeltet og den afledte
vidensdynamik, hvor deltagerne aktivt forholder sig til hvad de
ved, og hvilken viden, som de skal opsøge (Darsøe, 2013, s. 70)
fik de studerende indledningsvis en præsentation af virksomheden, og på campens tredje dag besøgte de selv virksomheden. Under virksomhedsbesøget afprøvede de aktiviteterne
og havde mulighed for at stille opklarende spørgsmål og se
de fysiske rammer. Besøget fremprovokerede nye spørgsmål,
overvejelser og ideer. De studerende oplevede, at deres tanker
om et koncept blev udfordret og det krævede, at de søgte
tilbage i den divergente og kreative fase, når de arbejdede
med problemstillingerne. Resultatet af denne planlægning var
overordnet positiv og gav den ønskede dynamik mellem viden
og ikke-viden og fremprovokerede iterative faser med loop
tilbage til den divergente fase.
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Camp Adventure udvalgte på baggrund af gruppernes pitch de
tre bedste forslag, der var udgangspunktet for projektet anden
fase.

Fase 2: September – november 2014
Anden fase gennemførte vi som et fælles semesterprojekt for
de studerende på PBA i Innovation og entreprenørskab. Fase to
er forankret i den dobbelte diamants Define og Delvelopment
fase. De studerende blev udnævnt til projektledere og indledningsvist arbejdede de med at definere projektet yderligere
(formål og målsætning) samt selv finde frem til, hvordan de ville
organisere sig, og hvordan de ville arbejde (projektorganisation,
projektmodel, kommunikation mm). Derefter udarbejdede de
planen for den videre udvikling af konceptet i Developmentfasen. De havde ansvaret for at konceptet blev udviklet, og for
hvordan de vil bruge den anden gruppe af studerende fra PBA i
D-konceptudvikling i denne forbindelse.
Formålet med denne fase er tredelt. De studerende bærer
projektet videre og øger dets værdi, fordi de med udgangspunkt i de tre løsningsforslag, som virksomheden fandt interessante, skal udvikle et mere konkret koncept i løbende samarbejde med virksomheden. Derudover trænede de studerende
deres projektledelseskompetencer i et selvstændigt forløb,
hvor vi ”skubbede” dem i handlingen. Konceptet blev udviklet
af studerende på PBA i D-konceptudvikling. De arbejdede en
hel uge med udformningen af konceptet udelukkende på
baggrund af projektgruppens oplæg. Projektgruppens rolle var
således at være projektledere og varetage kommunikationen
mellem virksomheden som opdragsgiver på den ene side og de
studerende fra D-konceptudvikling som leverandør af konceptet på den anden side.
De studerende arbejdede som oftest alene. Undervisernes
rolle var af faciliterende og konsulterende karakter. Vi støttede i
processen, når der var behov og holdt korte møder med fokus
på milepæle og sikrede fremdrift. Undervisernes tilgang hvilede
på skub-modellens strategier (Kirketerp, 2012).
Fasen bød både på successer og udfordringer. Projektgruppen
oplevede de største udfordringer når underviserne trådte i
baggrunden. Interne konflikter blussede op, de studerende
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så på hinanden og håbede, at en anden tog ansvar. Der var
mange diskussioner om projektets målsætning og vejen dertil.
Ansvaret tyngede, de studerende skulle møde virksomheden i
flere omgange, og det nyttede ikke at komme uforberedt. De
studerende fik styr på det, men så kom første bump på vejen:
Det første møde med virksomheden, der krævede justeringer af
projektet, som igen gav ændringer i hele processen. De studerende oplevede helt klart dette som unfair, for normalt får de en
opgavebeskrivelse, som ikke ændrer ordlyd undervejs, og det
afstedkom mange gode diskussioner om, hvorvidt kunden altid
har ret, og hvordan de er stillet i forhold til den kontrakt, som er
indgået, når ekstra arbejde kommer til.
Samtidig skulle kommunikationen også styres. De studerende
kommunikerede med mange aktører, som ikke havde fuld
indsigt i projektet. Kommunikationen blev derfor det vigtigste,
blandt andet når de kommunikerede med underviserne på
PBA i D-konceptudvikling, som de ikke kender og som fysisk
befinder sig på en anden campus. Vi rådgav omkring kommunikationsform, sprog og interessenter, og de studerende lærte
gennem fejl og successer, hvor stor en betydning kommunikation har på projektets fremdrift.
Forud for de studerende fra D-koncepts arbejde med konceptet,
der strakte sig over en emneuge, valgte projektledergruppen,
at der skulle være et fysisk møde. Vi samledes til en briefing og
kreativ proces, hvor den divergente fase igen blev åbnet – nu i
den dobbelte diamants tredje fase: Develop-fasen. Projektgruppen havde ikke indsigt i, hvad der skete fra de havde givet deres
brief og til de modtog de forskellige koncepter. Processen var
derfor praksisnær og sammenlignelig med en projektgruppe,
som sender en opgave til en tredjepart. De studerende så
vigtigheden af det rette oplæg og kravspecifikation, og igen
oplevede de, at kommunikationen mellem projektets parter var
udslagsgivende for kvaliteten af det, de fik retur.
Processen var kompleks. De studerende oplevede, at de ikke
helt fik det tilbage, som de havde troet – eller håbet på – og
samtidig skal de levere til virksomheden i den anden ende.
Det endte med, at de igen selv trådtre tilbage i den divergente
development-fase og kombinerede forskellige oplæg i ét
koncept: En app, som de præsenterede for virksomheden, der
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gav endeligt accept af projektet. Denne app er udgangspunkt
for projektets tredje fase.
Fasens største udfordring var kommunikation: Hvornår, til hvem
og hvor meget. Praksisnærheden viste sig, idet problemfeltet
udviklede sig, og opgavens form ændrede sig samtidig med,
at tingene ikke bare kunne gøres om, når eksterne parter var
involveret. Projektet kørte fra tid til anden af sporet, og der var
en stor læring i at få det tilbage på sporet igen, men også i at
arbejde med udgangspunkt i ”det som er” – og ikke det, som de
studerende ønskede, at de havde.

Face 3: November 2014 - oktober 2015
Tredje fase involverer datamatikeruddannelsen. Fasen Deliver,
som omhandler den praktiske udarbejdelse, tests og evaluering
for at gøre konceptet parat til produktion og implementering.
I første omgang arbejder en datamatikerstuderende med en
konkret prototype, som skal fremvises for virksomheden. I
foråret 2015 blev fremstillet mock ups og i efteråret programmeres selve appen som en del af et eksamensprojekt. Tanken
er, at virksomheden ultimo januar 2016 har et konkret produkt
i hånden, som de med få midler kan sætte i anvendelse. Når
denne fase er afsluttet, har projektet gennemløbet hele værdikæden fra problemstilling til idégenerering, konceptformulering
og endeligt produkt og har således en omsættelig værdi for
virksomheden.

Virksomhedens foreløbige feedback efter anden og
indledningen af tredje fase
Virksomheden udtrykker tilfredshed med forløbet og er specielt
glad for, at det ikke sluttede efter den første solution camp (fase
1), da projektet på dette tidpunkt bar præg af at være ufuldstændigt og svært for virksomheden at arbejde videre med i sin
daværende form. Selve forløbet i anden fase hjalp virksomheden videre til et mere konkret output i form af en app. Projektgruppens håndtering af projektet, og de møder, som de har
med virksomheden, medfører, at virksomheden tilbød studerende mulighed for efterfølgende praktikophold. Således er vi
på baggrund af virksomhedens feedback bekræftet i, at de ser
værdien i projektets produkt og proces; både de mange bidrag,
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som er karakteriseret ved idérigdom og diversitet fra projektets
første fase, men også det længerevarende projektforløb, som
dækker hele værdikæden og sikrer, at virksomheden kommer
nærmere et produktresultat, som de kan sætte i anvendelse.

Krav til de deltagende uddannelsers undervisere på
tværs af projektet – egne erfaringer
Et samarbejde, som det jeg beskriver, kræver en del af underviserne, som er involveret, ikke mindst når det foregår på tværs
af uddannelser og geografi. Først og fremmest kræver det, at vi
opnår en fælles forståelse for formålet med projektet i forhold til
de involverede uddannelser, hvad de studerende helt konkret
arbejder med, og hvad man kan forvente, at de kan levere.
Yderligere skal der være fokus på læringsmålene for projektet:
Hvad underviserne forventer at ”deres” studerende skal have ud
af projektet, og hvordan processen kan tilrettelægges således,
at det sker. I denne proces er min erfaring, at man skal være
villig til at gå på kompromis, og at det er evnen til tværfagligt
samarbejde, kommunikation og praksisnærhed, som bliver
det centrale i stedet for de mere fagspecifikke læringsmål. Det
fagspecifikke skal underviserne selv tage ansvaret for at koble på
i en parallel proces. På Innovations og entrepreneur- uddannelsen er det første semesters undervisning i projektledelse, som
er det fagspecifikke input. På D-koncept-uddannelsen bruger
underviserne ugen op til projektugen til at introducere de
studerende for de fagspecifikke værktøjer, som de skal anvende.
I processen er der indledningsvist et behov for høj grad af
planlægning, både af praktiske årsager, men også fordi vi er
nødt til at tale overleveringspunkterne igennem, som f.eks.:
Hvordan overleverer vi til jer? Hvordan skal en specifikation
til jeres studerende se ud? I projektet har vi blandt andet den
oplevelse, at datamatikerne, som skal bidrage til projektets
tredje fase, ikke kan anvende den præsentation af konceptet,
som de studerende fra D-koncept havde fremstillet til direkte
at udvikle en prototype på baggrund heraf. Positivt har det
medført, at en af underviserne på datamatikeruddannelsen
fremadrettet introducerer studerende på både D-koncept- og
Multimedia-uddannelsen i netop dette emnefelt: Hvordan
videregiver man specifikationer af et digitalt koncept til de, som
skal programmere og implementere.
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FORETAGSOMHEDSDIDAKTIK OG
UNDERVISERENS ROLLE
Note 3
Kirketerp, Anne Linstad,
2012 Foretagsomhedsdidkatik – Skubmetoden,
s. 1. Artiklen kan med
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dybere introduktion til
metoden end hvad der
er muligt at gengive i
dette bidrag. Metoden
er udviklet på baggrund
af observationer af fire
entreprenørskabskurser
i Danmark, England og
USA

Skubmodellen som didaktisk metode – hvordan
anvender vi den?
Jeg referer indledningsvist og løbende til, hvordan vi ”skubber”
de studerende – specifikt de studerende, som har projektlederrollen. I dette afsnit beskriver jeg, hvordan dette ”skub” sker, og
hvilke resultater vi ser.
Ganske kort introducerer Anne Lindstad Kirketerps skub-metode vigtigheden af, at teori skubbes til handling for at initialisere foretagsomhed – og tilbage – at handlingen skubbes
gennem refleksion, så handlingen bevidstgøres, og dermed kan
forbedres3. Metoden kendetegner den måde, hvorpå vi arbejder
med de studerende på PBA i Innovation og entrepreneurship.
Gennem uddannelsens forløb skubber vi de studerende til at
handle på deres ideer, men giver også rum til refleksion over
resultat af handlingen således, at konkrete værktøjer og erfaringer fremadrettet kan bidrage til den studerendes kompetencer.

Figur 10
Skubmetoden
– transformation fra
tanker til handling
af Anne Linstad Kirketerp
Internaliseret foretagsomhed

Ændring af
vaner

Viden og
færdigheder

Rollemodeller

Bellønning for
handling

Visualisering

Succesoplevelser
Midler

Selvindsigt og
refleksion

Forandrende
handling

Mod til at fejle
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Skub-metoden
Modellen viser processen fra viden og faglighed til den forandrende handling. Viden og færdigheder kan i dette projekt
sidestilles med det, som de studerede har tilegnet om projektledelse på første semester: Den klassiske undervisning i projektledelse. Processen frem til den forandrende handling, hvor viden
og færdigheder omsættes til kompetencer, ligger i projektets
anden fase. I denne fase anvender vi modellens syv strategier.
Succesoplevelser: ”At lykkes med noget nyt er selvforstærkende
og styrker handlekraften”. Succesoplevelser, hvor viden omsættes til værdi, er et af de vigtigste elementer til at øge evnen til
foretagsomhed. De studerende har afslutningsvis i projektet
succes med at videregive et produkt til virksomheden og får
anerkendelse. Men som undervisere gør vi dem undervejs i
processen også opmærksomme på de mindre sejre, for eksempel når de når en milepæl eller finder en løsning på et vanskeligt
problem. Vi oplever, at det ikke altid er let for vores studerende
selv at se de små sejre. De har lynhurtigt øjet på den næste
opgave og udfordring, og det er vores rolle dels at påpege
successen og dels at fremtvinge refleksionen over det, som er
opnået og vejen dertil. Vi laver time outs og reflektionsøvelser,
hvor vi fokuserer på, hvordan det, som de opnår og lærer,
fremadrettet kan bruges i andre sammenhæng.
Udgangspunkt i midler: ”(…) vores viden øges, mens vi handler,
når vi springer ud i det og ”tager den derfra”. Når næste mål kan
ses, forekommer konkret og opnåeligt, øges tilliden til succes og
dermed handlekraften”. I projektet arbejder de studerende efter
en klassisk milepælsplan og bryder opgaven ned til konkrete og
opnåelige opgaver. På studiet arbejder vi med et anerkendende
ressourcefokus, og når de studerende er i tvivl om hvordan – og
om de kan løse en opgave, tager vi udgangspunkt i gruppens
kompetencer, viser dem, at de har et godt udgangspunkt, og
påpeger, at noget af det, som man er i tvivl om, hvordan man
skal løse, finder man også ud af i selve handlingen, altså når man
”tager det derfra”. Vi tvinger dem derved til at handle og blive
klogere, når de handler.
Selvindsigt og refleksion: ”Hvis vi kender os selv, ved vi,
hvordan vi skal undgå at vores fejl kommer til at hæmme os...”.
På studiet, hvor vi er meget inspireret af Saras Saravathys ”Bird
in Hand”-princip (Sarasvathy, 2008), taler vi gennem coachende
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samtaler med de studerende om deres ressourcer, hvem de
er, hvad de kan, og hvordan deres ressourcer kan bringes i spil.
Disse samtaler betyder meget for den relation, der bygges, og
gennem relationen opstår et trygt rum, hvor den studerende tør
agere med udgangspunkt i sine ressourcer. Dette trygge rum og
én til én samtale forud for og under projektet øger de studerendes selvindsigt og refleksion. En studerende sagde i forbindelse
med, at han havde fået en meget attraktiv praktikplads med et
stort ansøgerfelt: ”De samtaler, vi har haft, havde forberedt mig
på ikke blot at kunne nævne mine stærke og svage sider, som alle
andre, der var til samtale, men også at kunne uddybe dem, hvordan
jeg arbejder med dem, og hvordan dette arbejde skred fremad.”
Mod til at fejle – fail forward: ”Learn to fail or you will fail to
learn”. I projektforløbet er der naturligvis også sket en masse fejl,
men set i lyset af, at vi på studiet kontinuerligt har arbejder med
at tackle fejl og lære af dem, og at vi forsøger at bygge en kultur,
hvor det at fejle er en naturlig konsekvens af det at handle, har
fejlene ikke forhindret projektet i at skride fremad. På studiet
fejrer vi vores fejl i erkendelse af den læring, som de repræsenterer. Som underviser er rollen at sikre, at de studerende har rum
til refleksion, inden de igen hjælpes op på hesten. Det er altså
vigtigt, at det ikke blot handler om at komme videre, men også
om at lære på baggrund af fejlene og tale om, hvad der kan
gøres anderledes.
Ændring af vaner: ”En studerende skal have så mange succesoplevelser med at omsætte viden til værdi, for på den måde at skabe
stærke og robuste markører med foretagsom handling”. Fokus for
underviseren er, at den studerende skal opfordres til at gøre sig
sine egne erfaringer, også selv om handlingen ikke nødvendigvis fører direkte til et konkret mål. De studerende føler i processen, at der er lang vej til slutmålet og har måske svært ved at se
sig selv komme hele vejen. Derfor fokuserede vi i stedet på de
små skridt, som i sidste ende førte dem hele vejen til målet.
Rollemodeller: ”Vi har brug for én eller flere nærværende forbilleder
… Én der kan anvise trædesten … og uvilkårligt får os til at tænke
”Nåeh, er det bare det jeg skal gøre ….” På uddannelsen anvender vi entreprenører som gæsteforelæsere, oplægsholdere og
tager på virksomhedsbesøg. Der er ingen tvivl om, at det både
motiverer og inspirerer, og de studerende spejler sig i forskellige
rollemodeller. I dette projekt er det i højere grad vi undervisere,
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der er rollemodeller. Vi kan med udgangspunkt i vores egen
praksis som projektledere fortælle om lignende situationer,
hvilke fejl, som vi har begået, og hvordan vi har tacklet dem. Det
hjælper de studerende, når nogen de har tillid til, viser, at de
også har været i tvivl og har fundet vejen – gennem at handle.
Belønning for handlinger: ”Foretagsomhed kan stimuleres,
hvis de studerende bliver motiverede. Hvis de kan se relevansen”.
Teoretisk handler denne strategi om at belønne handlingerne
i den afsluttende eksamensform. De studerende skal ikke til
en afsluttende eksamen i dette projekt, men vi giver dem et
ekstra curriculært diplom som anderkendelse for deres indsats.
Vi skaber også motivationen for foretagsomhed løbende, dels
ved at de studerende gennem refleksion over egen udvikling
oplever, at de flytter sig; at det de lærer og handler på skaber
resultater og dels ved at italesætte relevansen af handlingen
i forhold til den profession, som de uddanner sig til. Vi vælger
at italesætte foretagsomheden, evnen til at handle som et
selvstændigt læringsmål – ikke kun i dette projekt, men på
uddannelsen i det hele taget. For at bakke op om denne
tilgang fokuserer vi på en formativ evaluering med mange
feedback-muligheder, hvor der ikke udelukkende fokuseres på
resultatet og den summative evaluering: Eksamen, men også på
læringen i processen. De studerende oplever at feedback i sig
selv er en form for belønning for det arbejde, som de har udført;
gennem læring og feedback skærper de deres kompetencer.

Foretagsomhedsdidaktikkens krav til underviserne
rolle – egne erfaringer
Foretagsomheddidaktikken – skubmodellen kræver, at underviseren træder et skridt tilbage og lader de studerende gå forrest.
Jeg bruger ofte den metafor, at de studerende har en kærlig
hånd (underviserens) i ryggen. Hånden kan så være placeret
tæt på eller længere væk fra deres ryg afhængig af, hvor meget
den studerende skubbes uden for komfortzonen. Formålet er at
skabe et trygt handlerum og praksisnær øvebane for de studerende.
Skubmodellens syv strategier er gode fokuspunkter i processen
og sikrer både værditilvækst i form af øgede handlekompetencer for de studerende, men også at virksomheden får et øget
udbytte, fordi de studerende handler i stedet for blot at snakke.
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Gennem handling bidrager de til et produkt, som kan omsættes
til værdi.
Den faciliterende rolle adskiller sig fra den traditionelle ved, at
underviseren ikke kan planlægge forløbet inden for samme
faste ramme som et undervisningsmodul. Det er vigtigt, at
underviseren indledningsvist skaber en ramme og sætter
konkrete mål for processen. Disse mål skal kommunikeres til de
studerende, så de ikke er i tvivl om, hvad der forventes. Herefter
er rollen ”kun” at træde ind i processen, når behovet opstår,
henlede opmærksomheden på den værktøjskasse, som de
studerende har samt supplere med nye værktøjer undervejs.
Det kræver, at vi bevarer et overblik over hvilke studerende,
som bidrager aktivt og hvilke, som skal have et skub. Vi ved, at
”bedstemors lov” gælder i denne undervisningssituation: Den,
der laver noget – lærer noget. De studerende opnår sjældent
resultater, hvis de ikke investerer sig selv, og det er en erkendelse, som efterfølgende er blevet bekræftet gennem interviewene.
I de tilfælde, hvor konflikter opstår, eller når en studerende
kommer i tvivl om sin formåen, har underviseren en mere
coachende rolle. Den coachende rolle kan med fordel tage
udgangspunkt i den systemiske tankegang, med fokus på
anerkendelse og at den studerende gennem samtale selv
anviser handlemuligheder.
Jeg synes, at den største udfordring i processen netop er den
faciliterende rolle. Det kræver underviserens mod ikke at have
kontrol over og kunne planlægge hele processen. Det kræver
mod blot at sætte rammerne og stole på, at rammerne i sig
selv, i en meningsfyldt proces, leder frem til læringsmålene. Jeg
oplever, at min identitet som underviser, og at min faglighed
udfordres. Hvordan kan jeg sikre, at jeg ikke kommer fagligt
ud at svømme, hvor jeg ikke kan bunde? Og hvordan kan jeg
sikre mig, at processen ikke udvikler sig i en uhensigtsmæssig
retning? Den hurtige konklusion er – at det kan jeg ikke. I stedet
må jeg erstatte min underviseridentitet, hvor jeg har kontrol
over de faglige elementer og hele tiden ved, hvad vi nu skal
gøre, med en anden rolle. I den nye rolle er jeg over for de
studerende ærlig omkring mine tvivl og de overvejelser, som
jeg gør mig, samtidig med, at jeg indimellem må lave en faglig
timeout for, at vi sammen kan søge nødvendig information.
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Det er til tider angstprovokerende. Jeg er bange for, om de
studerende opfatter mig som ikke-professionel, og at jeg sætter
min autoritet over styr. Omvendt har mine erfaringer fra dette
projekt vist mig, at det faktisk ikke er tilfældet – i min nye rolle
bliver jeg til en rollemodel, som kan inspirere de studerende til
selv at handle. I et praksisnært projekt må underviseren også
gerne være praksisnær i sin tilgang i stedet for ”planlagt fejlfri”.

EVALUERING AF PROJEKTETS ANDEN FASE
OG EMNET PROJEKTSTYRING: FASELÆRING,
PRAKSISNÆRHED OG RESULTATET AF
FORETAGSOMHEDSDIDAKTIKKEN
I denne del uddyber jeg, hvordan de studerende på PBA i
Innovation og entrepreneurship via projektet øger deres
læringsudbytte om emnet projektledelse og efterfølgende
bruger de tillærte kompetencer i deres praktikforløb. Indledningsvis gør jeg rede for, hvordan projektet taler ind i uddannelsens struktur med tre semestre, og hvordan kompleksiteten
gradvist øger taksonomien i forhold til emnet gennem faselæring.
De studerende arbejder med emnet projektledelse gennem
uddannelsens tre semestre. Projektledelse er et centralt
element på uddannelsen, da det giver de studerende værktøjer
til at handle på deres idé, hvad enten de skaber deres egen
virksomhed eller arbejder entreprenant. Projektet gennemfører
vi på andet semester, men den afsluttende evaluering finder
først sted efter de studerendes praktikophold og tilknyttede
projektarbejde på tredje semester. Jeg har beskrevet, hvordan vi
arbejder ud fra skubmodellens syv strategier, og derfor er et af
de primære elementer i evalueringen, hvorvidt projektforløbet
fremmer foretagsomhed hos de studerende i de projekter, som
de har arbejdet med under praktikopholdet. Emnet projektledelse har følgende forløb gennem uddannelsens tre semestre.

Første semester
Traditionel undervisning i projektstyring. Med udgangspunkt i
Blooms taxonomi (Bloom,1956) har vi fokus på, at de studerende
opnår viden, forståelse og anvendelse – fortolke og vurdere.
Læringsmålene er. at de studerende bliver bekendt med
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projektstyringsværktøjer, hvornår og hvordan de kan anvendes
samt øver værktøjerne på en konkret case for at omsætte viden
til færdighed.
Evalueringen fra denne del af undervisningen, som jeg
gennemførte efter første semester, følger den klassiske tendens.
De studerende betegner denne del af forløbet i stil med det,
som vi ofte hører om forløb, der baserer sig på gennemgang
af teori og model med tilknyttede case øvelser. En studerende
opsummerer det således;
”Værtøjerne er gode at kende og man tænker også, at man kommer
til at bruge dem efter uddannelsen. Det er godt at øve dem via
casen, men det bliver aldrig rigtig virkeligt”.

Andet semester
Projektlederrollen i projektets anden fase. De studerende
definerer projektet og dets målsætning, planlægger, uddelegerer arbejdspakker og kommunikerer med de involverede parter:
Virksomheden, undervisere og studerende på de andre uddannelser. Kompleksiteten øges betydeligt, og de studerende tager
selv initiativet. De får indledningsvis et brush up-kursus i projektledelse og varetager derefter selv processen. Underviserne
aftaler blot nogle touchpoints, hvor grupperne melder tilbage
i forhold til proces og resultater. Underviserens rolle er således
at være projektejer og styregruppemedlem samt at have en
konsulterende rolle. Den primære støtte til de studerende
kommer således fra deres medstuderende.
I denne del af projektet er det tydeligt, at de studerende får
mere luft under vingerne, men også at de skal vænne sig til det
større ansvar. Som undervisere skubber vi dem ud i handlingen,
men går ikke forrest. Kompleksiteten er betydeligt øget: De
skal arbejde analytisk og udvælge de rigtige værktøjer, forstå,
organisere, evaluere og kontrollere. Således bygger de videre på
den tillærte teori og på øvelser fra første semester med fokus på
Blooms højere niveauer: Anvendelse, analyse, syntese, vurdering
(Bloom 1956) – færdighed og kompetence.
De studerendes evaluering af denne fase er todelt. Evalueringen afhænger i høj grad af deres egen indsats: Igen gælder
bedstemors lov. Nogle studerende har taget et stort ansvar og
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har fået et større læringsudbytte og flere erfaringer. Der er dog
ingen projektdeltagere, som ikke kan henføre deres arbejde
med projekter i praktikken til en hændelse i semesterprojektet.
Ligeledes har det været tydeligt, at både de stærke og handlekraftige studerende såvel som de mere tilbageholdende har fået
et udbytte. En af de mere tilbageholdende evaluerer således;
” Mit bidrag i projektet var at have overblik. Hvis man ikke er den,
der går forrest, bliver man ”hævet” af de andre og træder ud af
sin komfortzone … Sammen har vi givet støtte til hinanden.
Det har mindsket usikkerheden, og vi har bidraget med noget
forskelligt … Jeg fik arbejdet med noget, jeg ellers ikke ville have
gjort – turdet – alene og bagefter har jeg været mere klar og
selv turdet arbejde med egne projekter i praktikken”. ”Det har
givet mig erfaringer og værktøjer til, når jeg skal starte min egen
virksomhed”.
En mere handlekraftig studerende, som dog er kendetegnet
ved at skulle skubbes til at handle, blev tildelt projektlederrollen.
Evalueringen fra denne studerende er:
”Projektet var en slags Trial’N’Error, hvor jeg fik afprøvet værktøjerne og gjort mig nogle erfaringer … Jeg blev udfordret på
nogle bestemte punkter i Camp Adventure-projektet: At træde i
karakter som leder, at det er vigtigt med klar og tydelig kommunikation til alle og at være omstillingsparat for projektet udvikler
sig jo ”.

Tredje semester
Tre måneders praktikophold med tilknyttede projekter. I denne
fase står de studerende på egne ben uden støtte fra hverken
undervisere eller medstuderende. De anvender deres videnfærdighed-kompetencer i en selvstændig funktion.
Evalueringerne viser, at alle bruger dele af projektstyringsværkstøjerne i større eller mindre grad og finder dem brugbare.
De refererer også alle til, at projektet har givet dem erfaringer,
som de trækker på i praktikperioden. Igen er der her tydeligt
tale om, at de, som investerer tid og kræfter i semesterprojektet
også får et større udbytte at handle ud fra.
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”Jeg bruger mine erfaringer fra projektlederrollen i semesterprojektet, når jeg har arbejdet med projektet i praktikvirksomheden.
Specielt det at sætte klare mål, træde i karakter og være
opmærksom på at alle er informeret … Jeg har nok turdet
påtage mig større projekter, end hvis jeg ikke havde fået disse
erfaringer med mig fra studiet...”.
En anden studerende opsummerer:
”Jeg har opleve.t at jeg organiserer eller strukturerer mine projekter mere, ubevidst ligger der noget og styrer mine handlinger …
projektet viste mig, at det var vigtigt at skrive ned, især når man
samarbejder med andre.”.
Projektets tredje fase er endnu ikke afsluttet, mens dette bidrag
skrives og er således ikke med i denne evaluering.

KONKLUSION – SKABTE VI VÆRDI?
Praksisnære projekter forbereder de studerende til tiden efter
uddannelsen, og derfor skaber et projekt, som det, vi har
beskrevet, værdi for de studerende. Ud over praksisnærheden
skabes værdien ved, at give de studerende tid til at arbejde med
eksekveringen af deres koncepter – at skubbe dem i handling
med udgangspunkt i foretagsomhedsdidaktikkens syv strategier.
Større tværfaglige og praksisnære projekter, som vil mere end
mulige løsninger og koncepter kræver, at underviserne skaber
en proces – en model, som strækker sig over længere tid. Vi skal
involvere forskellige fagligheder for at skabe et konkret produkt
og derved bidrage til en større del af værdikæden. Når vi bidrager til en større del af denne værdikæde – skaber vi også større
værdi for virksomheden. Dette bidrag skal ses som inspiration
til hvordan en sådan proces kan se ud ved at forene forskellige
teorier inden for innovationspædagogik og foretagsomhedsdidaktik. Set i bakspejlet kunne forløbet måske godt gennemføres
hurtigere med samme effekt. Projektets fase 1 og 2 kunne være
i umiddelbar forlængelse af hinanden og inden for ét semester,
hvor der fortsat ville have været mulighed for at anvende den
dobbelte diamants tilgang og gå ind og ud af den divergente
fase flere gange. De studerende, som var med i projektets
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første faser, ville have opnået at se værdien i virksomheden, og
virksomheden ville have kunnet få fordel af projektet tidligere.

Værdijagten

For underviserne kræver et projekt af denne karakter, at vi
samarbejder på tværs og tænker længere tid ind i projektet.
Som underviser betyder det, at vi skal udfordre os selv og være
modige til at træde uden for den traditionelle underviseridentitet – at vi tør være i processen sammen med de studerende. Egne erfaringer viser, at det også skaber værdi, når
underviseren er en rollemodel som selv tør handle i en usikker
situation.
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Jagten på værdi, som denne artikel har handlet om, er et
centralt begreb for mig som underviser. I en travl hverdag med
mange prioriteter anvender jeg et styrende spørgsmål, Er det
værdiskabende? Og i givet fald for hvem? Det meningsfulde
svar er, at hvis det, som jeg laver, giver værdi for de studerende
og for de virksomheder, som vi arbejder sammen med, ja, så
giver det også værdi for mig som underviser. Dette bidrag er
således en inspiration og metode til hvordan værdien kan findes
i det tværfaglige længerevarende projektforløb.
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lederskab
– et eksperimenterende
træningsforløb for ledere
Af Allan Gardersøe &
Michael Højlund Larsen
Allan Gardersøe er
oprindeligt uddannet
percussionist i Holland
og Cuba. Derudover har
han en linjefagseksamen
i musik, er uddannet
projektleder og kulturkonsulent igennem den
Rytmiske Konsulenttjeneste, og han har
en diplomuddannelse i
ledelse fra Erhvervsakademi Sjælland. Allan
Gardersøe er musikskoleleder i Guldborgsund
Kommune og har
igennem de seneste 10 år
undervist arbejdspladser
i samarbejde, kommunikation og forandringsprocesser med musikken
som didaktisk udgangspunkt

Indledning og oversigt
Denne artikel omhandler et foreløbigt studie af mulighederne for at anvende musikalsk træning og dermed æstetisk
funderede læringsmetoder som et element i lederes udvikling
af lederskab. Artiklens empiriske grundlag er deltagernes
oplevelse af seks musiske workshops, der er gennemført i
foråret 2014 med ca. 20 deltagere. Sammenfattende peger
undersøgelsen på, at der i musisk træning af ledere findes et
unikt dannelsespotentiale med en række særlige æstetiske
kvaliteter. Den særlige musisk-filosofiske pædagogik ser ud til
at kunne give ledere et frirum, hvor de i en tryg og glædesfyldt
atmosfære kan danne sig som ledere og udvikle lederskab
gennem træning i rytmisk samspil og direktion af samspillet.
Denne artikel er en bearbejdning af et tidligere paper, der er
skrevet som et erfaringsbaseret bidrag til Det Danske Ledelsesakademis konference i december 2014.

Michael Højlund Larsen er uddannet civilingeniør med speciale i projektledelse samt master i vejledning med speciale i ledelse og filosofi. Han har i mere end 20 år arbejdet professionelt med udvikling af
ledelse og organisering i både private og offentlige virksomheder. Michael Højlund Larsen er studieleder
på diplomuddannelsen i ledelse på Erhvervsakademi Sjælland i Nykøbing Falster, hvor han også underviser i bl.a. ledelse og filosofi. Han er endvidere forfatter til flere bøger bl.a. ”Praktisk filosofi og ledelse”
samt ”Dialog – en enkel vej til et godt samarbejde”
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Musikalitet og lederskab – hvorfor?
På Erhvervsakademi Sjælland udbyder vi både diplom- og
akademiuddannelser som kompetencegivende videreuddannelse inden for ledelsesområdet. Begge uddannelser er tilrettelagt i moduler, hvor de studerende gennem undervisning,
læsning af relevant litteratur, opgaveskrivning og forskellige
eksamensformer udvikler en række kompetencer inden for
ledelsesområdet. Men er det de rigtige kompetencer i forhold
til at lykkes som leder? Og har vi i vores studieordninger,
-vejledninger og konkrete tilrettelæggelse af undervisningen
et tilstrækkeligt fokus på udviklingen af ledernes lederskab?
Måske mangler der noget, og måske er noget af det, der måtte
mangle, det som vi ikke kan måle og give karakter for til en
eksamen? Ja måske er det ”noget”, der mangler, det vi på dansk
kalder for dannelse.
Hvis vi skal dømme ud fra de studerendes karaktergennemsnit,
ser det ud til, at vi på vores lederuddannelser er blevet rigtig
gode til at lære ledere, hvordan de på et akademisk grundlag
kan gennemføre teoretisk og empirisk forankrede undersøgelser af deres ledelse og efterfølgende gå til eksamen i disse
undersøgelser. Det kan være en ganske vigtig evne at have som
leder, og mange ledere giver i deres evalueringer udtryk for, at
de er meget tilfredse med for eksempel diplomuddannelsen i
ledelse. Men er en lederuddannelse og et sådant eksamensbevis en garanti for god ledelse i en organisation? Har vi i vores
uddannelsessystem for megen fokus på udøvelse af ledelse
fremfor udvikling af lederskab? Og har vi måske for meget fokus
på uddannelse og for lidt på fokus på dannelse, når det gælder
udvikling af gode ledere? Disse spørgsmål, bliver ikke besvaret i
denne artikel, men de er udtryk for den grundlæggende undren
over måden, hvorpå vi bedriver lederuddannelse, og som har
ført frem til dette eksperiment. Her undersøger vi hvilke effekter,
som vi kan opnå gennem musisk træning af ledere, som et
supplement eller et alternativ til vores eksisterende lederuddannelser.
De fleste lederudviklingsforløb er i dag sprogligt funderede
og bygger på vores evne til at reflektere over ledelse – både
med og uden teorier. Dermed gør vi ofte alene brug af en
fornuftsmæssig, refleksiv og sproglig tilgang til ledelse. Det giver
naturligvis en række begrænsninger i den indsigt og de kompe-
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tencer, som vi kan opnå omkring ledelse. Disse begrænsninger
har vi ønsket at udfordre i konceptet ”Musikalitet og lederskab”.
Inden for musikken anvender vi ikke alene en anden pædagogik, men også en anden rationalitet – nemlig den æstetiske.
Erfaringerne viser, at der inden for musikken er en genvej til en
række erkendelser og kompetencer, der er relevante for ledere.
Og i musikkens verden kan vi hente inspiration til, hvordan
vi med enkle midler kan opøve en række centrale dyder og
færdigheder.
Musik er for de fleste mennesker noget, som vi lytter til som
underholdning eller en fritidsaktivitet, vi udøver. Men musik
rummer også et helt særligt og uerstatteligt dannelsespotentiale – både som en vej til indsigt i, hvad det betyder at være
menneske og ikke mindst som en mulig grundtræning af en
række centrale ledelseskompetencer og -dyder.
For at undersøge mulighederne for udvikling af lederskab
gennem musisk træning for ledere uden særlige musiske
forudsætninger har Guldborgsund Musikskole og Erhvervsakademi Sjælland udviklet og afprøvet konceptet ”Musikalitet og
lederskab”. Forløbet er gennemført i foråret 2014 med ca. 20
deltagere i form af seks fortløbende workshops placeret med
to ugers interval på en hverdag i tidsrummet fra kl. 8.30 til 11.
Deltagerne var primært ledere i den kommunale sektor og cirka
halvdelen af lederne havde en diplomuddannelse i ledelse,
da de deltog i ”Musikalitet og lederskab”.

Indsigt og træning
Det var vores ambition, at vi gennem musisk træning og samspil
på congatrommer og andre percussioninstrumenter ville søge
indsigt i ledelsesrelevante temaer som for eksempel motivation,
ansvar, kontrol, selvledelse, retfærdighed, fællesskab, mening og
frihed m.v., og vi har løbende været nysgerrige efter at undersøge, hvilke indsigter i forhold til udvikling af lederskab, der er
muligt at nå frem til gennem de æstetiske læreprocesser.
Endvidere har vi gennem den musiske træning haft fokus på
opøvelsen af blandt andet følgende ledelsesdyder:
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•

Lytning – en særlig opmærksomhed på sine omgivelser
og medmennesker

Musikalitet og lederskab

•
•

Timing – at kunne genkende det rette øjeblik

•

Nysgerrighed – en forudsætning for dybere indsigt og
nye erkendelser

•

Indre dialog og suspension – et indre nærvær, der giver
ægte undren

•

Positiv usikkerhed – at hvile i den åbenhed, der gør viden
midlertidig

•
•

Kreativitet – at iagttage det selvfølgelige som uselvfølgeligt

•
•
•

Pausering – tavshed, der giver rum til erkendelse
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Intuition – at vide hvad der er rigtigt at gøre i en given
situation

Langsomhed – ”Sometimes the fastest way to get there
is to go slow”
Filosofisk leg – når selvforglemmelse giver indsigt
Ydmyghed – at erkende grænserne for vores egen
viden og formåen

Hvordan forstår vi lederskab?
I ”Musikalitet og lederskab” har vi arbejdet ud fra en filosofisk
inspireret forståelse af lederskab (se f.eks. Larsen, 2012 og 2013).
Vi forstår lederskab som det reservoir af viden, erfaringer,
holdninger, fremtræden og praktisk kunnen m.m., som det
enkelte menneske bygger sin udøvelse af ledelse på, og vi er
blandt andet inspireret af Ole Fogh Kirkebys tænkning omkring
ledelsesdyder (se f.eks. Kirkeby, 2004). Vi betragter lederskab som
en sum af de menneskelige kvaliteter, der er nødvendige for
at kunne udøve ledelse. Lederskab er således i vores forståelse
noget, der haves af nogen, for eksempel i form af de rette dyder,
mens ledelse er noget, der udøves af nogen. Lederskab bliver
således en forudsætning for at kunne udøve ledelse.
Et lederskab kan – ligesom dyder – ikke udvikles én gang for
alle. Det er en løbende proces, hvor det enkelte menneske
anvender og udvikler sine evner til at lære af de erfaringer, som
den konkrete ledelsespraksis giver. Lederskab udvikles således
primært ved at forholde sig åbent, kritisk og lærende til de
oplevelser og erfaringer, som man får ved at udøve ledelse – og
ikke mindst ved at forholde disse erfaringer til sin personlige
ledelsesfilosofi forstået som de grundlæggende antagelser,
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værdier, normer og den etik m.v., som det enkelte menneske
bygger sin udøvelse af ledelse på. Udvikling af lederskab
indebærer derfor også en afklaring og udvikling af lederens
personlige ledelsesfilosofi.
Et veludviklet lederskab forudsætter, at lederen har opsøgt og
opnået en række væsentlige erkendelser omkring ledelse, og
mange af disse vil sandsynligvis have en vis filosofisk karakter, for
eksempel hvad det betyder at være menneske, at være en del
af og have ansvar for et fællesskab osv. Disse erkendelser kan vi
ikke opnå uden erfaringer fra praksis. I ”Musikalitet og lederskab”
forsøger vi at iscenesætte en æstetisk og pædagogisk ramme
for en musisk praksis, der giver muligheder for at den enkelte
deltager kan skabe en række ledelsesrelevante erkendelser. Vi
betragter det musiske træningsrum som en æstetisk genvej til
en række af de erkendelser, det kan være svært opnå i en leders
ofte travle og problem- og løsningsfokuserede hverdag. Endvidere er ”Musikalitet og lederskab” kendetegnet ved ideen om et
træningsrum, hvor der ikke alene erkendes, men også trænes
med henblik på at kvalificere og opøve ledelsesrelevante dyder.

Hexis – lederens individuelle læringspraksis
Som leder kan man naturligvis lære mange forskellige ledelsesteorier og -modeller ved selv at læse om dem eller ved at få
dem forklaret. Men en forståelse for ledelsesteori er ikke nok. En
leder er nødt til at udvikle sin indsigt i ledelse ud fra de praktiske
erfaringer, som han får i selv de mindste ledelsessituationer i sin
hverdag. Der er brug for et konstruktivt samspil mellem praksis
og teori – både de teorier, der findes i ledelseslitteraturen, og de
teorier, der er lederens egne i form af hans forestillinger om god
ledelse. Evnen til at være en god leder kræver masser af træning
og helst i nogle omgivelser, der i et tilstrækkeligt omfang ligner
dem, som lederen skal udøve ledelse i til hverdag. Hexis handler
om, at man som leder ved hjælp af forskellige filosofisk funderede metoder etablerer sin egen ”ledertræningsbane”. Denne
træningsbane er en individuel udfordring for den enkelte leder,
og den skal ses som en integreret del af det arbejde, det er at
være leder.
At forme sin hexis som leder er at forme sin erfarings- og
læringspraksis, så denne praksis former lederen selv til en stadig
bedre leder. Når først lederen har forstået den grundlæggende
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idé i begrebet hexis, vil han være i stand til at danne sig selv
som leder, og man kan derfor tale om hexis som en mulighed
for lederes selvdannelse. Dannelse i denne sammenhæng skal
forstås som evnen til at navigere stadig mere indsigtsfuldt i livet.
I Danmark har vi en lang tradition omkring dannelse i almen
forstand, og det er vel netop det, som en leder skal magte: At
danne sig selv samtidig med, at han gør det muligt for sine
medarbejdere, at de også kan danne sig selv. Lederen har jo
ansvaret for andres muligheder for dannelse, i hvert tilfælde når
det gælder den del af dannelsen, der er relevant i forhold til livet
på vores arbejdspladser. Dannelse er et helt centralt begreb, når
vi ønsker at forstå essensen af menneskers udvikling af lederskab, og vi betragter det musiske rum, vi skaber i ”Musikalitet
og lederskab” som et rum, hvor det er muligt at danne sig selv i
samvær og samspil med andre.
”Der findes naturligvis ingen steder på denne jord, hvor man
kan uddannes til en fuldt færdig leder, men man kan tilskyndes
til at forme sin egen hexis. At forme sin egen hexis betyder, at
man udnytter hver lille situation til at blive bedre til det gode.
Som de stoiske filosoffer understregede i næsten samme tidsperiode som Aristoteles, handler evnen til at virkeliggøre det gode
om træning, træning og atter træning.” (Kirkeby, 2002).
I den løbende udvikling af de seks workshops i ”Musikalitet og
lederskab” har vi haft fokus på, hvordan og i hvilket omfang
musisk træning kan udgøre et relevant element i lederes hexis
– forstået som den enkelte leders personlige træningsbane for
udvikling af lederskab.

Hvordan forstår vi musikalitet?
I vores forståelse af musikalitet er vi grundlæggende inspirerede
af en række af musiker Peter Bastians centrale pointer omkring
musik og musikalitet. Ifølge Bastian (Bastian, 2004) findes der
musik, der fører os lige i armene på vores væsenskerne, hvis vi
er tilstrækkeligt fint stemte til at modtage den. Han forklarer
musikalitet som evnen til at opfatte mangfoldighed som enhed;
og jo mere vi kan opfatte som enhed, jo mere udviklet er vores
musikalitet. Forudsætningen for at kunne opleve denne enhed,
er ifølge Bastian, at vi afstår fra at prioritere. Musikkens væsen,
det egentlige musiske, er ifølge ham holistisk, og det vil gå tabt
i enhver analyse. At opleve enhed i tilværelsen er at kontakte

142

det i os, som er fælles for alle situationer. Det interessante er det
lynhurtige glimt, hvor vi ved uden antydning af bevis, inden vi
har sluttet os til noget. Bastian mener, at de dybeste sandheder
i tilværelsen først er tilgængelige for os i det øjeblik, vi er parate
til dem og er resonante for den udløsende begivenhed. Peter
Bastian skriver for eksempel: ”Så går vi dybt i musikken, går vi dybt
i dette liv og går dybt i os selv.”.
Der er en række filosofiske spørgsmål som for eksempel ”Hvad
er meningen med livet?”, ”Hvem er jeg?” og ”Hvad er musik?”
m.v. hvor svaret i større eller mindre grad kan findes uden for
det sproglige område som en totaloplevelse. I musikken kan vi
opnå en tilstand af erkendt meningsfylde, og her kan vi jævnfør
Bastian få svar på vores spørgsmål om for eksempel meningen
med livet ved at spørgsmålet afskaffes. Det bliver ganske enkelt
irrelevant at stille.
Tabel 2
Tilrettet efter Ruuds model
gengivet af Lars Ole Bonde i
Konferencerapport,
Dansk Netværk for Musikpædagogisk Forening, 2007
Niveau

Musikforståelse

Fokus

Musikkens mulige virkning

1. Fysiologisk

Musik som lyd
og vibration.

Lydens og musikkens
fysiske og psykofysiske
egenskaber.

Lydens og musikkens virkning på kroppen:
Resonans, indre og ydre bevægelse og
vitalitetskonturer.

2. Syntaktisk

Musik som sprog
med betydning.

Musikalsk syntaks og
betydningsdannelse.

Musikkens virkning som æstetisk fænomen:
Oplevelsen af sammenhæng, struktur og
generative principper.

3. Semantisk

Musik som sprog
med mening.

Musikkens semantik
og meningsskabelse.

Musikkens virkning som eksistentielt og
åndeligt fænomen: Oplevelsen af relevans,
formål og budskab.

4. Pragmatisk

Musik som
interaktion

Musicering

Musikkens virkning som socialt fænomen:
Leg, samvær, ritualer, performance, community music, kommunikativ musikalitet.
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Ved at udvikle vores menneskelige musikalitet, lærer vi at
opfatte den sjæl, der gemmer sig bag et menneskes isolerede
livsytringer. Denne form for musikalitet kalder Bastian for kærlighed, og den fører til respekt og tolerance. Ifølge Peter Bastian
findes der ikke næsten-musik. Der er her tale om et enten-eller.
Enten er det musik, eller også er det ikke-musik.
Ud over Peter Bastians tænkning er vi også inspirerede af
nedenstående model, der inddeler musik i fire kategorier. I
”Musikalitet og lederskab” har vi arbejdet med at inddrage alle
fire dimensioner både i vores forståelse af musik og i vores
konkrete tilrettelæggelse af de seks workshops.
En anden kategorisering af musik, der har inspireret os, er udviklet af Øivind Varkøy fra Norges Musikkhøgskole, der definerer
musikkens væsen og funktion som erkendelsesmiddel til at
vinde indsigt i vores egen humanitet. (Konferencerapport, Dansk
Netværk for Musikpædagogisk Forening, 2007).

Varkøy opstiller forsøgsvis nedenstående logiske kategorisering af forskellige syn på musikkens funktioner i et idéhistorisk
perspektiv:
1.	 Musik er en erkendelsesvej og /eller et erkendendelsesmiddel.
2.	 Musik har en dannende og personlighedsdannende 		
funktion.
a. Musik har etiske funktioner.
b. Musik har identitetsskabende og -støttende funktioner
herunder funktioner i etableringen af kulturel og social
kapital (Bourdieu 1986).
c.

Musik har socialt opdragende funktioner.

d. Musik har funktion som udtryksmiddel.
3.	 Musik har konkrete nyttefunktioner for
e.

Generelle pædagogiske bestræbelser.

f.

Andre skolefag.

4.	 Musik har terapeutiske funktioner.
5.	 Musik har rekreations- og eller underholdningsfunktion.
I ”Musikalitet og lederskab” har vi bevidst valgt at arbejde med
den æstetiske dimension i forhold til udvikling af lederskab.
Ifølge Fredens og Kirk (2001) er det væsentligt at beskæftige sig
med den æstetiske dimension af flere grunde. Æstetikken er en
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kilde til en følelse af mening med tilværelsen og en følelse af
livsfylde m.v., derfor er den æstetiske oplevelse og erkendelse i
et menneskeligt perspektiv en nødvendighed, hvis vi vil undgå
menneskelig forarmelse, glædesløshed og overfladiskhed.
Gennem æstetiske oplevelser har mennesket mulighed for at
udvikle et dybere og mere nuanceret følelsesliv, at komme i
kontakt med den åndelige dimension af livet samt at opnå en
mental tilstand af samhørighed med hele universet.
I et samfundsmæssigt perspektiv er det i følge Fredens og Kirk
tvingende nødvendigt, at vi holder op med at fokusere ensidigt
på menneskets rationelle erkendelse. Det nye samfund, som
vi er på vej ind i, er præget af kompleksitet og mangfoldighed.
Der kræves fleksibilitet, tværkulturel kompetence og evne til at
se enheden i mangfoldigheden. Ifølge Fredens og Kirk kan den
æstetiske erkendelse læres, for den sansemæssige opmærksomhed og følsomhed, der er en forudsætning for æstetisk erkendelse, kan udvikles lige så vel som den begrebslige og mere
abstrakte.
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Musikken
Musikken, som vi anvender i ”Musikalitet og Lederskab”, er
hovedsagelig cubanske og brasilianske rytmer. Som gennemgående grundrytme har vi valgt den cubanske rytme Tumbao.
Materialet er valgt ud fra den erkendelse, at disse rytmer afspejler grundsten i den nutidige rytmiske musik. Vi har bevidst valgt
at anvende autentiske instrumenter og stilarter, som deltagerne
senere kan relatere til. Det, mener vi, er vigtigt i forhold til den
enkelte deltagers motivation, og det løfter musikken fra blot
at være et pædagogisk udgangspunkt til at dreje sig om mere
virkelighedsnær musik. Den latinamerikanske kultur bygger på
et socialt og udviklende fællesskab, hvor deltagerne bevidst
fortolker og danner sig selv og deres liv gennem musikken.
I forbindelse med indlæringen af de musikalske færdigheder er
undervisningen blevet suppleret med historier fra den latinamerikanske kultur. Historier, som giver deltagerne en række billeder
og forestillinger, og som er medvirkende til, at den enkelte
deltager sætter indlæringen i relation til bestemte stemninger
og handlinger. Historierne fungerer samtidig som en pause,
hvor deltagernes opmærksomhed flyttes fra det tekniske til en
billedlig oplevelse. Når de igen skal tilbage til musikken for at
spille, vil de være kommet på afstand af eventuelle ”spillefejl”.
Det bliver således efterfølgende lettere hurtigt at nærme sig det
ønskede lydbillede, end hvis undervisningen ville være fortsat
uden historierne – eller med fejlretning som pædagogisk fokus.
Som Peter Bastian (2004) siger, findes der ikke næsten-musik.
Sådan er det også med latinamerikanske rytmer. Enten er de
spillet fuldstændig rigtigt, eller også er de forkerte. Der findes
ikke et enten eller, eller en næsten rigtig rytme. Det stiller krav
til nøjagtigheden i det spillede, og det er medvirkende til, at
deltagerne koncentrerer sig om at gøre deres bedste på en
meget naturlig og afslappende måde. At tilstræbe den bedste
lyd, og hele tiden udvikle musikken, har også været en vigtig
del af metoden. Derfor har vi valgt at arbejde med enkle rytmer,
hvor deltagerne relativt hurtigt har været i stand til at opnå et
tilstrækkeligt højt musikalsk niveau til, at de har oplevet at spille
og være i musikken.
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Lokalet
Da der er tale om deltagere uden videre musikalsk erfaring,
er det vigtigt, at det, som de spiller, hurtigt kommer til at lyde
godt. Vi har benyttet koncertsalen på Guldborgsund Musikskole
som fysisk facilitet. Dette lokale er rimelig stort (ca. 150 kvadratmeter) og med stor højde til loftet. Gulvbelægningen er trægulv,
hvilket giver en god lyd med gode muligheder for at arbejde
med divergerende niveauer i forhold til volumen og efterklang.
Det er virkemidler som i sig selv er understøttende for den
æstetiske oplevelse.
Belysningen blev holdt i afslappende bløde nuancer frem for
en hvid neonbelysning. Dette var også understøttende for selve
arbejdet omkring de æstetiske oplevelser.
Lokalet var til hver workshop indrettet alene med stole og
trommer opstillet i en rundkreds. Når deltagerne sidder i en
rundkreds, har de mulighed for at se hinanden og dermed
bedre muligheder for både at følge hinanden, lære af hinanden
og hjælpe hinanden. Vi har i forløbet bevidst arbejdet med
forskellige opstillinger, også hvor deltagerne ikke kan se hinanden. Men udgangspunktet for hver workshop har været en
cirkel.

Metoden
Undervisningsmetoden kommer ligesom rytmerne fra den
latinamerikanske kultur. Der er her tale om meget utraditionelle
indlæringsmetoder, som ikke umiddelbart kan sammenlignes
med anden musikundervisning i en vestlig tradition. Fordelen
ved disse metoder er, at de kan være yderst effektive, og kan
få mennesker uden særlige musiske forudsætninger til at spille
i løbet af ganske kort tid. Når en rytme er gennemgået og
indlært, får deltagerne en kort pause, hvor de bliver siddende
på deres plads og hører en historie omkring den cubanske
kultur, eller om det instrument, som de netop har spillet. Disse
pauser er med til at få deltagerne til at glemme, hvad de netop
har indlært, og umiddelbart bagefter gentages indlæringsforløbet. Denne repetition bevirker, at stoffet sætter sig bedre
fast, og metoden hjælper med til, at de eventuelle småfejl, der
havde sneget sig ind under første gennemgang, kan elimineres
uden, at de behøver at blive påpeget og rettet hos den enkelte
deltager.
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Disse skift mellem musik, og fortælling er understøttende for
den musiske succes i hele forløbet. Når deltagerne mødes
gangen efter, gentages pensum helt fra begyndelsen. Det giver
deltagerne en oplevelse af, at de på trods af ikke selv at have
troet det sagtens kan huske stort set alt, hvad de tidligere har
lært.
Det er helt bevidst, at vi ikke har udleveret et pensum eller plan
for forløbet ved opstarten. Det er vigtigt, at deltagerne ikke på
forhånd har en helt præcis idé om, hvorledes de skal arbejde,
eller hvad de skal arbejde med. Hvis de havde vidst på forhånd,
hvad det hele drejede sig om, ville de mange overraskelsesmomenter, som ligger gemt i metoden, ikke give det samme
udbytte, og mange af deltagerne ville sandsynligvis ikke have
troet på, at det ville være muligt for dem at opnå de nødvendige færdigheder til at kunne spille på det niveau, som de rent
faktisk opnåede at kunne.
Alle rytmer bliver gennemgået igen og igen, og det er medvirkende til at skabe en tryghed, der er nødvendig i forhold til den
usikkerhed, som kan være forbundet med ikke at vide, hvad
det er, man skal. Der er således ikke udleveret noget på skrift –
hverken noder eller tekster m.v. – i dette forløb. Denne form for
pædagogik handler om at fortælle, demonstrere og lade deltagerne øve sig i fællesskab med løbende pauser, der indeholder
historiefortællinger relateret til, hvorefter der arbejdes videre,
ofte med gentagelser af tidligere rytmer, inden der introduceres
nye elementer.

Efter hver gang
Efter hver gang er kursisterne blevet spurgt om, hvad de tænker
nu på baggrund af de musiske oplevelser, de har haft denne
dag. I disse seancer, har vi lagt vægt på, at oplevelsen af det
musikalske lederskab også gik hen og blev en måde, hvorpå
kursisterne oplevede sig selv, og således også blev en måde,
som de begyndte at tænke på. Vi har således stræbt efter
at facilitere ledelsesrelevante refleksioner stimuleret af den
musiske aktivitet for derigennem at understøtte den æstetiske
læring af ledelse, der er i fokus på ”Musikalitet og lederskab”.
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DAGBOGSNOTER FRA DE ENKELTE WORKSHOPS
Vi har løbende ført en dagbog over de konkrete aktiviteter, der
er gennemført på de enkelte dage i forløbet. Den efterfølgende
tekst er et uddrag af dagbogsnoterne, der beskriver de væsentligste aktiviteter i ”Musikalitet og lederskab”.

Dag 1.
Dagen begyndte med en kort velkomst, hvor vi præsenterede
os selv og gjorde rede for nogle af de virkemidler, som vi ville
gøre brug af. Vi afstemte således forventningerne blandt deltagerne til det æstetiske område i deres daglige arbejde.
Dernæst gik alle ud på gulvet for at lave en opvarmningsøvelse.
Deltagerne blev inddelt i fem grupper, og hver gruppe fik deres
egen rytme, som de skulle klappe samtidig med, at de gik det
samme mønster på stedet.
På et tidspunkt blev der givet en hurtig instruktion, hvor den
ene gruppe skulle ændre figur. Uden yderligere varsel blev der
talt for, og alle skulle derefter starte på 1-slaget. Som resultat
af den hurtige instruktion faldt det hele til jorden, og vi måtte
stoppe op. Samtalen kom nu til at dreje sig om god instruktion,
tydelig ledelse, og en bevidsthed om, at inden for musik afregnes resultatet af dårlig ledelse kort og kontant.
Derefter begyndte vi at spille på trommer. Vi startede med den
cubanske grundrytme Tumbao spillet på congas og byggede
denne rytme op slag for slag.
Som afslutning på dagen lod vi deltagerne tælle for, hver gang
vi startede rytmen på ny. Dette gav dem en ny oplevelse af
at lede gruppen, og de blev igen bevidste om tydeligheden
i deres kommunikation, da de skulle sikre, at alle startede på
samme tidspunkt.

Dag 2.
Dagen begyndte med deltagernes refleksioner siden sidst i
forhold til musikalitet og lederskab. Herefter begyndte vi forfra
med at repetere den cubanske grundrytme, som de lærte første
gang. Rytmen fik lov til at blive spillet i tilpas lang tid, så alle
deltagerne var i stand til at spille den uden, at de var nødt til at
stoppe op og begynde forfra.
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Nu fik kursisterne besked om, at de skulle lære en ny rytme.
Koncentrationen steg derfor helt naturligt. I stedet for at
præsentere dem for en ny rytme, kom de til at spille den samme
rytme igen. Men denne gang begyndte vi at gennemgå rytmen
fra 4-slaget, i stedet for som før, fra 1-slaget. Det autentiske i
denne øvelse er, at cubansk musik ofte begynder på 4-slaget,
og deltagerne fik som supplement til øvelsen fortalt en række
historier om danske musikeres første møde med cubansk musik
og kultur.
Koncentrationen var meget høj, og der gik nogen tid før end
enkelte af medlemmerne reagerede på, at de kunne høre, at der
var tale om den samme rytme.
Denne metodiske indgang til at arbejde anderledes og ”nyt”, gav
solid grobund for at drøfte de forskellige forhold, der er omkring
forandringer, fordomme, krav til egen præstation, etc.
Som en ny udfordring blev deltagerne nu placeret på to rækker
med ryggen vendt mod hinanden. Dernæst øvede vi, at den
ene gruppe spillede et ”kald” som den anden gruppe skulle
reagere på ved at spille et ”svar”. Da alle var fortrolige med disse
”kald/svar”, satte vi det sammen med grundrytmen. Øvelsen
var herefter at spille grundrytmen, og når den fungerede, skulle
gruppe 1 ”kalde” efterfulgt af gruppe 2, som skulle ”svare” og
dernæst tilbage til grundrytmen igen.
Refleksionerne kom her til at omhandle vigtigheden af fysisk,
visuel kontakt, og hvorledes sanserne skærpes, når der ikke er
visuel kontakt. Det stiller store krav til de trommer, som spiller
kaldet om at spille tydeligt, og endnu større krav til de, som skal
reagere på det i forhold til at lytte koncentreret.
Som en sidste øvelse satte alle sig igen i en rundkreds. Dagens
sidste udfordring var at spille grundrytmen én gang og derefter
holde en pause, som skulle vare lige så længe, som rytmen
varer. Derefter spille rytmen igen én gang og holde pause igen.
Dette forløb gentog vi, indtil alle var fortrolige med modellen. Så
udvidede vi øvelsen ved at begynde med rytmen én gang og
holde pause én gang, så spillede vi rytmen to gange og holdt
pause til det, som svarer til to gange, så spillede vi rytmen tre
gange osv. osv.
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Dagens sidste samtale handlede om, hvilke strategier deltagerne hver især havde for at holde styr på længden af pausen.
Hos nogle var det ved at tælle inde i hovedet, andre fornemmede det uden at tælle, og andre brugte gruppen og var meget
opmærksomme på de andre ved at kigge på dem.

Dag 3.
Dagen begyndte med en repetition helt tilbage fra første undervisningsdag.
Repetitionen er en central del i processen med at arbejde med
rytmer. Eftersom musikerne ikke kan støtte sig til et nodeark
eller andet, skal det hele læres udenad. I den periode fra de
lærer noget nyt og til næste undervisningsgang, vil underbevidstheden bevirke, at der indsniger sig små personlige måder
at spille på, og hvis ikke stoffet repeteres, ændrer det sig til at
blive noget helt andet.
Derefter gentog vi kald/svar-modellen. Denne gang dog med
en lille ændring. Vi indførte ”dirigentrollen”, som også kom til
at gå på tur. Det foregik på den måde, at én person skulle give
tegn, når de dybe trommer skulle spille deres kald til de lyse
trommer. Teknisk set foregik tegngivningen ved at ”dirigenten”
skulle spille fire slag på en koklokke, som svarer til at tælle for.
Nu blev sanserne skærpet til noget nyt i lydbilledet. Kravet til
”dirigenten” var, at der ikke måtte tælles for til de dybe trommer,
før det samlede rytmebillede lød godt nok. ”Dirigentrollen” blev
hurtigt oplevet af deltagerne som værende den musikalske
leder.

Dag 4.
På dette tidspunkt i forløbet havde deltagerne tilegnet sig så
gode musiske færdigheder, at der begyndte at komme et flot
lydbillede, som der kunne bygges videre på. Nu lagde vi flere
nuancer ind i musikken. ”Dirigenten” blev bedt om at give signal
til gruppen, når der skulle spilles hurtigere eller langsommere,
kraftigere eller svagere osv. Der blev ikke givet nogle anvisninger til, hvorledes denne tegngivning kunne foretages. Det var
op til den enkelte ”dirigent”. Opmærksomheden steg kraftigt
hos alle deltagerne, for nu gjaldt det ikke kun om at spille rigtigt,
men også om at forholde sig til skiftende tempi og lydniveauer.
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Dagen blev afsluttet med at spille en gang, en gang pause, spille
to gange, to gange pause etc. Inden vi afsluttede denne del,
spillede vi rytmen en gang kraftigt og en gang svagt. Dernæst
to gange kraftigt og to gange svagt. Denne måde at arbejde på
bevirkede, at deltagerne kunne spille forløbet længere, end hvis
de havde holdt pause i stedet for at spille svagt.
Herefter fik deltagerne en række spørgsmål i plenum. Det
teoretiske udgangspunkt var Aristoteles’ tænkning omkring ”den
gyldne middelvej” fra filosofiens verden. Relevante spørgsmål
i denne sammenhæng er for eksempel, hvor stille, man ville
kunne spille, indtil det ikke er musik længere? Hvor kraftigt, man
kan spille inden, det ikke længere er musik. Det overførte vi
derefter til ledelse. For lidt ledelse og for megen ledelse. Afslutningsvis fik kursisterne tid til refleksion og erfaringsudveksling.

Dag 5.
Dagens tema havde fokus på at skærpe sanserne. Vi ville gerne
vide noget om, hvornår hver enkelt person oplever, at musikken
svinger, at det hænger sammen, at ”den er der”.
Vi arbejdede med fokus på, hvornår der er tale om musik, og
hvornår der er tale om et slag. Hvornår bliver det enkelte slag på
en tromme til musik?
Vi var interesserede i at høre fra hver enkelt deltager, hvornår og
hvordan de afgør, om noget er musik. Og hvad deres forståelse
af begrebet musikalitet er.
På femte undervisningsdag indførte vi endvidere improvisation.
Deltagerne sad i en rundkreds og spillede grundrytmenen gang.
I lige så lang tid som rytmen varede, måtte den første person
lave en improvisation, og derefter spillede alle igen grundrytmen en gang, hvorefter den næste person kunne improvisere.
For at nedbryde frygten for at skulle føle, at man blev udstillet,
når man skulle improvisere, indførte vi den regel, at den totale
pause også kan være improvisation. Eller at det kan handle om
et slag eller to slag. Det var op til den enkelte at forholde sig til
udfordringen. De resterende havde til opgave at holde sammen
på pausen og sørge for at spille samtidigt, når perioden for
improvisationen var ovre.
Igen afsluttede vi med en gang rytme, en gang pause etc.

152

Dag 6.
Den sidste dag blev en fuldstændig gennemgang af hele forløbet. Alt blev gennemgået igen. Dog lidt hurtigere end tidligere.
Efter ”pausen” blev alle sat midt i rummet, side ved side, og med
ryggen vendt mod den scene, som stod opstillet i den anden
ende af lokalet. Alle deltagere var udstyret med en tromme,
og de fik besked på at spille og kigge ligefrem. Uanset, hvad
der skete omkring dem, skulle de ikke bevæge hovedet. Og
under ingen omstændigheder skulle de stoppe med at spille.
Nu begyndte de at spille den cubanske grundrytme, som hele
forløbet havde været bygget op omkring. Rytmen fik lov til at
sætte sig ved at blive spillet i længere tid end almindeligvis.
Samtidig gik tre professionelle musikere op på scenen. De kom
ind ad en bagdør bag ved de spillende kursister, og satte sig til
rette med deres instrumenter (klaver, bas, vokal). På et givent
tidspunkt satte de i gang med en cubansk melodi og spillede
hele nummeret til ende, alt imens kursisterne spillede til. Det
skal bemærkes, at ingen kunne se orkestret. Reaktionen var da
også overvældende for kursisterne, for nu oplevede de, at deres
forløb havde givet dem så megen basisviden og færdigheder, at
de faktisk kunne levere levende musik.
Årsagen til at vi valgte denne lidt utraditionelle afslutning var
blandt andet for at understrege vigtigheden af uforudsete
hændelser, og at en organisation med en vis portion basisviden sagtens kan flytte sig i enorme ryk, hvis de rette rammer
er sat. Samtidig ville vi godt honorere den store indsats, som
deltagerne havde udvist igennem hele forløbet, ved at vise, at
der var vægt bag vores ord, når vi sagde, at de faktisk spillede
rigtig godt. De fortjente helt klart at få en oplevelse på et højere
bevidsthedsniveau.

Hvad sagde deltagerne om deres oplevelser og
udbytte?
Deltagernes udbytte af og oplevelser i forløbet ”Musikalitet og
lederskab” er løbende blevet undersøgt, både gennem refleksive
dialoger undervejs på de enkelte workshops og efter den sidste
workshop gennem spørgeskemaer og et fokusgruppeinterview,
hvor de væsentligste dele er transkriberet. Spørgeskemaet
bestod af en række kvalitative spørgsmål omkring deltagernes
udbytte og oplevelser samt et enkelt kvantitativt skema, hvor de
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på en skala fra 1 til 5 blev bedt om at vurdere i hvilket omfang,
at de i dette forløb med musikalitet og lederskab har udviklet
hver af de 11 dyder, der er nævnt tidligere. Vi har modtaget 11
spørgeskemaer (heraf et, hvor afkrydsningsskemaet ikke var
udfyldt) og der var syv deltagere i fokusinterviewet. Nedenstående analyse bygger primært på de kvalitative udsagn fra
spørgeskemaerne, da såvel den kvantitative del af disse samt
fokusgruppeinterviewet understøtter de kvalitative svar, ofte
med identiske formuleringer i fokusgruppeinterviewet.
Inden deltagerne skulle udfylde skemaet, blev de i spørgeskemaet stillet en række åbne spørgsmål omkring deres
udbytte. Det første spørgsmål i spørgeskemaet var: ”Hvordan
vil du beskrive dit udbytte af at have deltaget i Musikalitet og
lederskab? I de kvalitative svar på dette spørgsmål er lytning et
centralt og gennemgående tema sammen med ro og refleksion.
Deltagerne svarede for eksempel på følgende måder:

•
•
•

”Det har givet mig ro og skærpet min lytning”
”At lytte til hinanden for at få fællesskabet til at fungere”
”Jeg er blevet en stor oplevelse rigere og har oplevet glæde og ro
i en ellers presset hverdag. Jeg har haft et refleksionsrum, hvor
jeg har fået mere indsigt i min personlige ledelsesstil.”.

Der var også en deltager, der nævnte kropsbevidsthed som et
specifikt udbytte:
”Jeg er blevet mere opmærksom på, hvor vigtig min kropsbevidsthed er i mit lederskab. Jeg har brug for at mærke efter,
tænke efter og lytte til min krop for at træffe de bedste valg i min
ledelse – musikken har givet mig et frirum til dette.”
Endvidere var der flere, der pegede på, at rollen som dirigent
har givet læring omkring vigtigheden af tydelig instruktion og
kommunikation.
I sammentællingen af deltagernes kvantitative vurdering af
deres udvikling af de tidligere nævnte dyder ses det, at der for
ingen af de 11 dyder er mindre end fire ud af 10 besvarelser i de
to højeste kategorier. Når scorerne i de lave kategorier medregnes, tegner der sig umiddelbart et billede af, at deltagerne i
særlig grad har oplevet at udvikle deres lytning. Over halvdelen
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af deltagerne svarer i de to højeste kategorier omkring udviklingen af deres nysgerrighed, indre dialog/suspension, positiv
usikkerhed, pausering og ydmyghed. Deltagernes vurdering
af deres udbytte omkring dyderne kreativitet, filosofisk leg og
intuition er mere spredte.
Vi har løbende arbejdet med dirigentrollen, og på de tre sidste
workshops har alle deltagere prøvet at dirigere sammenspillet,
både i forhold til tempo, styrke, kombination af rytmer samt
igangsætning og afslutning m.v. Deltagernes generelle tilbagemelding er, at der har været en fin balance mellem samspil
og rollen som dirigent, hvor de har været musikalsk leder for
de andre. I samspillet har de typisk oplevet at være en del af
et fællesskab og i en form for flow med de andre, mens der
var større krav og deraf følgende usikkerhed i dirigentrollen.
Samspilsrollen bliver af deltagerne typisk forbundet med
tryghed og sikkerhed, mens dirigentrollen bliver forbundet
med utryghed og usikkerhed. Deltagerne skriver blandt andet
følgende i deres svar på spørgsmålet om, hvordan de har
oplevet henholdsvis samspilsrollen og dirigentrollen:

•

”Jeg følte det lidt grænseoverskridende første gang, jeg tog
dirigentrollen, men det skærpede mine sanser på anden vis at
dirigere hele gruppen.”

•

”Ved at arbejde med dirigentrollen fik jeg især følelsen af
ydmyghed og respekt, idet det var meget intenst og svært at
dirigere/lede under forhold, der er så betinget af sansninger.”

Flere af deltagerne pegede på, at dirigentrollen også er en form
for samspilsrolle. To af deltagerne skrev nedenstående:

•

”Der er et større præstationspres i dirigentrollen for mit
vedkommende, men jeg oplever også, at dirigentrollen for mig
er en form for samspilsrolle – det er ligesom ledelse og følgeskab
– det kan ikke eksistere uden hinanden.”

•

”Samspilsrollen har elementer af at lytte og mærke gruppen, at
være en del af en helhed, være i ’flow’. Dirigentrollen er i sin natur
styrende/bestemmende, har også elementer af det lyttende og
det at mærke gruppen, men du er uden for ’helheden’ og er mere
observerende”
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På spørgsmålet om, hvad der har været det bedste ved at
deltage i ”Musikalitet og lederskab” svarede deltagerne, at de har
oplevet forløbet som et frirum, der har givet energi samt indsigt
i dem selv. Deltagerne skrev blandt andet:

•

”At give sig selv lov til at ’stå i det åbne’ og uforbeholdent tage
imod et dejligt musisk forløb – i samspil med andre åbne ledere.”

•

”Det var et frirum, et pustested, hvor jeg kunne opdage nye sider
af mig selv og give mig tid til at reflektere.”

•

”Derfor har det bedste for mig været at deltage i noget, hvor jeg
kunne mærke, at det gav mig noget udvikling og indsigt i mig
selv. Det har givet mig energi.”

•

”Den er svær – men det har for mig virket, som om at jeg har
fundet en eller anden form for grundrytme – jeg har ledt efter
– måske er den i virkeligheden væk, når jeg har forladt lokalet.
Det har været oplivende at undgå at tænke på regneark – være
strategisk og kun være til. Et frirum som giver energi og mod til
måske at tænke anderledes i de andre platforme.”

Flere af deltagerne har fokus på nysgerrighed og det nonverbale
i musikken, hvilket blandt andet formuleres på følgende måder:

•

”Bevidstheden om fortsat at være nysgerrig på ledelse og mig
selv som menneske/leder.”,

•

”Det bedste har været at indgå i et nonverbalt fællesskab.”

Andre af deltagerne havde mere fokus på den æstetiske dimension i forløbet, hvilket blandt andet kom til udtryk i nedenstående udsagn:

•
•
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”(…) oplevelsen af, at vi kan skabe noget så smukt i fællesskab.”
”Det største for mig va,r da vi spillede sammen med Anne Seier
og co. Der gik det virkelig op for mig, hvad det gør ved mig at
være end del af noget så smukt og skabe noget sammen. Med
hvert vores niveau gik vi ind i det sammen og skabte noget
sammen.”

I spørgeskemaet er der også stillet spørgsmål til, hvilke faktorer,
der har haft særlig indflydelse på henholdsvis deltagernes egen
indsats og eller væremåde samt udbytte af forløbet. Her svarer
deltagerne temmelig entydigt, at den tryghed, der er skabt i
fællesskabet i kombination med en åbenhed og nysgerrighed,
har været en afgørende faktor. Men omgivelserne på musikskolen, den gode stemning og at være væk fra arbejdspladsen blev
også nævnt som væsentlige faktorer.
Som et af de afsluttende spørgsmål blev deltagerne bedt om at
give en kort sammenfatning af deres udbytte. Her er det et klart
fællestræk, at de oplevede et personligt og ledelsesmæssigt
udbytte. Deltagerne skrev blandt andet:

•

”At anvende musikken som udgangspunkt har givet anledning
til spændende og nye refleksioner i forhold til ledelse og også i
forhold til personlig udvikling.”

•
•
•

”Jeg er blevet mere lyttende og ydmyg på mit arbejde.”

•
•

”Selvrefleksion, netværk, glæde og afstresning.”

”At det er vigtigt at holde pauser og give sig tid til eftertanke.”
”Her har jeg været menneske, der har gået på opdagelse i mig
selv og har undret mig nysgerrigt.”
”Nye måder at sanse på.”

Som afslutning på spørgeskemaet blev deltagerne stillet spørgsmålet: ”Hvad har vi ikke spurgt dig om, men som du gerne vil
fortælle i forhold til ”Musikalitet og lederskab”? Der har endvidere været mulighed for at give supplerende kommentarer.
Under dette punkt skrev nogle af deltagerne følgende:

•

”Jeg mener, at det er vigtigt for at være et ’helt’ menneske at
have fat i de mere musiske/kreative sider, og at det desværre er
områder som prioriteres mindre og mindre i vores samfund. På
alle planer skal vi effektivisere, og vi glemmer at få de åndelige/
æstetiske dimensioner med. Jeg synes derfor, at jeres projekt
med at undersøge hvad musikalitet og lederskab kan er vigtigt
og nødvendigt – og modigt!”

•

”Dejligt at nogen prøver at sætte tingene i nye perspektiver – på
nye måder – modige på de ’fede’ måde.”
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HVAD ER DET KONCEPTET ”MUSIKALITET OG
LEDERSKAB” KAN BIDRAGE MED?
– ET FORSØG PÅ EN SAMMENFATNING!
På baggrund af vores undersøgelse, kan vi konstatere, at det
gennem denne særlige form for musisk træning af ledere er
muligt på kort tid at skabe et forpligtende fællesskab, hvor
deltagerne i trygge rammer har mulighed for at arbejde med
deres egen dannelse i form af udvikling af en række ledelsesrelevante dyder og derigennem udvikling af deres personlige
lederskab. Den æstetiske rationalitet og særlige pædagogik
giver ifølge deltagerne mulighed for at etablere et non-verbalt
træningsrum med mange fine paralleller til hverdagen som
leder. Deltagerne lægger endvidere vægt på, at der er en
kropslig og sanselig dimension i musikken samtidig med, at der
er fokus på det basale og eksistentielle – det menneskelige. En
deltager udtaler for eksempel ”(…) man får lov til at ramme de her
grundrytmer, de her virkeligt dybt menneskelige ting”.
I deltagernes beskrivelse af deres udbytte er lytning og evnen
til at få et samspil til at fungere også centrale elementer. Flere
deltagere beskriver dirigentrollen som udfordrende – men
forklarer, at kombinationen af usikkerhed og tryghed giver
nogle særlige muligheder for at afprøve nye grænser. Den
musiske træning bliver endvidere forbundet med ideen om et
frirum og glæde.
Sammenfattende er det vores vurdering, at der i musisk træning
af ledere findes et unikt dannelsespotentiale med en række
særlige æstetiske kvaliteter. Den særlige musisk-filosofiske
pædagogik ser ud til at kunne give ledere et frirum, hvor de i
en tryg og glædesfyldt atmosfære kan danne sig som ledere
og udvikle lederskab i samvær og samspil med andre – ganske
”enkelt” ved at udvikle deres musikalitet gennem musisk
træning.
I forhold til de etablerede og kompetencegivende uddannelser
i ledelse som for eksempel akademi- og diplomuddannelserne
findes der i dette koncept en æstetisk og metodisk tilgang til
udvikling af lederes lederskab, som vi forventer vil supplere den
mere klassiske uddannelsestænkning med en dannelsestænkning.
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Afslutningsvis vil vi gennem et par filosofiske citater fra
henholdsvis Kierkegaard og Kant forsøge at antyde, hvad vi
måske bør have mere fokus på i fremtidens lederuddannelsen
også selvom det bliver svært at gå til eksamen i dannelse – i
hvert tilfælde med de eksamensformer vi anvender i dag.
Søren Kierkegaard skrev blandt meget andet følgende om
dannelse:
”Hvad er da Dannelse? Jeg troede det var Cursus, den Enkelte
gjennemløb for at indhente sig selv, og den, der ikke vil
gjennemgaae dette Cursus, ham hjælper det saare lidet, om
han blev født i den mest oplyste Tidsalder” (Kierkegaard 2015)
Den tyske filosof Immanuel Kant skrev følgende om den vilje,
der er bag vores handlinger:
”Der er overhovedet ikke noget tænkeligt i verden (...) end alene
god vilje, som uden indskrænkning kunne anses for godt.
Forstand, vid, dømmekraft, og hvad åndens talenter ellers måtte
hedde, eller mod, beslutsomhed, standhaftighed i forsæt, som
temperamentets egenskaber, er uden tvivl i mange henseender
gode og ønskværdige. Men de kan også være yderst onde og
skadelige, når viljen, som skal gøre brug af disse naturgaver, ikke
er god.” (Kant, 1993 (1785))
Måske er lederuddannelser med et kognitivt og rationelt fokus
på at forstå virkeligheden gennem teoretisk og empirisk forankrede analyse kun en del af den vej, som en leder må gå for at
blive god til ledelse. Inden for det æstetiske felt og gennem
praktisk musisk træning i et filosofisk perspektiv er der nogle
anderledes muligheder for dannelse af ledere og dermed udvikling af lederskab, end dem, som vi kender fra de ordinære lederuddannelser. Naturligvis vil de fleste uddannelser have en effekt
på et menneskes dannelse, men hvis vi for alvor vil arbejde med
dannelse som en vej til udvikling af lederskab, har vi sandsynligvis brug for enten at udfordre og ændre måden, hvorpå vi
udbyder lederuddannelser eller have supplerende tilbud for
eksempel inden for det æstetiske felt, der kan supplere de mere
kognitivt og analytisk fokuserede uddannelseselementer.
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KONKLUSION
Det samlede resultat i artiklen afspejler meget tydeligt den
struktur, som vi har arbejdet ud fra. Umiddelbart efter hver
undervisningsgang havde vi afsat ca. en time til evaluering
og udveksling af betragtninger, hvilket har bevirket, at vi i dag
er meget bevidste om det udbytte og de udfordringer, som
de enkelte dage har givet. Hver undervisningsgang har været
afsluttet med et evalueringsmøde, der har dannet grundlaget
for planlægningen af den næste undervisningsgang, og derved
har vi været nogenlunde sikre på den proces, som vi har arbejdet med. Til gengæld bærer artiklen også præg af, at vi ikke
evaluerede vores egen forberedelse, mens den stod på.
Inden opstarten brugte vi flere måneder på at tilegne os
viden om musikkens virkemidler. Vi udvekslede artikler, bøger
og andet relevant materiale, og nåede på et tidspunkt til en
erkendelse af, at nu måtte vi i gang. Vi afholdt møder med en til
to ugers mellemrum af to til tre timers varighed og udviklede
gradvist konceptet. Dog tænkte vi ikke bevidst på at evaluere
eller føre logbog over disse møder, ligesom der i planlægningsfasen heller ikke var fokus mod senere at skulle skrive en artikel.
Denne viden kunne have været særdeles nyttig i dag, lige som
vi fra starten af ville have fået et større udbytte af vores arbejde,
hvis vi havde indlagt en fast videodokumentation af hele forløbet. Tankerne omkring dokumentation, interviews af kursisterne
og spørgeundersøgelser er først noget, som er kommet ind i
forløbet efter selve opstarten, da det gradvist gik op for os, at
der her ligger grobund for et potentiale, som ville kunne udnyttes endnu mere.
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EASJ – Danmarks
entreprenante
uddannelsesinstitution
Af Henrik Bøll Larsen

En titel, der forpligter: EASJ er den stolte modtager af prisen:
”Årets entreprenante uddannelsesinstitution 2015” ved DM i
Entreprenørskab den 27. maj. En intens indsats igennem tre
år sendte EASJ på podiet og to grupper af EASJ-studerende i
finalen for første gang nogensinde.
EASJ har støt og roligt intensiveret arbejdet med at dygtiggøre
studerende inden for innovation, entreprenørskab og iværksætteri (læs mere om termologierne i kapitlet begrebsdefinitioner). Et arbejde, der blandt andet har resulteret i, at EASJ for
første gang fik to hold igennem nåleøjet til finalen i Start Up
Programme ved DM i Entreprenørskab 2015 og finalepladser
i idékonkurrencen: Danish Entrepreneurship Awards i 2014. Et
øget fokus på innovation og entreprenørskab er et vigtigt led i
at intensivere de studerendes praksisnære kundskab, men det er
også med til at styrke foretagsomhed og skabe handlekompetence hos den enkelte studerende.

EASJ skaber løsninger
Det hele begyndte en december morgen i 2012, da den
nationale innovationsstrategi: Danmark – Løsningernes land
så dagens lys (UFM: 2012). Den politiske målsætning var og er
klar: Vi, som uddannelsesinstitution, skal bidrage til at fremme
de innovative kompetencer hos de studerende. En af de største
succeser for EASJ var, at der rent faktisk fulgte penge med til at
eksperimentere med undervisningen gennem puljemidler for
praksisnær innovation.
Samtidig med udrulningen af de praksisnære innovationsprojekter indgik EASJ et samarbejde med Fonden for Entreprenørskab
– Young Enterprise (FFE-YE) om at opbygge en innovationskapacitet forankret i et center, der fik til opgave at samle aktiviteten
strategisk og operationelt.

163

Efterskrift

Men rent faktisk har erhvervsakademiet altid været innovative
i tæt samarbejde med det erhvervsliv vi uddanner til. Det er en
grundlæggende forudsætning for vores eksistens at: 1) Vi vil
skabe værdi for vores studerende gennem inddragelse af praksis,
2) de virksomheder vi samarbejder med skal opleve en merværdi
gennem innovative løsninger og 3) vores undervisere oplever
en kvalificering af det pædagogiske og faglige niveau gennem
inddragelse af det omkringliggende samfund.

CEN bliver født
Center for Entreprenørskab og Nytænkning blev etableret på
EASJ i 2013, hvor opgaven var klar: CEN skal arbejde for at alle
studerende kan få muligheden for at stifte bekendtskab med
entreprenørskab. De første to år fokuserede CEN på at skabe
ekstracurriculære studenterinkubatorer kombineret med udrulningen af FFE-YEs Start Up Program. I 2015 blev fokus todelt
således at der stadig var fokus på stundenterinkubation, men
som noget nyt var der også fokus på, at alle studerende skulle
stifte bekendtskab med innovation og entreprenørskab. Der er
en klar tendens til, at de studerende oplever stor tilfredshed og
modnes i arbejdet med at udvikle ideer, tænke kreativt, handle
på ideerne og formidle dem til omverdenen.

Elite og bredde hænger sammen – og skaber et
entreprenant mindset
I dag har EASJ inkubationsmiljøer – der giver hjælp og sparring
til studerende, der har gode ideer og som ønsker at eksekvere på
disse (populært kaldet eliten). Derudover er der større events, –
Innovation- og Start Up camps, hvor de studerende bliver trænet
i at udvikle forretningskoncepter, pitche deres ideer og netværke
på tværs af campi og fagmiljøerne(defineret som bredden). Vi
er også begyndt at anspore udvalgte studerende til at vælge
iværksætterpraktik. En tendens, der er stigende, men stadig for
de udvalgte få – de, der går hele vejen til færdigt produkt og
eventuel opstart af egen virksomhed. Men elementerne i at være
foretagsom (eller entreprenant), bringe ens faglighed i spil, turde
stille spørgsmål ved det eksisterende og søge nye løsninger er
egenskaber, der er guld værd på et arbejdsmarked, som den
studerende bliver uddannet til – hvad enten det er i en eksisterende virksomhed som intraprenør eller i egen virksomhed som
iværksætter og entreprenør. Opgaven for EASJ er at transformere
disse egenskaber ind i curriculum, ind i undervisningen sådan, at
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alle studerende får mulighed for at få disse kompetencer – det
vi italesætter som det entreprenante mindset.
De sidste tre år har vi opbygget iværksættermiljøer og inkuberet
de studerendes forretningsideer. Nu arbejder vi for, at vores
undervisere får entreprenørskab som en underliggende metode
i deres faglighed. For nogle af vores uddannelser er arbejdet
med entreprenørskab og foretagsomhed det mest naturlige i
verden, for andre af vores uddannelser er det noget, som vi skal
arbejde målrettet med – ikke som en trumf, men i stor respekt
for de respektive faglige miljøer og traditioner.
At samle elite og bredde inden for innovation og entreprenørskab under samme tag er med til at opridse en profil til en
selvforståelse for en sektor, et akademi, der er relativ ny i uddannelsesbilledet. Fremtiden tegner lys for erhvervsakademiet.
Rollen som innovationsleder er ved redaktionens afslutning overdraget til Linnea Jacobsen, der fremadrettet vil fortsætte arbejdet med
at styrke de studerendes innovative og entreprenante færdigheder.
Henrik Bøll Larsen er nu studieleder for IT-uddannelserne i Køge.
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Anerkendende kommunikation
Begrebet anerkendende kommunikation, AI (Appreciative
Inquiry) har de sidste ti år vundet indpas i udvikling af organisationer både nationalt og internationalt. Fokus kan være
organisatorisk, men også interpersonelt. Fælles for begge
anskuelser er, at et problem- og mangelfokus bliver vendt til
en ressource- og værditænkning. At vi går fra en kultur, der ser
problemer, fejl og mangler til en kultur, der er opmærksom på
ressourcer, værdier og ønsker. Læs eventuelt Dall og Hansens:
Slip anerkendelsen løs, Frydenlund 2011.

Didaktiske metoder og læringstilgange
Didaktiske metoder er her brugt synonymt med (underviserens) læringstilgange. Det er de virkemidler, som underviseren
tager i brug for at de studerende skal opfylde de læringsmål
som skal nås. Didaktik betyder kunsten at undervise og med
begrebet didaktiske metoder prøver vi at adskille, hvordan
man underviser i noget fra hvad der undervises i. Eksempler
på didaktisk metode kan være PBL (problembaseret læring),
Case-metode, forelæsninger etc. De didaktiske metoder er på
Erhvervsakademi Sjælland ofte rettet mod at gøre undervisningen praksisrelateret (se praksisrelateret undervisning).

Entreprenant mindset
Det entreprenante mindset på Erhvervsakademi Sjælland
er noget, som vi tilstræber gennem undervisning af vores
studerende. En tanke om, at hvis vi underviser gennem entreprenørskab som en underliggende metode til vores respektive
fagligheder, så skaber vi nogle studerende, der er tiltrukket af
at se muligheder, se innovation og i sidste ende skaber værdi
for dem selv, den virksomhed, som de arbejder sammen med
og ikke mindst i samfundet. Det entreprenante mindset er
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skabelsen af handlekraftige, foretagsomme og værdiskabende
studerende.

Fortagsomhedsdidaktik – skubmetoden
Foretagsomhedsdidaktik er dén læring og undervisningskultur,
der fremmer kompetencen til at handle på viden, som har
værdi for andre. Foretagsomhedsdidaktik beskriver, hvordan
faglig viden og færdigheder kan omsættes til personlige
kompetencer herunder foretagsomhed. Skubmetoden beskriver
vigtigheden af, at teori skubbes til handling for at internalisere
foretagsomhed og tilbage; at handling skubbes gennem refleksion, så handlingen bevidstgøres, og dermed kan forbedres.
Læs eventuelt mere i artiklen, der er publiceret i antologien:
Kirketerp og Greve (red.) 2011: ”Entreprenørskabsundervisning”,
Aarhus Universitetsforlag. Læs også kapitlet: ”Værdijagten” i
denne antologi, der indgående beskæftiger sig med skubmetoden.

Hackathon
Hackathon er en sammentrækning af ordene ”hack” og ”marathon” og bruges til at beskrive en begivenhed, hvor it-udviklere
mødes og samarbejder intensivt om udvikling af prototyper,
konceptudvikling eller videreudvikling af eksisterende it-projekter, ofte inden for et specifikt emne, eller centreret om enkelte
data. Formålet med hackathons er sjældent at producere
færdige produkter, men mere at få skabt ideer og grundlag for
senere egentlig produktudvikling. I dag bruges betegnelsen
også om ikke-IT relaterede events, såsom start-ups eller innovation camps.

Innovationcamps/solutioncamps
Begreberne referer til en camp eller en event, hvor for eksempel
studerende er samlet for at skabe en merværdi. Innovationcamp
har et fokus på at skabe innovation forstået som nyttig ny viden
for eksempel for en virksomhed. En solution camp har fokus på
at løse en allerede kendt problemstilling for eksempel for en
virksomhed.

Innovationskompetencer
Innovationskompetencer er den bemestrede læring af innovation. Innovation her forstået som en ny måde at sætte ting
sammen på og siden introducere det nye på et marked. Disse
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kompetencer kan blandt studerende på Erhvervsakademi
Sjælland være den praktiserede evne til at skabe en ny variation
i produktionsmåder, skabe ny variation i produkter eller skabe
en ny kombination af produkter og markeder.

Læring
Læring er et helt grundlæggende begreb for vores virke som
videregående uddannelsesinstitution og refererer til tilegnelsen
af færdigheder eller kundskaber via en arbejdsproces, som den
studerende selv har indflydelse på. I pædagogikken sættes
læring jævnligt i kontrast til indlæring, der som oftest beskrives
som en mere passiv undervisningsproces, hvor den studerende
ikke har indflydelse på tilrettelæggelsen af undervisningen,
mens læring gør dem aktive og medansvarlige for udbyttet
af undervisningen. Læring og facilitering af læring er EASJ’s
kernekompetence og i stærke faglige og tværfaglige miljøer
udfordrer vi de studerende med videnbaseret formidling og
et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv. Via vores faglige
miljøer tilrettelægger vi undervisning, der giver de studerende
mulighed for at udvikle deres viden og kompetencer. Undervisningen er dialogbaseret og tilrettelagt, så de studerende kan
konstruere og rekonstruere viden. Ønsker du at læse mere om
læringsbegrebet, kan du med fordel starte hos følgende forfattere: Lev Semyonovich Vygotsky, Knud Illeris, Jean Piaget, Steinar
Kvale og Etienne Wenger-Trayner – blot for at nævne nogle få.

Monofaglighed
Begrebet monofaglighed refererer til opgaver, der løses inden
for professionens eget felt, altså hvor der kun er en enkel
faggruppe, med samme genstandsområde, der løser en given
opgave. I undervisningsøjemed bruges begrebet også om de
mere klassisk opdelte uddannelseselementer, hvor undervisning og udprøvning gennemføres som individuelle fag. Du kan
læse mere om monofaglighed (og om tværfaglighed) i Linnea
Jacobsens kapitel om GoMobile.

Praksisnær innovation – PNI
De praksisnære innovationsprojekter (PNI) er med til at sætte
innovation på dagsordenen for studerende, undervisere og ikke
mindst de virksomheder, der er inddraget. Projektet startede
tilbage i 2013 og er en del af den nationale innovationsstrategi:
”Danmark løsningernes land” hvor Uddannelses- og Forsknings-
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ministeriet har afsat midler til projekterne i erhvervsakademisektoren. I 2014/2015 har der været 872 studerende fra 13 studier
samt 48 undervisere ude i 28 virksomheder og arbejdet med
problemstillinger, der er udsprunget af virksomhederne.
Som metode giver PNI-projekterne Erhvervsakademi Sjælland
mulighed for at få mange studerende vendt mod et entreprenant og innovativt mindset. Modus operandi for projekterne er,
at virksomheden har en problemstilling, der søges løst af de
studerende og underviserne. Projektmetoden inddrager praksis
i undervisningen og de studerende kan med egne øjne se
værdiskabelsen for virksomheden – og også for dem selv i deres
undervisning.
Læs mere om GoMobile og Værdijagten, der begge er PNIprojekter.

Praksisnærhed, praksisorientering og
praksisrelationer
Praksisnærhed eller praksisorientering i undervisningen og
praksisrelation i uddannelserne er emner, som betyder meget
for erhvervsakademisektoren. Praksisrelation er et af nøgleordene i de nationale kompetencestrategier, og studenterpraktik
er integreret i alle EASJ’s uddannelser, ligesom alle uddannelsesmiljøer prioriterer en tæt og løbende dialog med det erhvervsliv
som vi uddanner til. I hverdagen vil undervisningen bære præg
af mange forskellige former for praksisnærhed eller praksisorientering, lige fra gæsteforelæsninger over sparring med eller
feedback fra repræsenter fra erhvervslivet, til workshops eller
kundesituationer, hvor studerende udarbejder produkter eller
koncepter på baggrund af virkelige cases. Via praksisnær – og
ofte projektorienteret – undervisning sikrer vi, at de studerende
ikke blot lærer at samarbejde med virksomheder, men også
styrkes i deres tro på, at de kan bidrage på en arbejdsplads, når
de bliver færdige med deres uddannelser. Praksisrelationer og
praksisnær undervisning er et gennemgående emne igennem
hele bogen og behandles desuden af forfattere såsom Haselmann, Kamstrup og Jensen i publikationen ”Professionsbacheloruddannelserne – De studerendes vurdering af studiemiljø,
studieformer og motivation for at gennemføre” samt flere af
Knud Illeris’ publikationer.
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Refleksion
Refleksion er i bred forstand at skabe bevidsthed om sig selv.
Når de studerende på EASJ reflekterer, så tænker de over de
ting, som de har lært. De overvejer om det, som de har lært i en
given kontekst, kan overføres til en anden kontekst. Denne evne
er vigtig for de studerende, fordi de så kan gøre specifik læring
generisk. Hvis de har lært en speciel fremgangsmåde for at
bruge en maskine eller noget software, så vil de ved refleksion
gøre sig i stand til at se, hvilke dele af fremgangsmåden, det er
muligt at overføre til andre maskiner eller andet software og
hvilke der ikke er.

Relationer
Personlige relationer er et af grundelementerne i EASJ’s
pædagogiske grundlag. Kontakten mellem undervisere,
vejledere og studerende har betydning for de studerendes
læring, fordi gode relationer sikrer en positiv og støttende
atmosfære på EASJ og i undervisningen. Gode relationer til
EASJ’s undervisere og studievejledere kan således motivere den
studerende og bidrage til at fastholde de studerende på uddannelsen. Dette begreb behandles i litteraturen af en lang række
forfattere, bl.a. Gitte Haslebo og Lotte Darsø, og du kan endvidere læse mere om vigtigheden af relationsskabelse i forhold til
læring i Jette Nielsens kapitel.

Self-efficacy
Begrebet Self-efficacy er udviklet af Albert Bandura (Bandura
1997)og kan oversættes til dansk som værende et udtryk for
individets tiltro til egne evner for entreprenørskab. Fonden
for Entreprenørskab – Young Entreprise har omtalt begrebet i
rapporten: Effektmåling af entreprenørskabsundervisningen i
Danmark – 2014.

Struktur og ledelse
Flere forskere inden for didaktik og pædagogik, herunder blandt
andre den tyske didaktiker og professor i skolepædagogik
Hilbert Meyer, den newzealandske uddannelsesforsker John
Hattie samt professor ved Århus Universitets Institut for Uddannelse og Pædagogik Per Fibæk Laursen refererer til struktur og
ledelse som helt essentielle parametre for god undervisning.
Undervisning og uddannelsesforløb tilrettelagt efter en tydelig
struktur skaber klarhed og mål for de studerende, hvorved
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læringen øges. Disse to begreber er derfor essentielle dele af
EASJ’s pædagogiske grundlag og eksemplificeres desuden i flere
af kapitlerne i denne bog.

Teori og praksis
Forholdet mellem teori og praksis i professionsuddannelser
har været diskuteret gennem mange år og er fortsat emne for
megen debat. Flere forskere har gennem tiden argumenteret
for, at en vekselvirkning mellem teori og praksis blandt andet
kan medvirke til at øge motivationen for gennemførsel hos de
studerende, fordi vekselvirkningen bidrager til at synliggøre
relevansen af uddannelsen. På erhvervsakademierne er der
generelt et stort fokus på at få viden til at udmønte sig i praktiske færdigheder og kompetencer hos de studerende. Derfor er
det vigtigt, at den enkelte studerende tager ejerskab både over
praksis og teori og disses indbyrdes styrke i forhold til hinanden.
I rapporten ”Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne” (2013) af Lisbeth Haastrup, Cathrine Hasse,
Torben Pilegaard Jensen, Lars Emmerik Damgaard Knudsen,
Per Fibæk Laursen og Trine Kløveager Nielsen behandles dette
emne mere dybtgående, ligesom det også bringes frem i denne
bog i bl.a. Jan Kiholms og David Engelbys kapitler.

Transfer
Direkte oversat fra engelsk vil transfer betyde at overføre. Ved
synliggørelse af læring i en bestemt situation, for eksempel en
efteruddannelseskontekst, er det muligt for den studerende
efterfølgende at se, hvilken læring, der kan overføres til andre
kontekster. Det kunne være, at de kan se, hvordan læringen kan
overføres til praksis i deres egen virksomhed. Læs videre hos
Bjarne Wahlgren (Wahlgren 2009). Se også refleksion.

Tværfaglighed
Den tværfaglige undervisning og emneundervisningen har
været behandlet i litteraturen siden 1900-tallet, bl.a. af den
amerikanske erfaringspædagog John Dewey. Som oftest anvendes begrebet tværfaglighed i en uddannelsesmæssig kontekst
til at beskrive et samarbejde mellem flere forskellige uddannelser eller fag med henblik på at etablere et koordineret og
helhedsorienteret forløb. Tværfaglighedsbegrebet deles ofte op
i ”formel tværfaglighed”, hvor flere fag samarbejder om et givet
emne med henblik på at skabe meningsfulde sammenhænge,
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og ”funktionel tværfaglighed”, hvor undervisningen tager
udgangspunkt i et problem eller en problemstilling. Særligt
formel tværfaglighed har igennem tiderne har været genstand
for megen kritik, fordi det hævdes, at denne stoforganisering
gøre det svært for de studerende at forstå sammenhængen.
Den funktionelle tværfaglighed og arbejdsformen hertil har en
tæt anknytning til projektarbejdet, som i 1970’erne blev omtalt
af bl.a. Knud Illeris. Ud fra de tillærte erkendelses- og arbejdsformer i de enkelte fag på uddannelsen er det i et tværfagligt
forløb hensigten, at der arbejdes med de ønskede sammenhænge ud fra tværgående problemstillinger. Tværfaglighed er
et af grundelementerne i EASJ’s pædagogiske grundlag, idet de
studerende via denne metode lærer at inddrage deres samlede
viden og kompetencer i arbejdet frem mod fælles ny viden og
nye tilgange til arbejdet. For at der kan være tale om egentligt
tværfagligt samarbejde, bør samarbejdet rumme mere end blot
information og koordinering – en pointe, der uddybes yderligere i både Linnea Jacobsens og Stine Mortensens kapitler.

Værdiskabelse
Værdiskabelse er en terminologi, der bruges på Erhvervsakademi Sjælland i en projektstyringskontekst. Når vi initierer et
projekt, skal det skabe en værdi for akademiet og dets interessenter. Det er vigtigt, at værdiskabelsen består af ny og nyttig
viden for vores studerende, og at underviseren kan se en faglig
eller pædagogisk værdi for de studerende. Ved inddragelse af
eksterne interessenter skal der også være fokus på hvilken værdi,
at akademiet som institution bidrager til i det omkringliggende
samfund.
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