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Formålet med denne udgivelse er at formidle resultaterne fra syv nyligt afsluttede forsknings- og udviklingsprojekter om professi-

onsdidaktik og entreprenørskabsundervisning på en overskuelig og tilgængelig måde for primært undervisere og uddannelsesle-

dere. 

 

Dette er forsøgt ved at fremstille hvert af de i alt syv projekter i forholdsvis korte artikler, hvor det essentielle i projekterne er truk-

ket frem og de vigtigste resultater er fortalt.  

 

Forfatterne til de syv artikler er alle undervisere i VIA Erhverv og har hver gennemført et forsknings-og udviklingsprojekt i regi af 

Program for Professionsdidaktik og Entreprenørskabsundervisning. Undervisernes tilknytning til programmet har gjort, at de gen-

nem den toårige projektperiode har kunnet trække på forskellige ressourcer så som videnskabelige oplæg, sparring internt og eks-

ternt mv.  

 

De syv undervisere har således gennem projektperioden arbejdet videnskabsbaseret med et tema eller en problemstilling inden for 

et område, de selv har valgt, og som de har fundet relevant i deres arbejde som underviser på en af uddannelserne.  Der er ikke i 

udgangspunktet en fælles tematik i projekterne, men da temaerne er selvvalgte, repræsenterer de spørgsmål og problemstillinger, 

som underviserne aktuelt oplever dem i de uddannelser, hvor underviserne har deres virke. Aktualiteten sammenholdt med at de 

nævnte projekter alle er afsluttet i foråret 2017 har gjort, at vi har fundet det relevant at bringe resultaterne i et samlet skrift samt 

afholde en én-dagskonference i efteråret 2017, hvor arbejdet kan yderligere præsenteres og drøftes. 

 

Med publikationen har hensigten også været at finde en formidlingsgenre, som både er kortfattet og tilgængelig, men samtidig 

yder projekternes kompleksitet retfærdighed. Derfor er vi landet på en form, der placerer sig mellem den videnskabelige artikel og 

et essay, hvor fokus i højere grad er på resultater og pointer og i mindre grad på metode-anvendelse. Sidstnævnte redegør forfat-

terne for i supplerende materiale, som er tilgængeligt på UC-viden fra primo september 2017. 

 

Essayene omhandler nogle centrale områder, så som brugen af digitale medier, spilmekanismer i undervisningen, motivationspro-

blematikker og undervisningsdifferentiering. Tre af artiklerne behandler på forskellig vis temaer vedrørende entreprenørskab, som 

er et af VIAs særlige indsatsområder. 

 

Hverken essayene eller de bagvedliggende projekter har som mål at skulle levere færdigstrikkede løsninger og undervisningstekno-

logier til undervisere. Målet med projekter af denne karakter er først og fremmest – gennem grundige og systematiske analyser - at 

gøre os kogere på de mekanismer og faktorer, der påvirker uddannelse, undervisning og læring.  Herved får vi muligheden for at 

holde liv i en konstruktiv didaktisk dialog og deraf søge løsninger på det konkrete undervisningsplan baseret på kvalificeret reflek-

sion og viden. 

 

Publikationen kan også læses eller downloades som pdf-fil på UC-Viden. 

 

God læselyst 

Verner Larsen 

  

Forord 
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Mette Falbe-Hansen 

ABSTRACT 
Dette projekt er et case-studium udført med to hold på bygningskonstruktøruddannelsen. Projektet er et komparativt studium af 

to forløb, hhv. traditionel face to face-undervisning (F2F) kontra digitalt medieret undervisning (DMU), der afvikledes parallelt i for-

årssemesteret 2016. 

Case-studiet har ud fra de to undervisningsmetoder undersøgt de studerendes læringsniveau. Undersøgelsen viser, at der ikke 

samlet set er de store forskelle i læringsniveauet hos de studerende efter forløbene med de to forskellige undervisningsmetoder - 

dog er spredningen i læringsniveau på DMU-holdet væsentligt større end på F2F-holdet.  

De studerende fra hhv. F2F og DMU opleves at søge to forskellige former for vejledning. De studerende fra F2F-forløbet har mange 

spørgsmål på lavt taksonomisk niveau gennem hele forløbet, hvorimod de studerende fra DMU-forløbet søger vejledning sidst i 

forløbet med spørgsmål på et højere taksonomisk niveau. 

Undersøgelsen viser desuden, at de DMU-studerende er glade for de udleverede video-tutorials, som opleves som en stor hjælp til 

selvstændige studier. 

 

Keywords: Case-studium, face to face-undervisning, digitalt medieret undervisning, læringsniveau 

 

Indledning og baggrund 

I flere år er vi som undervisere blevet bombarderet med, at vi 

skal øge anvendelsen af medieret undervisning. Vi skal have 

mere tid til at forske og specialisere os. Undervisningen skal 

derfor effektiveres. Man hører krav om, at konfrontationsti-

den med den enkelte studerende bør reduceres, og vi skal 

være til stede ved flere studerende samtidig. 

 

Alt dette kan jo lyde meget negativt, men med digital medie-

ring af undervisningen kan det måske lade sig gøre, uden at 

det går ud over de studerendes læringsniveau. Der har været 

lavet en del undersøgelser af, hvordan der bedst indføres di-

gital mediering af undervisningen, og hvordan dette skal til-

rettelægges. 

 

Jeg vurderede, at der manglede en undersøgelse, hvor der 

mere specifikt blev set på, hvad der sker med de studeren-

des læringsniveau i denne proces. Jeg syntes, det kunne 

være spændende at se på to klasser, som blev undervist i det 

samme emne, men hvor der blev brugt forskellige metoder; 

én, hvor teoriundervisningen foregik som traditionel klasse-

/tavle-undervisning (face-to-face-undervisning, efterføl-

gende benævnt F2F), og én, hvor teoriundervisningen blev 

digitalt medieret (digitalt medieret undervisning, efterføl-

gende DMU) ved hjælp af små video-tutorials.  

 

Mit forskningsspørgsmål blev derfor: 

Hvordan ændres de studerendes læringsniveau ved at ind-

føre digitalt medieret undervisning i forhold til traditionel 

face to face-undervisning på professionsbacheloruddannel-

serne, VIA Erhverv?  

 

Min hypotese var, at man ville kunne observere et højere læ-

ringsniveau hos de studerende fra DMU-forløbet end hos de 

studerende fra forløbet med F2F. Min formodning var base-

ret på, at de DMU-studerende i kraft af adgang til video-tuto-

rials med det samme får afklaret specifikke spørgsmål, som 

opstår under udførelsen af semesterprojektet, og ikke skal 

vente til næste vejledningstime for at få kontakt med under-

viseren. Min formodning var derfor, at de DMU-studerende 

opnår større fortrolighed med og højere forståelse for fag-

området, idet de kan få afklaret deres konkrete og tekniske 

problemer med det samme, og har større overskud til at re-

flektere over de mange overordnede problemstillinger.  

 

Teori og metode 

Projektet udformede jeg som et komparativt case-studium 

med undervisningen på bygningskonstruktøruddannelsen 

på 2. semester international i energirammen som forsk-

ningsfelt og læringsniveauet som genstandsfelt. Læringsni-

veauet fra de to undervisningsformer, hhv. traditionel F2F og 

DMU, blev undersøgt via SOLO-taksonomien (J. Biggs 2003). 

SOLO-taksonomien er udviklet af den australske læringsteo-

retiker John Biggs til beskrivelse af en studerendes forstå-

else af et givent emne eller opgave (Hegner 2017). 

 

I undersøgelsen tager jeg udgangspunkt i en kvalitativ me-

tode, som ligger inden for den kognitive konstruktivisme 

(Dolin 2001). Undersøgelsen ser ikke på, hvordan læring op-

står eller konstrueres, men fokuserer udelukkende på det op-

nåede læringsudbytte ved de to forskellige undervisningssi-

tuationer. 

 

Undersøgelsens forskningsfelt ligger inden for humanviden-

skab med en praktisk erkendelsesinteresse, dvs. at der søges 

en forståelse og fortolkning af specifikke sammenhænge 

mellem læringsudbyttet og undervisningssituationen.  

 

Bliver de studerendes læring bedre ved 
digitalt medieret undervisning? 
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De studerendes læringsniveau bestemmes ud fra vurderin-

ger, som jeg har baseret på tests, opgaveløsning, vejled-

ningssituationer samt en afsluttende rapport. De indsamlede 

data er kontekstfølsomme. Dette er netop case-metodens 

styrke, at den bygger på kontekstafhængig viden og erfaring, 

og at denne kontekstafhængige viden og erfaring bliver 

selve kernen i ekspertaktiviteten (Flyvbjerg 2015). 

 

Casen har jeg som nævnt baseret på undervisning i energi-

rammen. De studerende blev undervist i den relevante teori, 

så der efterfølgende kunne laves en energirammeberegning 

for et enfamiliehus. Semesterprojektet skulle bl.a. indeholde 

en energirapport, og energirammeberegningerne blev lavet i 

et computerprogram, BE15, der kan afdække, om en bygning 

overholder lovgivningens energikrav.  

 

Måden, hvorpå jeg undersøgte de studerendes læringsni-

veau, var ved, at de studerende efter afsluttet teoriforløb 

skulle tage en skriftlig test. For at vurdere læringsniveauet 

yderligere, optog jeg vejledningsforløbene med de stude-

rende, mens de udarbejdede energirapporten. Jeg havde på 

forhånd opstillet kriterier for min vurdering af energirappor-

ten i semesterprojektet og lavede desuden endnu en skriftlig 

test som afslutning på hele forløbet. Samlet var alle disse 

elementer mit grundlag for at vurdere den enkelte studeren-

des læringsniveau i faget. 

 

Resultat og diskussion 

Til min store overraskelse blev resultatet ikke helt som ven-

tet. Der var ikke den store forskel på det samlede middelni-

veau (gennemsnittet) af læringsniveauet ved de to undervis-

ningsmetoder. Men der var alligevel mange bemærkelses-

værdige forskelle mellem data fra F2F og DMU. De DMU-stu-

derende viste langt større spredning i besvarelserne af de to 

skriftlige test end F2F-gruppen. Jeg registrerede, at der ved 

DMU var enkelte studerende, som klarede sig fornemt og en-

kelte studerende, som klarede sig… - ja, elendigt - samtidig 

med, at der var en god middelgruppe. Ved den traditionelle 

F2F-undervisning var der derimod kun en middelgruppe, 

som dog scorede lidt bedre end DMU-holdets middelgruppe. 

 

En studerende, som undervisergruppen på 2. semester gene-

relt har betragtet som svag, klarede sig godt ved DMU. Den 

modsatte situation sås også, hvor en studerende, som vi un-

dervisere betragtede som stærk, klarede sig dårligt, da 

denne studerende aldrig rigtig kom i gang med faget. 

 

Når jeg ser på den studerende, som blomstrede op med 

DMU, fortæller det mig blandt andet, at det er vigtigt at be-

nytte forskellige undervisningsmetoder. Næsten al vores un-

dervisning har semesterprojektet som omdrejningspunkt, 

hvor denne studerende havde haft store problemer med 

gruppearbejdet. Denne studerende skriver i en mail, at det 

har været befriende selv at sidde med materialet om faget, 

og at han har haft en succesoplevelse med det. Det er jo me-

get vigtigt, at alle studerende har områder, hvor de føler sig 

gode. Faglig selvtillid kan jo også have en afsmittende virk-

ning på en studerendes øvrige fag og opgaver. John Biggs 

pointerer også vigtigheden i både at have fokus på, hvordan 

den enkelte studerende lærer, samt på hvilke undervisnings-

metoder der giver de studerende den bedst mulige læring (J. 

Biggs 2006). Ved at bruge forskellige metoder, øges sand-

synligheden for, at flere studerende få en succesoplevelse 

og dermed nemmere klarer studiet. 

 

Men der opstod også problemer - særligt for de DMU-stude-

rende, hvor enkelte studerende aldrig kom i gang. Det var 

mest udtalt i DMU-gruppen, at de studerende i forbindelse 

med gruppeopgaven, semesterprojektet, delte arbejdet op 

imellem sig. Dette var egentlig rationelt tænkt og skete sik-

kert fordi, de følte, at de var under tidspres. At opdelingen 

var mere udtalt i DMU-gruppen kan skyldes, at de stude-

rende i denne gruppe ikke havde opnået samme følelse af 

fællesskab og fortrolighed som de F2F-studerende gennem 

klasseundervisningen. Resultatet af fordeling og opdeling af 

semesterprojektet var i alle tilfælde, at ikke alle de stude-

rende fik optimal læring om faget. Her er det selvfølgelig vig-

tigt at få pointeret overfor de studerende, at alle skal i gang. 

Jeg havde udarbejdet både en skriftlig test samt en opgave, 

som skulle afleveres, efter at det udleverede materiale burde 

være gennemgået af de DMU-studerende. Dette hjalp mig 

som underviser til at opdage, hvis en studerende ikke var be-

gyndt på sin (selv-)undervisning, og det førte mig til en sim-

pel, men klar konstatering: Hvis den enkelte studerende ikke 

har fået afleveret opgaven og/eller har klaret testen dårligt, 

skal der hurtigt etableres en opsamling, for at vedkommende 

kan forstå vigtigheden i at lære og involvere sig i faget. 

 

Jeg havde planlagt individuelle feedbackmøder med hver en-

kelt studerende efter begge tests samt et feedbackmøde for 

grupperne, da jeg havde rettet deres rapporter, og grupperne 

havde set rettelserne. Feedback på testene var ikke oprinde-

lig planlagt, men da de studerende lavede den første test, 

slog det mig, at de selvfølgelig skulle have en eller anden 

form for feedback. Jeg ville beholde testen som dokumenta-

tion og ønskede ikke at give de studerende testen tilbage. 

Jeg valgte derfor at give dem mundtligt feedback, hvor vi 

gennemgik misforståelserne og fejlene. Dette viste sig i høj 

grad at give bonus for mig som underviser, da jeg således fik 

endnu større kendskab til den enkelte studerendes kompe-

tencer inden for faget, end jeg havde haft tidligere. Desuden 
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havde den personlige feedback stor effekt for de stude-

rende, da de kunne få afklaret tvivlsspørgsmål. Desværre 

mødte enkelte - svage - studerende ikke op til de planlagte 

feedbackmøder. 

 

Det ser generelt ud til, at de studerende fra DMU klarer sig 

lidt dårligere end de studerende fra F2F. De individuelle 

feedback-møder er måske ikke tilstrækkeligt til, at jeg som 

underviser kan motivere de DMU-studerende til at gøre en 

større personlig indsats. Det kan se ud til, at DMU-baseret 

undervisning har den konsekvens, at grupperne er mere til-

bøjelige til at dele arbejdet op i ”fagbidder” til hvert gruppe-

medlem i forbindelse med semesterprojektet, så vidensde-

ling mellem de forskellige fagområder glemmes, eller så vi-

densdelingen ikke bliver så grundig. Underviseren skal være 

meget opmærksom på dette i planlægningen af forløbet: De 

studerende skal have større fokus på, at alle i en gruppe læ-

rer de forskellige fagområder, end at projektet bare laves 

færdigt. Der skal generelt være større fokus på processen. 

 

På det efterfølgende semester, hvor den samme gruppe af 

studerende alle havde et DMU-forløb, lavede jeg en fælles 

opsamling i stedet for den individuelle. Dette havde den 

gode effekt, at de studerende fik indblik i hinandens faglige 

problemstillinger og kunne diskutere dem i plenum. De stu-

derende har efterfølgende også udtrykt sig positivt om 

denne fælles oplevelse og om den øgede forståelse affødt af 

at være sammen med de andre i feedbacksituationen.  

 

Når jeg ser på vejledningen i forbindelse med de studeren-

des udarbejdelse af energirapporten i semesterprojektet, har 

den meget forskellig karakter i de to forløb, hhv. F2F og 

DMU. De F2F-studerende søger hjælp lige fra starten af pro-

jektperioden, hvorimod de DMU-studerende først søger 

hjælp sidst i forløbet. F2F-studerende har mange spørgsmål, 

hvorimod DMU-studerende har få. De F2F-studerendes 

spørgsmål er rettet mere specifikt mod, hvordan konkrete 

værdier udregnes, og hvordan data indtastes i programmet. 

De DMU-studerendes spørgsmål handler derimod mere om, 

hvordan de dokumenterer de forskellige værdier, der figure-

rer i energirammen. Spørgsmålene fra de DMU-studerende 

er på et højere taksonomisk niveau, og en forklaring herpå 

kan være, at de DMU-studerende i kraft af de udleverede vi-

deo-tutorials har fået hjælp til besvarelse af deres spørgsmål 

på de lavere taksonomiske niveauer. Dette gør også, at deres 

arbejdsproces bliver mere tilfredsstillende, da de ikke skal 

vente på underviserens hjælp enten i klasselokalet eller som 

svar på en mail med spørgsmål. I stedet kan de selv nemt 

finde svar i videoerne. Samme tendens har gjort sig gæl-

dende for de to DMU-forløb i efteråret 2016 på hhv. andet 

(gentagelse af første DMU-forløb) og tredje semester. 

Én af de studerende fra DMU udtaler, at én af fordelene ved 

de udleverede video-tutorials er, at de relevante problemstil-

linger tilgås meget specifikt, så det ikke er nødvendigt at 

lede på f.eks. YouTube efter materiale, som kun delvist kan 

besvare presserende spørgsmål, men som alligevel ikke rig-

tig passer til det aktuelle problem. Mange studerende bruger 

allerede video-tutorials i mange situationer, så metoden er 

velkendt og noget, som en del gerne vil bruge. 

 

Jeg kan opsummere resultaterne fra case-studiet i seks 

punkter: 

 
 Summen af de studerendes taksonomiske niveau fra 

hhv. F2F og DMU er stort set ens 

 Større spredning i læringsniveauerne ved DMU, hvor 
både top og bund rammes 

 Spørgsmålene ved vejledningen falder senere i projekt-
forløbet ved DMU end ved F2F 

 Spørgsmålene ved vejledningen har et lavere taksono-
misk niveau ved F2F end ved DMU 

 Samarbejdet i gruppen ændres, så de studerende sam-
arbejder mindre ved DMU end ved F2F  

 Nogle studerende blomstrer op ved DMU, andre stude-
rende visner 

Min umiddelbare konklusion er derfor, at læringsniveauet 

ikke bliver bedre ved indførelsen af DMU. 

Jeg vurderer dog samtidig, at der er et stort potentiale i an-

vendelsen af de metoder fra DMU, jeg har brugt i min under-

søgelse, hvis man etablerer de rigtige rammer for at regi-

strere de svage eller mindre aktive studerende. 

Hele rapporten er tilgængelig på UC-viden.  

Link: goo.gl/jCJHqc 
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Lars Norup Hedegaard 

ABSTRACT 
Inden for den overordnede ramme for designbaseret forskning rapporterer denne artikel om en undersøgelse, der fokuserer på de-

sign og evaluering af et rollespil for bygningskonstruktører. Rollespillets formål er her at bringe den lærte teori til anvendelse samt 

tydeliggøre kompleksiteten i samarbejdet mellem forskellige aktører i byggeprocessen. 

Undersøgelsen søger at belyse rollespillet ud fra et andet perspektiv end den eksisterende forskning, der hovedsageligt undersøger 

motivationen i forbindelse med anvendelsen af spil i læring. 

Spillet sættes ind i en teoretisk ramme om brugen af spil og spil-lignende elementer. Rollespillet perspektiveres derefter i en dis-

kussion af, hvordan de lærende påvirkes af spillet i undervisningsforløbet. 

Det væsentligste resultat af denne undersøgelse er identifikation af designprincipper, der kan bruges af andre forskere og prakti-

kere, der designer læringsrollespil, og er udformet som en mulig løsning på, hvordan rollespillet læringsteoretisk kan kvalificeres, så 

det kan bruges på højere uddannelsesinstitutioner. 

 

Nøgleord: Rollespil, læring, refleksion, design-based research 

Introduktion 

Direktionen i VIA UC har i ’Projektspor 5’ med overskriften 

’Fremtidens uddannelser i VIA – professionsdidaktik 2020’ 

beskrevet et flerårigt strategisk initiativ, som skal sikre, at 

VIA i fremtiden kan tilbyde uddannelser af høj kvalitet til 

både det offentlige og det private arbejdsmarked på æn-

drede økonomiske vilkår. Et af de beskrevne mål er “en ny 

organisering af uddannelser, undervisning og andre studie-

aktiviteter for at involvere og frisætte alle tilgængelige res-

sourcer med henblik på at understøtte de studerendes re-

fleksion og læring” 

I lyset af nedenstående beskrivelse af læringsspil finder jeg 

det interessant at undersøge, hvilke muligheder spil kan give 

i et undervisningsforløb. 

“Spil synes at give de optimale omstændigheder for kogni-

tiv læring af høj kvalitet, fordi de tilbyder en kontekst af in-

teraktiv beslutningstagen, i hvilken spillerne bliver stimule-

ret til at analysere situationen og evaluere effekten af be-

slutningen. Ved at give spillerne kontrol, følelser af kompe-

tence og situerethed sørger spil for engagerende miljøer 

der stimulerer til personlig motivation der, som konsekvens, 

faciliterer læring” (Petersen et al, 2004) 

 

Læringsspillet vinder frem som kompetenceudviklende 

værktøj, og EU’s forskningspuljer støtter udviklingen af nye 

læringsspil. Men opnår deltagerne det tilsigtede fag-faglige 

læringsmål, eller bliver læringsspillet bare en undskyldning 

for at lege i undervisningen?  Ny forskning viser, at hvis der 

blot er nogle få spilmekanismer i læringen, øges motivatio-

nen og fornøjelsen ved at indgå i læringsaktiviteter (Liebe-

roth, 2015), og det kan indvirke positivt på engagementet til 

at fortsætte med en opgave (Schønau-Fog, 2014). 

Eksisterende forskning i spil i forbindelse med voksenunder-

visning fokuserer på det motiverende element, og jeg ser 

derfor et behov for at undersøge andre facetter af lærings-

spillet. Dette projekt vil gennem en designbaseret undersø-

gelse prøve at finde frem til nogle principper, der kan anven-

des i forbindelse med en kvalificeret iscenesættelse af un-

dervisning som spil, hvor fokus ikke er på underholdning og 

motivation. 

 

Design-Based Research 

I udviklingen af forsøgsdesignet arbejdes med Design-Based 

Research (DBR) som overordnet strukturmodel. Modellen ta-

ger videnskabsteoretisk udgangspunkt i pragmatismen og 

John Deweys tanker om idéernes eksistens på baggrund af 

afprøvning i og refleksion over praksis (Brinkmann, 2015). I 

denne undersøgelse er omdrejningspunktet den firedelte 

DBR model, der bruges på educationlab til udvikling og test 

af designs (Gynther, 2012, s. 6).  

 

 

 

Mere på spil i læring end blot underholdning 
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Ovenstående figur 1 viser fasernes forløb og afvikling i de respektive tidsmæssige facetter i forskningsforløbet

 

Fase 1: Kontekstundersøgelse 

Den indledende problemidentifikation er en “analyse af 

praktiske problemer i et samarbejde mellem forskere og 

deltagere“ (Gynther 2012, s. 6). I undersøgelsen er jeg både 

forsker og deltager, forstået således at jeg fungerer som for-

sker i eget praksisfelt. Konteksten undersøges dels gennem 

desk-research af litteratur og dels gennem praktiske feltstu-

dier. Feltstudierne gennemføres som interviews med under-

visere på Bygningskonstruktør-uddannelsen i Aarhus. 

Problemet på Bygningskonstruktøruddannelsen er, at man 

her forsøger at anvende spil i uddannelsen, men at spil ofte 

fungerer som en energizer. Denne brug er ikke læringsteore-

tisk kvalificeret, og derfor udnytter man ikke muligheden for 

at lære igennem spil.  

På baggrund af litteratur inden for felter om læring og spil-

elementer (Schønau-Fog, 2014; Lieberoth, 2015), udviklede 

jeg ideen, at undersøge hvad der sker, når spillet ikke pri-

mært tænkes underholdende.  

 

Formål og undersøgelsesspørgsmål 

Projektet handler om at forstå, hvorfor spilelementer enten 

har eller ikke har en effekt i undervisningsforløbet. Med 

denne tilgang får jeg en viden, som kvalificerer forståelsen 

af, hvornår og hvordan sammenhængen mellem indsats og 

resultat opstår. I undersøgelsen afgrænser jeg mig fra kvan-

titativt at måle på læring som effekt af undervisningsforlø-

bet.  

Empiriindsamling er gennemført på VIA Aarhus Campus C. 

Her har jeg gennemført undersøgelser på baggrund af et for-

søgsdesign, som beskrives i Fase 2 og 4. Deltagerne i forsk-

ningsforsøget er fra 3. semester, og har bl.a. arbejdet med 

byggemøder.  

 

Undersøgelses paradigme 

Empirien består af observationer fra forløbet samt gruppere-

fleksioner og individuelle spørgeskemaer, der belyser delta-

gernes oplevelser af spillet. Med et ønske om at fortolke de-

res oplevelser af forløbet har undersøgelsens en hermeneu-

tisk videnskabsteoretisk tilgang. Det betyder, at alle forståel-

ser af verden er betinget af en forforståelse af verden (Brink-

mann & Tanggaard, 2010).  

Vilkåret for at forstå deltagerene er altså min forforståelse, 

og med en ren hermeneutisk vinkel er det umuligt helt at ad-

skille mig fra det fænomen jeg undersøger.  

Min opfattelse af læring er rodfæstet i socialkonstruktivis-

men, hvor viden ses som noget, der dannes i en social vek-

selvirkning med omgivelserne. Studerende skal aktivt koble 

eksisterende og nye oplevelser, før det er en læringsproces 

(Illeris 2006). For at imødegå en eventuel kritik af for subjek-

tiv fortolkning af empirien bruges den teoretiske ramme til 

at argumentere for og understøtte undersøgelsen. 

 

Fase 2: LAB Design 

På baggrund af første fases udledte problemfelt samt den 

undersøgte litteratur designede jeg fire forskellige spil og 

forskningsforløb, med det formål at indsamle empiri for at 

analysere problemfeltet.  

 

Grundlæggende tager jeg udgangspunkt i Roger Caillois 

(1961) klassifikationer af spil: Agon, Alea, Mimicry og Ilinx. 

Disse er indplaceret i figur 2, der har to akser: selvbestem-

melse og konkurrence.   

Hvor der ved Agon er et krav om personligt ansvar, er der 

ved Alea en overgivelse til skæbnen.  Agon er, hvad vi kender 

som konkurrencespil og dermed et udtryk for direkte rivali-

sering, hvor Mimicry beskriver et spil, hvor man imiterer en 

anden. Det sidste spil er Ilinx, hvor man søger at opleve en 

Figur 1: Faserne i DBR-forløbet 
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form for svimmelhed eller forsøger bare at slippe fri og lader 

sig føre med. 

 

Spilmekanik er de regler eller metoder, der gør det muligt for 

folk, der spiller et spil, at have en engagerende men ikke 

nødvendigvis sjov oplevelse (Sicart, 2008). Samspillet mel-

lem forskellige spilmekanikker i et spil bestemmer komplek-

siteten og niveauet af spillerens interaktion i spillet og der-

med også spilbalancen.  

 

Nedenstående figur 3 viser en samlet oversigt over er de for-

skellige spil med kendetegn, spilmekanik og deres formo-

dede læringspotentiale, samt hvordan data indhentes. 

 

 

Fase 3: 1. intervention - Pilotforløbene 

Pilotforløbene gennemførtes for at evaluere, i hvilken grad 

forskningsforløbet var ordentligt designet, samt om metode-

valgene var velfungerende. Desuden skulle det også vurde-

res, hvilket spil og forskningsdesign der skulle arbejdes vi-

dere med i undersøgelsen. Succeskriterierne for spillene var 

at frigive og involvere flest mulige ressourcer for dermed at 

støtte deltagernes refleksion og læring 

De tre første pilotforløb blev efter gennemløbet vurderet af 

de studerende gennem spørgeskemaer med en spørger-

amme, der åbnede op for, at de studerende selv kunne 

komme med uddybende kommentarer. Opgaveløsningen 

med Benspænd.dk blev optaget med video og efterfølgende 

suppleret med gruppeinterviews. Alle fire forløb blev testet 

på BK-uddannelsens 3. semester med mellem 16 deltagere.  

Resultater af disse undersøgelser blev, at den relevante kob-

ling til øvrig undervisning skulle tydeliggøres for at gøre akti-

viteten meningsfuld. Brugen af point og ranglister medvir-

kede til, at aktiviteten virkede som et forstyrrende og for-

målsløst underholdningselement.  

Valget af videre undersøgelser blev bestemt i samråd med 

deltagerene og faldt på rollespillet byggepladsmøde, da alle 

her oplevede det største potentiale for deltagerinvolvering 

samt for at anvende det lærte i realistiske situationer.  

 

Fase 4: LAB – Re-design  

Jeg vendte tilbage til LAB-fasen i DBR for at modificere 

forskningsdesignet og det metodiske setup. Ændringerne 

drejede sig om forskningsforløbets form og indhold samt 

stilladsering. Med udgangspunkt i artiklen Lyst, leg og Læ-

ring af Asta  

 

Wellejus og Ask Agger (Sandvik, 2006) blev det reviderede 

forskningsdesign af rollespillet tilrettelagt. I det følgende be-

skrives det nye design, som også er illustreret i figur 4.  

Figur 3: opsummering af testede spil  

Figur 2:  Caillis 4 spiltyper 
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Den første fase skal give deltagerne viden og færdigheder i 

simuleringen og kan indeholde indlæring af fakta og beher-

skelse af værktøj (trin 1).  Næste fase (trin 2) introducerer 

deltagerne for spillets formål, forløb og regler og afsluttes 

med indføring i rollefordelingen og historien, hvorefter spillet 

startes.  

I simuleringsfasen (trin 3) sker det første perspektivskift, da 

deltagerne handler ud fra de roller, spillet har givet dem. Her 

diskuteres spillets emne, og spillet afsluttes (trin 4) med 

konsensus eller et produkt. Fra simuleringsfasen sker andet 

perspektivskift tilbage til virkeligheden, hvor deltagerne 

(fase 5) skal forholde sig reflekterende til det, der skete i 

spillet. Denne refleksion sker først fælles og derefter indivi-

duelt 

 

 
Figur 4: Det re-designede rollespilsforløb 

 

Fase 5: 2. Intervention – Re-designet forløb 

Efter modifikation af spillets setup gennemførte jeg en an-

den intervention. Jeg tilføjede i forbindelse hermed yderli-

gere videoobservation som metode under løsning af rolle-

spillet for at kunne fastholde deltagernes brug af faglige ter-

mer og genfinde verbale og nonverbale interaktioner. Til 

denne intervention blev der, i samråd med klassens undervi-

sere udvalgt otte deltagere fra BK-uddannelsens 3. seme-

ster. Valget af deltagere blev truffet ud fra et kriterium om, 

at deltagerne skulle repræsentere diversiteten i uddannelsen 

mht. køn, alder og forudgående uddannelse. 

 

Resultater og Analyse 

Sjette fase består af analysen af empirien. Analysen af spil-

forløbene viste nogle generelle tendenser, som bekræftede 

resultaterne fra forundersøgelsen. Med udgangspunkt i ten-

denserne kan der identificeres fem væsentlige temaer, som i 

det følgende belyses ud fra forskellige teorier. 

 

Ikke kun for sjov? 

Mange af deltagerne beskrev spillet som levende, underhol-

dende og sjovt. Men når det er for sjov, så tager deltagerne 

ofte smutveje og handler intuitivt frem for refleksivt. De af-

prøver spillets muligheder og gentager det, der er sjovt. Det 

skaber et overengagement, hvor de bliver opslugte af selve 

spillet og spiller spillet for spillets skyld. Csikszentmihalyi 

(2000) kalder denne mentale tilstand for flow. Han beskriver 

det som en følelse af, at ens færdigheder er tilstrækkelige til 

at klare de udfordringer, der står i vejen. Tid og rum er uden 

betydning, og aktiviteten bliver et mål i sig selv.  

Modsat er refleksion betinget af en evne til og mulighed for 

at stoppe op og tænke på hvordan og hvem, samt at kunne 

udsætte handling. John Dewey konkluderer: “erfaring er først 

og fremmest et aktivt og passivt forhold; den er ikke først 

og fremmest kognitiv. Men graden af værdien af erfaringen 

består i graden af erkendelsen af relationer og sammen-

hænge, som den fører til.” (Dewey, 2011). For at læring kan 

finde sted i undervisning, hvor spil anvendes, kræves der 

altså refleksion over de handlinger, der opstod i rollespillet 

 

Er det realistisk? 

Da spillet repræsenterer en version af virkelighed, beder man 

deltagerne om at acceptere, at spillet har ret. Det betyder, at 

læreprocessen bliver på spillets præmisser frem for på delta-

gernes. Rollespil handler om at skifte perspektiv. I spillet på-

tager man sig en fremmed identitet og handler, diskuterer 

og agerer ud fra andre værdier, holdninger og fordomme, end 

man plejer. Rollespil lader ikke direkte deltagerne iagttage 

sig selv, men simulationen kan styrke evnen til at forstå og 

respektere andres opfattelse af virkeligheden. Ikke som at 

føle empati eller omsorg, men en måde at bruge andre per-

spektiver på, til at afprøve egne perspektiver. Interessante 

diskussioner og refleksioner synes at opstå, når spillet pro-

vokerer deltagerne til at tænke deres egen virkelighed op 

imod spillets; når deltagerne træder ud af spillet og reflek-

tere over, hvad spillet gør ved deres forståelser. Spillet skal 

få dem til at stoppe, tænke og protestere. Når sådanne re-

fleksioner igangsættes, ses spillets virkelige læringspotenti-

ale. Ifølge Piaget finder en dybere læring sted, når en hand-

ling i stedet for det forventede resultat af en forsøgt assimi-

lation, fører til en forstyrrelse af den kognitive ligevægt, og li-

gevægten genskabes via en akkommodation (Illeris, 2006).  

 

Indhold eller form? 

Observationerne viser, at kompleksiteten i rollespillet udfor-

drer spillerne. De mange informationer gør det uoverskueligt 

at simulere et rigtigt møde. Beslutninger og informationer 

skal ofte opsummeres, og det er tydeligvis med til at forvirre, 

og det fjerner fokus fra spillets læringsmæssige pointer. Der 

er vigtigt at tage udgangspunkt i deltagernes kompetencer 

og udfordre dem i deres nærmeste udviklingszone (Vygot-

sky, 1982). Her kan deltageren med støtte fra en mere kom-

petent deltager eller underviser gøre ting, som deltageren 

ikke er i stand til at udføre alene. Vygotsky hævder også, at 

læringen er en forløber for udviklingen - at den så at sige 

trækker udviklingen med sig. Yderligere mener han også, at 

deltagerne i leg faktisk konstruerer den nærmeste udvik-

lingszone, da de i fantasien kan gøre ting, der ligger over de-

res aktuelle udviklingstrin. 
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På samme måde som den traditionelle undervisning, er rolle-

spillet også afhængig af, om underviseren didaktisk formår 

at tilpasse og tilrettelægge sin undervisning. Undersøgelsen 

viser bl.a., at det kan være gavnligt at dele spillet op i mindre 

moduler samt at indlægge fælles refleksionspauser under-

vejs.  

 

Frihed eller begrænsninger? 

En af drivkræfterne i et rollespil er de perspektiver, man som 

spildesigner kan tildele rollespillets karakterer. Her kan man 

for eksempel være i konflikt med en anden karakter. Dette 

forstærker forskelligheden i deltagernes oplevelser af spillet 

og påvirker også deres deltagerbaner som beskrevet af Tho-

mas Dues (Sandvik & Waade, 2006). I spillet undersøger del-

tageren indholdet samt de handlinger, andre deltagere fore-

tager. Spilleren udforsker samtidig karakterens brugbarhed i 

forhold til spillets praksis. Samlet set danner disse oplysnin-

ger grundlag for de enkelte deltageres handlinger.  

Når rollespil benyttes i læringsøjemed, vil designeren tit for-

søge at forudse handlinger, som deltagerne vil vælge. For-

tolkningsfriheden kan gøre, at spillet tager en retning, som 

har indflydelse på, om læringsmålet opnås. Der er et behov 

for at balancere deltagernes indflydelse gennem spildesign 

og gennem indgriben i spillet, da der herved er større mulig-

hed for, at deltageren oplever det, som designeren forsøger 

at opnå med rollespillet. 

 

Hvad med fællesskabet? 

De studerendes læreproces passer med Lave & Wengers til-

gang, som siger, at læring ikke kun er tilegnelse, men også 

deltagelse. De beskriver det som “vores måde at være i ver-

den på i interaktion med andre mennesker” (Lave & Wenger 

2009). Når der spilles i klassens praksisfællesskab er social 

interaktion en vigtig del af læringsprocessen; og social inter-

aktion styrker igen kompetencer så som samarbejdsevne og 

fællesskabsfølelse. 

I rollespillet indgår spilleren både i hele spillets praksisfæl-

lesskab samt i det praksisfællesskab, som udgøres af holdet. 

Disse praksisfællesskaber øger læringspotentialerne, og 

samtidig udfordrer hele spilsituationen normerne i klasse-

fællesskabet. De retorisk begavede, fagligt dygtige eller tak-

tisk tænkende får nye roller i fællesskabet. 

Endvidere er læring en proces, hvor den studerende går fra 

”legitim perifer deltagelse” til fuld deltagelse i de sociale 

praksisfællesskaber (Wenger, 2009).  Der er tale om skif-

tende placeringer, læringsbaner samt medlemskaber i fæl-

lesskabet. Det er herfor vigtigt at acceptere, at deltagere 

indledningsvis kan have en observerende rolle og dermed til-

lade at spilleren deltager på egne præmisser. 

 

 

Konklusion 

De fleste læringsspil er baseret på en mekanik, hvor de rig-

tige og forkerte svar på forhånd er givet. Det giver ikke me-

gen plads til, at deltagernes viden kan komme i spil. Delta-

gerne virker aktive, mens de spiller, men læringsmæssigt 

stopper spillet dem. Ved at indlægge pauser kan man 

bremse den totale indlevelse, hvor deltagerne er så opslugte 

af spillet, at de glemmer tid og sted.  

Alternativet til underholdning er ikke nødvendigvis kedeligt. 

Der ligger langt flere udviklingsmuligheder i at spørge hvil-

ken form for deltagelse, man som spiludvikler ønsker at 

skabe hos sine deltagere. 

Rollespillet giver mulighed for et perspektivskifte og dermed 

for at sætte sig ud over egen verdensopfattelse. Deltagerne 

skal tage ansvar, vælge og opleve konsekvenserne af deres 

handlinger. Der er mulighed for gennem en simuleret rele-

vans at stille skarpt på et emne. Ved at forenkle konflikter og 

udfordringer er det muligt at formidle komplekse sammen-

hænge. Spillets frie rammer med elementer af leg skaber en-

gagement og gør det muligt at øve sig i trygge rammer. Del-

tagelse kan ske på flere planer og dermed differentieres; rol-

lespillet er fleksibelt og kan skaleres i tid, fokus, sværheds-

grad samt antal deltagere. Der lægges op til social interak-

tion og indlevelse gennem praksisfællesskabet.  

Rollespillet virker imidlertid svagt som redskab til formidling 

af statisk viden eller perspektiver. Såfremt rollespillet ikke er 

velplanlagt, er der også en risiko for, at deltagerne opfatter 

det som en leg og ikke som en aktivitet forbundet med læ-

ring. Det tager tid at organisere og strukturere et godt rolle-

spil, og til tider kan det være vanskeligt at finde menings-

fulde roller til alle de lærende.  

Samlet set vurderes rollespillet på trods af ovenstående be-

grænsning som egnet til at understøtte de studerendes re-

fleksion og læring. Underviserrollen ændres til at være coach 

eller procesfacilitator, der skal involvere og aktivere delta-

gerne og sætte deres tidligere erfaringer i spil. Rollespillet 

synes især nyttigt til at lære processuel viden og til at udfor-

ske holdninger, etiske dilemmaer og lignende. Der ses desu-

den muligheder i at anvende rollespillet i andre kontekster 

og situationer, f.eks. implementering af nye processer og ar-

bejdsgange samt nye samarbejdsrelationer på tværs af kul-

turer. 
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Mette Lindahl Thomassen 

ABSTRACT 
Af økonomiske årsager ses der på højere uddannelsesinstitutioner en reduktion af tiden, hvor underviseren har mulighed for at 

interagere med de studerende. Det nødvendiggør en bevægelse fra underviserstyret uddannelse til studenterdreven læring. Det er 

en bevægelse man i læringsteorien kan finde mange gode argumenter for, under hovedoverskriften aktiv læring. Men at udføre en 

så fundamental ændring i uddannelsespraksis vil være udfordrende, ikke mindst i relation til at løfte underviserrollen, hvilket Ira 

Shor giver et eksempel på i sin fortælling om et klasserumseksperiment (Shor, 1996). 

 

I entreprenørskabsundervisning er det et didaktisk greb at facilitere til og igennem studenterdreven læring for at opnå læringsmål 

på udvidet abstrakt niveau i SOLO taksonomien (Biggs, 1982).  Vi ved, at underviserrollen bliver udfordret, når vi arbejder i lærings-

designs, der anvender læring igennem entreprenørskab som didaktisk afsæt. I disse læringsdesigns arbejder vi med at udvikle stu-

derendes skabelseskompetence som læringsmål, og det kræver en bevægelse fra underviserstyret uddannelse til studenterdrevet 

læring.  Denne bevægelse kalder i høj grad på, at de studerende, gennem engagement og handling påtager sig ansvaret for egen 

læring. Dette didaktiske greb gør, at underviserens rolle i højere grad ligner en facilitators fremfor at være en transmitterende do-

mæneekspert.  

 

Spørgsmålet er nu; kan vi lære noget fra entreprenørskabsundervisning, der kan berige den almene undervisningspraksis på højere 

læreanstalter? 

 

Dette essay er skrevet til undervisere med følgende budskab: En bevidst anvendelse af forskellige underviserkapaciteter kan redu-

cere oplevede udfordringer foranlediget af ændringer i rammer for uddannelse på højere læreanstalter. 

 

Keywords: Underviserrolle, Didaktik, SAM 

 
Introduktion 

Fra den sorte skole til laissez-faire pædagogik; hvordan kan 

man balancere underviserrollen på videregående uddannel-

ser i 2017? Som underviser står man tit i situationer, hvor 

der skal træffes pædagogiske og didaktiske valg, som har 

stor indflydelse på underviserrollen. Hver gang man laver et 

nyt læringsdesign, starter et nyt hold eller oplever at tingene 

i undervisningen ikke fungerer optimalt, står man over for 

pædagogiske og didaktiske valg. Hvordan man vælger at 

takle udfordringerne, bliver selvfølgelig påvirket af de ram-

mer uddannelsen sætter, underviserkulturen, holddynamik-

ken, underviserpræference, vaner og meget andet. Men med 

aktiv-læring pædagogikken og reduktion i tiden, undervise-

ren har sammen med de studerende, ses en bevægelse fra 

lærerstyret undervisning til studenterbåret læring. Denne be-

vægelse udfordrer underviserautoriteten, da de studerende i 

højere grad får ansvar og medbestemmelse. Det medfører at 

underviseren mister noget af kontrollen i undervisningsde-

signet, og håndteringen af denne problemstilling er det cen-

trale emne i følgende konceptuelle essay.  

Altså er dette essay er en teoretisering og modellering af 

den ovennævnte problemstilling, som er foretaget med det 

formål at konkretisere udfordringen og fremføre en mulig 

løsning, der er uddraget fra tidligere forskning (Thomassen, 

2017).  

Jeg mener emnet er relevant, da jeg har oplevet udfordrin-

gen i min egen underviserpraksis, i forbindelse med entre-

prenørskabsundervisning, men også oplever den bliver itale-

sat og diskuteret blandt kollegaer og fagfæller. Derfor er es-

sayet skrevet med undervisere på videregående uddannelser 

som tiltænkte modtagere.  

 

Baggrund  

Dimensionering af uddannelser (Uddannelses&Forsknings-

ministeriet, 2014) og et fald i statens gennemsnitlige en-

hedsbevilling til uddannelser (Danske-Universiteter, 2013) 

betyder, at professionshøjskoler, erhvervsakademier og uni-

versiteter er kommet under et økonomisk pres. En væsentlig 

omkostning i driften af uddannelse er lønninger til undervi-

serkollegiet (Deloitte, 2015).  For at opnå en besparelse på 

dette område, ser man på nogle uddannelser en reduktion af 

skemalagte underviserstyret lektioner og i den vejlednings-

tid, der allokeres til de studerende.  

 

Bliv på vingerne når forandringens vinde blæser  
– Hvordan erfaringer fra entreprenørskabsundervisning kan bidrage til almen didaktisk 
udvikling under økonomisk pres. 
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Illustreret i Studieaktivitetsmodellen (SAM), tvinger man der-

for en bevægelse mod højre i forhold til uddannelsesaktivite-

ter, med disse reduktioner. 

Det skal nævnes, at nogle uddannelser, herunder pædagog-

uddannelsen, har foretaget denne øvelse før, hvorfor man vil 

se stor variation i antal skemalagte lektioner og vejlednings-

tid på tværs af uddannelser og uddannelsesinstitutioner.  

 

Som underviser og studerende kan man blive bekymret, når 

det er ændringer i rammerne for uddannelse, der driver en 

ændring i undervisningspraksis, frem for et hensyn til de stu-

derendes læring. Men ses der nærmere på, hvad en sådan 

bevægelse kalder på: aktivering af studerende, studenteren-

gagement, selvstændigt arbejde og ansvar for egen læring, 

findes der i læringsteorien meget, der taler for en sådan æn-

dring i studieaktiviteter. 

 

I læringsteori taler man om ”aktiv læring” ( (Bonwell & Eison, 

1991), (Drew & Mackie, 2011)) som et overordnet begreb for 

didaktikker, der fokuserer på øget aktivering og involvering 

af studerende i undervisningsdesigns. Aktiv læring spænder 

bredt fra kollaborative læringsdesigns, som flipped class-

room (Tucker, 2012), til den handlings- og refleksionsbaseret 

erfaringslæring (Kolb 1984). Men fælles for disse didaktikker 

er, at den klassiske rollefordeling, hvor en underviser taler og 

de studerende lytter, bliver udfordret. Altså vil en bevægelse 

mod højre i studieaktivitetsmodellen nødvendigøre en æn-

dring i relationen mellem undervisere og studerende, da un-

derviseren i mindre grad har mulighed for at deltage i aktivi-

teter med studerende. Denne ændring af underviserrollen 

kan for nogle skabe usikkerhed, da mange føler et ansvar for 

de studerendes læringsproces, og bevægelsen mod højre be-

tyder en reduktion af kontrol over læringsprocessen for un-

derviseren. Spørgsmålet er nu hvordan kan dette håndteres? 

Inden vi går dybere ind i besvarelsen af ovenstående spørgs-

mål, ved at se på hvordan underviserrollen påvirkes, og hvor-

dan dette kan håndteres i praksis, skal vi omkring lærings-

målenes betydning for læringsdesignet og derigennem stu-

dieaktiviteterne. 

 

Læringsmål, studieaktiviteter, undervisningsform og undervi-

serrolle - hvordan hænger det sammen? 

Når man som underviser laver læringsdesigns, er læringsmå-

lene et naturligt afsæt. Disse kan være dikteret af nationale 

bekendtgørelser på nogle uddannelser, som sygeplejeuddan-

nelsen, hvor de i højere grad bliver formuleret af undervise-

ren selv på andre uddannelser.  Læringsmål kan inddeles i 

forskellige niveauer. Nedenfor i figur 2, er SOLO-taksono-

Figur 1: professionsuddannelsernes fælles studieaktivitetsmodel 
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mien illustreret. Denne taksonomi inddeler studerenes ob-

serverede læringsudbytte (læringsmålene) i fire niveauer, 

hvor kompleksiteten stiger fra venstre mod højre. 

 

I praksis formuleres læringsmål efter kvalifikationsrammen 

(Uddannelses&Forskningsministeriet, 2103) på tre niveauer; 

viden, færdigheder og kompetencer. Viden dækker over uni-

strukturel læring i form af evnen til reproduktion (SOLO-ni-

veau 1); færdigheder er multistrukturel og relationel læring, 

evnen til at anvende (SOLO-niveau 2+3) og endeligt er kom-

petencer en udvidet abstrakt læring, evnen til at skabe 

(SOLO-niveau 4).    

 

Et interessant spørgsmål er nu, hvilke stu-

dieaktiviteter de forskellige niveauer af læ-

ringsmål kalder på?  

 

I princippet vil man kunne tilegne sig viden 

færdigheder og kompetencer i alle fire kva-

dranter af studieaktivitets modellen. Men 

underviserens kontrol over læringsproces-

sen, er varierende i de fire kvadranter. Det 

samme gælder kravene til de studerendes 

modenhed og engagement for at opnå det 

ønskede læringsudbytte. Hvilket er illustre-

ret i figur 3. 

Vi kan forestille os at vi arbejder med læ-

ringsmål inden for viden i SAMs kvd. 1. Her 

kan underviseren påtage sig en doserende rolle. Hvor hvis vi 

arbejder med læringsmål inden for viden i SAMs 2. kvd. må 

underviseren facilitere til at de studerende selv tilegner sig 

viden, da underviseren ikke selv er til-

stede. Hvis vi så forstiller os, at vi ar-

bejder med udviklingen af færdigheder 

og kompetencer i SAMs kvd. 1 vil un-

derviseren også skulle faciliterer en 

aktivering af de studerende, for at de 

vil kunne udvikle færdigheder og kom-

petencer, da reproduktion af doceret 

viden ikke længere er nok. Altså bliver 

både underviserrollen og kravene til de 

studerende influeret af både lærings-

mål og studieaktivitet. Kravene til de 

studerendes modenhed og engage-

ment stiger altså både, når undervise-

ren afgiver kontrol, og når vi bevæger 

os imod læringsmål på højere taksono-

miske niveauer.  Man kan sige, at der 

åbnes mulighed for at komme op på 

højere taksonomiske niveauer af læ-

ring, når man bevæger sig mod mere 

studenterbåret læring. Men en sådan bevægelse influerer 

også på andre elementer i et læringsdesign. Som nævnt æn-

dres magtforholdet mellem underviser og studerende, da 

mere studenterbåret undervisning medfører, at underviseren 

mister noget kontrol over processen, og dermed også poten-

tielt læringsproduktet. Med hensyn til indhold kan undervise-

ren vælge at forhandle det med de studerende eller selv be-

stemme. Men læringsformen må nødvendigvis også ændre 

sig fra undervisertransmission til transaktion mellem stude-

rende, og måske endda transformation af de studerende. Det 

betyder også, at man må bevæge sig fra det pædagogiske 

Figur 2: SOLO taksonomi.  

Kilde: Egen tilvirke baseret på: https://goo.gl/khVHTZ 

Figur 3: SAM Underviserkontrol og krav til de studerende 
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felt til andragogik (selvstyret læring (Knowles, 1975)) og mu-

ligvis over i heutagogik (selvbestemt læring (Hase, 2001). Se 

figur 4 nedenfor. 

Når man ser på relationen mellem læringsmål og SAM, kan 

man sige at det eneste tidspunkt, hvor vi er nødt til at være i 

1. kvadrant af SAM, er når læring er afhængig af, at undervi-

seren docerer viden til de studerende. Hvilket ofte vil være i 

reproduktionsøjemed. Dermed ikke sagt, at de studerende 

ikke kan tilegne sig viden i 2. 3. og 4. kvadrant; det vil bare 

være studenterbåret frem for underviserstyret. Ser man på 

udviklingen af færdigheder, kan det foregå i alle kvadranter 

af SAM. Dog kan man argumenterer for, at studenteraktivitet 

vil være hensigtsmæssig, da der er tale om, at de studerende 

skal udvikle evnen til, at anvende deres viden. Dette kan fo-

regå med deltagelse af underviseren, men det er som sådan 

ikke et krav. Derfor kan man sige, at færdighedsudviklingen 

fint understøttes i 2. og 3. kvadrant i SAM, medmindre der er 

tale om mesterlære. Ud fra ovenstående anskuelse er det 

skabende niveau det eneste læringsmål, der påkræver, at 

man bevæger sig ud i 2. og evt. i 3. kvadrant. Her er det en 

nødvendighed, at den studerende påtager sig ansvar for 

egen læring for selvstændigt at skabe noget, hvilket i øvrigt 

også vil svare til en bevægelse opad i figur 4. 

 

Men hvordan påvirker det underviserrollen, når man ikke æn-

drer på læringsmål, det vil sige, at man ikke nødvendiggør en 

bevægelse mod højre i SAM og op ad i figur 4, ud fra et læ-

ringsmålsperspektiv, men tvinger en bevægelse ud fra øko-

nomiske overvejelser?  

 

Man kan vælge at gå fra underviserstyret læringsdesigns, 

hvor underviseren kontrollerer proces, indhold og lærings-

produkt, til mere åbne læringsdesigns, hvor studerende kan 

have kontrol over proces, indhold såvel som læringsprodukt. 

Det vil svare til en bevægelse op ad i figur 4 og en bevægelse 

over i 2. 3. og 4. kategori af SAM (jf. fig. 1). Det kræver mo-

denhed af de studerende at deltage i sådanne læringsde-

signs, samt en struktur i undervisningen, der tillader en hvis 

autonomi. Når en underviser vælger denne form for lærings-

designs, kan det være for at opnå læringsmål på højere tak-

sonomiske niveauer. For eksempel evnen til at skabe (SO-

LOs 4. niveau jf. fig2), hvor studenterinitiativ og engagement 

er nødvendigt. I sådanne tilfælde er det altså et bevidst di-

daktisk valg, at underviseren afgiver noget kontrol i lærings-

designet, for at opnå bestemte læringsmål. Men når udefra-

kommende faktorer dikterer, at undervisere skal reducere ti-

den sammen med de studerende og derved tvinger en bevæ-

gelse mod højre i SAM, vil det også medføre, at underviseren 

mister noget af kontrollen over læringsdesignet. Når det ikke 

er underviserens eget valg at opgive noget af kontrollen i læ-

ringsdesignet, jf. fig.4, kan det være grobund for utilfredshed, 

frustration og usikkerhed, da underviserens professionelle 

integritet bliver udfordret. Endvidere kan det også have et 

uhensigtsmæssigt resultat for læringsudbyttet, hvis ikke de 

studerende vokser med opgaven eller er modne nok, til at 

være i denne type læringsdesign.   

 

Det giver anledning til at stille spørgsmålet, hvordan kan 

man som underviser håndtere at miste kontrol i og over sit 

eget læringsdesign?  

 

I det følgende afsnit vil jeg redegøre for, hvordan erfaringer 

fra entreprenørskabsundervisning kan bidrage til almen di-

daktisk udvikling, med fokus på underviserrollen i studenter-

båret læringsdesigns.   

 

Hvad ved vi fra Entreprenørskabsundervisning? 

Følgende afsnit er baseret på en forståelse af entreprenør-

skab som: Adfærd der relaterer sig til muligheder, og som 

ender med værdiskabelse for andre. 

 

I entreprenørskabsundervisning skelnes der ofte imellem un-

dervisning om, til og igennem entreprenørskab. Undervisning 

om entreprenørskab har læringsmål på det unistrukturelle 

niveau i form af vidensreproduktion. Undervisning til entre-

prenørskab handler om at lære færdigheder, som kan anven-

des i entreprenørskab. Endelig handler undervisning igen-

nem entreprenørskab om at tilegne sig entreprenante kom-

petencer i en skabelsesproces.  

 

Afhængigt af, om man underviser om, til eller igennem en-

treprenørskab, ligger læringsmålene på forskellige taksono-

miske niveauer Det er vigtigt at understrege, at et lærings-

designs sagtens kan indeholde både undervisning om, til og 

Figur 4: Ændringer i underviserolle og studenterroller i progression fra 

pædagogik over androgik til heutagik (Kilde: Canning, 2010, p. 69) 



VIA University College   

 

18 

igennem entreprenørskab. Dog viser forskning, at særligt en-

treprenørskabsundervisning, der anvender en igennem di-

daktik, har en positiv effekt på studerendes self-efficacy 

(Bandura, 1977) og entreprenant intention (Moberg, 2013). 

Entreprenant intention anvendes som proxy for sandsynlig-

heden for, at studerende vil agere entreprenant i fremtiden, 

hvilket er formålet med denne type undervisning. Derfor er 

der inden for forskningsfeltet i entreprenørskabsundervis-

ning dedikeret meget opmærksomhed til ” the what, how, 

who, where, when” inden for ”igennem didaktik” ( (Hindle, 

u.d.) (Hnadscombe, et al., 2008). Det er i denne type lærings-

designs, hvor man, jf. figur 2 og 3, bevæger sig væk fra un-

derviserstyret læring over mod heutagogikken, hvor de stu-

derende via erfaringslæring udvikler kompetencer igennem 

skabelsesorienteret handling.  Altså er læring igennem en-

treprenørskab studenterbåret, og for underviseren er det 

uforudsigelige ”open end” processer, hvor man ofte vil lade 

de studerende selv bestemme, hvad der for dem er relevant 

at lære. Her er underviserens kontrol altså på et minimum, og 

læringsmålene kalder på facilitering af studieaktiviteter i 2. 

og 4. kvadrant af SAM, og ofte driver de studerendes enga-

gement i problemløsningsprocessen dem ind i 3. kvadrant. 

 

Altså er der i entreprenørskabsundervisning udviklet didakti-

ske metoder til at skabe denne bevægelse (f. eks (Blenker, et 

al., 2016)), men den sætter underviserrollen på spil, og hvad 

har man så lært i den relation? 

 

Når man som underviser giver slip på noget kontrol i lærings-

designet, bliver man nødt til at revidere underviserrollen. Det 

kan man gøre ved at påtage sig andre kapaciteter end den 

traditionelle domæneekspert-rolle. I figur 3 præsenteres 4 al-

ternativer til domæneeksperten, som anvendes i entrepre-

nørskabsundervisning. 

 

Man kan altså afbøde udfordringerne ved at gå fra undervi-

serstyret uddannelse til studenterbåret læring ved at op-

træde i en eller flere kapaciteter som: 

1: Procesfacilitator 

2: Proceskonsulent 

3: Coach 

4: Co-creator  

 

Andre forfattere taler i forbindelse med aktiv læring også om 

underviserroller som: facilitator, supporter og Ggide ( (Wang, 

2009) (Neimi, 2002) (Grabinger, et al., 1997) ) 

Det sætter yderligere krav til underviseren, som skal have 

flere og andre kompetencer end blot en formel ekspertise in-

den for et givent fagfelt. Men der er altså en udvej for under-

visere, der er under pres for at drive undervisning med min-

dre underviserdeltagelse i studieaktiviteter, hvis man i ste-

det for at agere som domæneekspert anvender andre under-

viserkapaciteter som procesfacilitator eller proceskonsulent.  

 

Hvad kan vi bruge det til? 

En generel betragtning er, at en bevægelse fra venstre mod 

højre i SAM medfører en ændring i stilladseringsmulighe-

derne for underviseren, og dermed kalder på en ændring af 

underviserrollen. Ydermere ændrer det også krav til de stu-

derendes modenhed, engagement og selvstændige arbejde. 

 

Når underviseren tages ud af læringssituationen, må man 

aktivere andre ressourcer, nemlig de studerendes. Det er der 

bred erfaring med inden for entreprenørskabsundervisning. 

Det er ikke problemfrit, men det udføres i praksis ved at 

trække på forskellige underviserkapaciteter. 

 

Man er nok nødt til at erkende, at når bevægelsen mod højre 

i SAM ikke er drevet af læringsmålshensyn, vil det give an-

ledning til yderligere frustration, da det ikke er underviserens 

valg. Derfor kan man ikke direkte kopiere erfaringerne og læ-

ringsdesigns fra entreprenørskabsundervisningen, da be-

væggrunden for anvendelsen af studenterbåret læring er for-

skellige. Dog vil jeg stadig argumentere for, at en bevidst an-

vendelse af forskellige underviserkapaciteter kan reducere 

oplevede udfordringer med en sådan bevægelse, også selv 

om den er foranlediget af ændringer i rammer for uddan-

nelse på højere læreanstalter. Måske er der dog brug for at 

udvide underviserkapaciteterne med en ”Faciliterende Do-

mæneekspert”, når læringsmålet ligger på reproduktionsni-

veau og måske simpel anvendelse, men undervisningsfor-

men skal være studenterbåret. Denne kapacitet vil være in-

teressant at undersøge nærmere i fremtiden. 

 

Tak til mine vejledere: Verner Larsen fra VIA og Sarah Ro-

binson fra AU. 
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  Figur 5: 5 underviser kapaciteter 
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Leila Kæmsgaard Pagh Schmidt 

ABSTRACT 
Ghana has high youth unemployment, and young Ghanaians meet many constraints in their effort to build up sustainable busi-

nesses. The purpose of this research is to address these constraints and search for ways of turning the constraints into opportuni-

ties. 

The hypothesis of this research is that adding a focus on means, attitude and enterprising behaviour skills will increase the value of 

entrepreneurship training. 

The study is a design-based research undertaken in collaboration with the local NGO, Youth Empowerment for Life (YEfL). It builds 

on relevant theory and involves qualitative and quantitative research in Northern Ghana.  

The study reveals the five most crucial constraints for young entrepreneurs in Northern Ghana. Moreover, it proposes a new entre-

preneurship model and training manual.  

 

Keywords: Entrepreneurship training, enterprising behaviour, effectuation, Northern Ghana. 

 

Introduction 

The aim of this study is to increase the value of existing en-

trepreneurship training in Northern Ghana. Due to very high 

unemployment rates among young Ghanaians, entrepre-

neurship training has been a natural focus in Ghana in re-

cent years.  

 

However, the young Ghanaians seem to be meeting many 

constraints in their effort to build up sustainable busi-

nesses.This study is a collaboration between VIA University 

College and YEfL, a local NGO in Northern Ghana. YEfL has 

undertaken entrepreneurship training since 2014. Even so, 

they have not been satisfied with training outcomes be-

cause only a few trained entrepreneurs have succeeded in 

building sustainable businesses. With this study, I am trying 

to identify crucial constraints in relation to the entrepre-

neurs’ long-term success. In addition, the present study also 

explores ways of supporting the young entrepreneurs to 

overcome these constraints. Different approaches are rele-

vant when speaking about entrepreneurship training pro-

grams. One such approach is learning to become enterpris-

ing individuals; another is learning to become entrepreneurs; 

and yet a third is learning about academic entrepreneurship. 

(Fayolle & Gailly, 2008, p. 581). 

 

The YEfL approach to entrepreneurship has mainly adopted 

the second approach, focusing on starting up businesses. By 

focusing mainly on the first approach, this study offers a 

new dimension to the entrepreneurship training. It does so 

by acknowledging that training can have a more profound 

impact on the lives of the young entrepreneurs because it 

focuses not only on starting up business, but also focus on 

the entrepreneur’s attitude and how actions can improve 

conditions of life in general.  

 

Theory and Method 

First, it is relevant to define what is meant by the term entre-

preneurship. In this study, entrepreneurship is defined as a 

social process based on the individual´s own opportunities, 

where ideas are discovered, created and exploited to create 

value to others. It is a particular way of acting and a method 

that can be learnt. (Sarasvathy, 2008, Shane & Venkata-

raman, 2000).  

 

This study distinguishes between creativity, innovation and 

entrepreneurship as shown in the figure below.  

 

The figure shows that building on opportunities is an essen-

tial part of entrepreneurship, which is why finding opportuni-

ties, is a major part of this study. 

 

A main theory in this research study is the effectuation the-

ory by Sara Sarasvathy (2008), which is an acknowledged 

theory in the field of entrepreneurship. According to Saras-

vathy, expert entrepreneurs believe that people shape the 

future. They believe that if they can make the future happen, 

they don’t need to worry about predicting the future. This is 

what Sarasvathy calls “effectual logic”, which is opposed to 

“causal logic”, where people try to predict the future to get a 

feeling of control (Sarasvathy, 2008). According to Saras-

Entrepreneurship training in Northern Ghana: 
How to enhance the value of training? 
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vathy (2008), expert entrepreneurs use techniques that min-

imize the use of prediction and allow them to shape the fu-

ture.  

 

This study relies on five principles, making up the effectual 

logic. These principles are, firstly, the Bird in Hand Principle, 

where entrepreneurs start with their means and don’t wait 

for the perfect opportunity. Secondly, according to the Af-

fordable Loss Principle, entrepreneurs evaluate opportuni-

ties based on whether the downside is acceptable. Thirdly, 

using the Lemonade Principle, entrepreneurs embrace sur-

prises that arise from uncertain situations. Fourthly, the 

Crazy-Quilt Principle suggests that entrepreneurs form part-

nerships with people with different means. Finally, using the 

Pilot-in-the-plane Principle, entrepreneurs focus on activi-

ties within their control (Sarasvathy, 2008). 

 

In order to focus on enterprising behaviour, the study brings 

in theory about enterprising behaviour, meaning “a person´s 

ability to convert thoughts into change-provoking actions of 

value to others” (Kirketerp, 2010). 

 

According to Kirketerp (2010), enterprising behaviour can be 

seen as an attitude to life and as essential for a good life, 

which is why this focus has great value to the present study. 

Kirketerp (2010) argues that it is not enough to get people 

to see opportunities; we should also create the will and con-

fidence to act on them. It is well known that long-term goals 

can kill any initiative, which was also some of the problems 

with the existing training. If you focus only on the long-term 

goals, you can easily fail. However, focusing on small steps 

allows us to call all minor achievements a success. In that 

way, long-term goals are achieved in small, manageable 

steps.  

 

Kirketerp (2010, p. 7) argues that “all processes are best 

conquered in small bites”. Along the way, we solve problems 

that seem impossible to begin with. We learn from the pro-

cess, get a better perspective and see how things relate. In 

that way, in any process it is just a matter of getting started. 

To start focusing on how the entrepreneurs can create, de-

liver and capture value, I introduce the visual framework; 

Business Model Canvas (Osterwalder & Pigneur, 2009). This 

model is a simple, relevant and intuitively understandable 

model, which has been applied and tested in many organiza-

tions around the world. The model consists of nine basic 

building blocks that reflect the logic of how a company in-

tends to make money. Three of the blocks; value proposi-

tions, costumer segments and key activities, are built into a 

one-week camp with young entrepreneurs from a local com-

munity in Northern Ghana, whereas the rest are built into fol-

low-up training after the camp.  

 

The study is based on the Design-Based Research (DBR) 

method. By grounding itself in the needs, constraints and in-

teractions of local practice, DBR offers a lens for under-

standing how theoretical claims about entrepreneurship 

teaching can be transformed into valuable knowledge. 

  

The research design follows the ELYK model (Christensen, et 

al., 2012), having four steps:  

1. Problem identification/research about the context.  

2. Finding possible solutions/designing proto-types 

3. Field testing/intervention in practice 

4. Reflections/developing theories and docu-mentation 

 

The first step was to identify the constraints young entre-

preneurs meet when starting up business. These constraints 

were identified during a field trip to local communities in 

Northern Ghana, interviewing young entrepreneurs, NGOs 

and local facilitators.  

 

Combining the knowledge about the constraints with the 

above-mentioned theory in step two, a new entrepreneurship 

model emerged.  Along with this model, a manual with sug-

gested exercises was also produced. For further information 

about the manual, see http://www.yefl-gh.com/youth-entre-

preneurship (Schmidt & Grauenkær, 2017). 

In step three, the new model and manual were tested in the 

local setting. Firstly, we had a one-week training session with 

local facilitators. The new model was tested in a co-creation 

process where the local facilitators went through the train-

ing themselves. Secondly, during the one-week camp, the lo-

cal facilitators were facilitating the process, and as re-

searcher, I was observing and facilitating the local facilita-

tors. Thirdly, in step three, the local facilitators conducted 

another two camps, using the new model, in other local com-

munities. The research build thus on three camps with 

young participants from three different local communities in 

Northern Ghana. Altogether 66 participants joined the 

camps. 

 

In step four, quantitative surveys among participants were 

completed before and after the one-week camp in all three 

communities. The surveys contribute among other things 

with knowledge about the participants’ attitude to failure, 

waiting for help and needing money for start-up. To gain 

knowledge about the effect of the training in the long term, 

a qualitative study will be made later this year. This study will 
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obtain data from interviews with participants and facilitators 

from all three communities. 

 

Findings 

The study has revealed the five most crucial constraints for 

young entrepreneurs in Northern Ghana. In random order, 

these constraints are 1) lack of start-up capital, 2) a waiting 

attitude, 3) culture and traditions not being supportive, 4) in-

adequate education system and, finally, 5) a low level of 

trust. 

 

In order to make a new entrepreneurship model, taking in to 

consideration these five constraints, the relevant theory and 

respecting the already existing training model, I included 

eight fundamental elements in a new training model. The 

model is designed to have a step-by-step logic.  

The process starts with Sarasvathy´s Bird in Hand Principle, 

focusing on the means of each participant. The second step 

incorporates the participants’ attitudes and challenges the 

waiting attitude. Thirdly, focusing on the constraints, I seek 

to make the participants aware of their constraints and 

make them reflect on how to overcome these constraints. 

The fourth element focuses on collaboration between partic-

ipants, i.e. how to start trusting others and drawing on other 

peoples’ means to support the entrepreneurs’ long-term suc-

cess. The fifth element focuses on how value is created be-

cause entrepreneurship is about creating value for others. 

Looking for disharmonies in the participants´ lives or com-

munities in general, help them to see how to create value. 

The sixth element focuses on opportunities, i.e. how to find 

the right opportunities matching the means of the partici-

pants - This element is very much about creativity and idea-

tion. The seventh element is concerned with qualifying the 

opportunities found. This element draws on some parts of 

the Business Canvas Model (Osterwalder & Pigneur, 2009). 

The last element is about finding the next best steps to take 

with full control. At this point, the participants search for re-

alistic steps to take in the nearest future after the camp. 

 

About six months before participating in the training, the 

young entrepreneurs meet and form so-called Village Sav-

ings and Loan (VSLA) groups (VSL Associates, 2017). This 

allows them to make savings for start-up capital, which was 

one of the crucial constraints.  

After the camp, local facilitators in the local youth centres 

will be providing coaching on the next steps and will follow-

up on training received.  The follow-up training focuses fur-

thermore on completing the Business Canvas Model, in or-

der to help the participants to design their business for long-

term success.   

 

The quantitative data obtained before and after the camp 

revealed a fundamental change in attitude before and after 

the training. One example is the attitude towards waiting. 

The New Entreprenurship Model 
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When asked: “Right now, I am waiting for someone to help 

me start a business”, the attitude of all three groups of par-

ticipants changed profoundly as a result of the training 

camp. When asked: “I am afraid to fail” the attitude also 

changed significantly after the camp compared with before 

in all three groups. In this way, the quantitative data indicate 

that the training had a positive effect on the participants’ at-

titudes.   

 

Discussion 

Applying my way of conceptualizing entrepreneurship to a 

completely new context has been very insightful. It turned 

out that the local facilitators found the new model inspiring. 

They perceived the effectual logic quite easily in spite of the 

fact that they had a very strong tradition for more causal 

logic. The young entrepreneurs were very open-minded and 

positive towards the exercises at the camp. This stands in 

some contrast to how Danish students often adopt shy away 

from exercises if they don’t find them directly relevant. The 

young Ghanaians plunged into all kinds of creative adven-

tures, not asking why to do it or refusing to do it. This was a 

real revelation to me as I am used to students hesitating to 

leave the comfort zone.  

 

It turned out that the young entrepreneurs found it difficult 

to make abstract reasoning. In order to push the ideation 

process, we added more creative facilitation to the manual. 

With a lot of fun, the young Ghanaians were playing with 

play dough, straws and wooden building blocks.  

The weak point of the manual turned out to be the element 

about finding opportunities. Matching means with disharmo-

nies needed more time and facilitation. With this awareness, 

we added one more day to the camp to make sure the par-

ticipants had enough time to identify exactly their opportu-

nities. 

 

The need for finding opportunities matching individual 

means is not, in effect, limited to Ghana or any other country 

for that matter. In my point of view, this is a universal chal-

lenge that makes the entrepreneurship model useful in 

many different contexts. It is my opinion that the eight dif-

ferent elements are all relevant when working with entrepre-

neurship training. The specific exercises in each element 

could, however, change from context to context. 

 

In conclusion, it is clear to me that the focus on enterprising 

behaviour and effectual logic has much to offer when train-

ing entrepreneurship. Having to create a business plan in the 

first place might be an overwhelming task, not supporting 

the entrepreneurs to take actions. Seen in that light, it is val-

uable to make the young entrepreneurs start by taking small 

manageable steps and feel the success from each managed 

step. Creating a Business Canvas Model can help the entre-

preneurs to develop the business idea and to set goals to 

walk towards, step by step. 
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Henrik Mariendal Andersen 

ABSTRACT 
At studerende udvikler employability under studiet er et centralt indsatsområde for uddannelsesinstitutionerne. Fokus herpå har 

aldrig været større.                                                                             

Dette projekt ser nærmere på VIA-dimittenders personlige oplevelse og erfaring med ”deres employability” under studiet og hvor-

dan den sættes i spil efterfølgende på arbejdsmarkedet. Formålet er at finde muligheder til at forbedre tilbud om employability-

skabende processer og aktiviteter og tilpasse disse processer og aktiviteter til konkrete behov. 

På baggrund af en række kvalitative interviews og personlighedstest af deltagerne foreslås en styrket personlig tilgang i arbejdet 

med employability, der samtidig sikrer en bred vifte af tilbud, som tilgodeser differentierede personlige og faglige tilgange til at 

udvikle employability. 

 

Keywords: employability, dimittender, personprofil. 

 

Introduktion/baggrund 

Erhvervslivet efterspørger stadig flere og højere kompeten-

cer hos dimittender som potentielt kommende medarbej-

dere i jagten på øget konkurrenceevne. Uddannelsesinstitu-

tionerne konkurrerer på at tiltrække og uddanne kompetente 

studerende samt på positive beskæftigelsesstatistikker 

blandt dimitterede. Og de studerende, ikke mindst, sætter 

krav og mål for deres fremtidige virke konkret og ambitiøst. 

Derfor er employability blevet et centralt begreb, som mid-

del til at opfylde disse krav.                                                  

 

Projektet har fokus på, hvordan VIA og andre uddannelsesin-

stitutioner kan styrke arbejdet med studerendes employabi-

lity. Hvordan tilegner studerende sig employability? Findes 

der en ”opskrift” eller er der forskellige veje hertil? Forsk-

ningsspørgsmålet er formuleret som; ”Hvordan udarbejdes 

en employability-styrkende proces til brug på VIA - ud fra 

studerende og dimittenders optik”?  

 

Employability er defineret forskelligt afhængig af kontek-

sten. Her defineres det som “a set of achievements – skills, 

understandings and personal attributes – that makes grad-

uates more likely to gain employment and be successful in 

their chosen occupations, which benefits themselves, the 

workforce, the community and the economy”. (Yorke, M. 

2006). Definitionen favner begrebet bredt, bedst muligt og 

indikerer, at employability er en kompleks størrelse, og di-

vergerende faktorer kan være på spil.  

 

Som udbyder og leverandør spiller uddannelserne en afgø-

rende rolle for studerendes employability. At levere ”ready-

to-work”-arbejdskraft til aftagere er et veldefineret mål, men 

formlen hertil ikke entydig! Employability handler (jf. oven-

nævnte definition) ikke alene om at tilfredsstille uddannel-

sernes faglige krav, arbejdsgivernes job-, kompetence- og 

kapacitetskrav eller samfundskrav om værdiskabelse og 

konkurrenceevne. Men også, i høj grad, om at facilitere og 

udvikle employability i en personlig meningsskabende kon-

tekst for den studerende. 

 

Employability-begrebet har tiltrukket sig stigende opmærk-

somhed, og der er kommet fokus på modeller, muligheder, 

metoder og praksis hos interessenterne. De seneste 10 år 

har flere definitioner, modeller og praksisforståelser supple-

ret tidligere forskning – og tendensen har været et stigende 

fokus på vigtigheden af at inkludere ”personligheden”. Ten-

densen er karakteriseret ved at flytte fokus fra ”immediate 

employability” til en mere ”sustainable employability”, hvor 

der i større udstrækning fokuseres på personlige karakteri-

stika, lærings- og refleksionsevner og sociale kompetencer 

end egentlige faglige og jobforberedende færdigheder.  En 

udvikling, hvor ”core og key skills” erstattes af ”abilities” og 

suppleres med ”agility” også benævnt som ”employagility” 

(Fletcher-Brown et al. 2015).  

 

Teori & metode                                                                                                                                                                

Projektet har fokuseret på to områder for at belyse feltet – 

”styrket employability”. Først at få dimittender med høj em-

ployability (deltagere) til at formidle erfaring, holdninger og 

bidrag videre til uddannelserne. Efterfølgende, ved en per-

sonlighedstest af samme deltagere, at vurdere, om der fin-

des en given profil, der imødekommer kravene til at tilegne 

sig og udvikle employability. Data fra begge områder bruges 

til at belyse employability-tilbud på uddannelserne, samt til 

at anskue om der er forskellige veje til høj employability i re-

lation til personlighed.       

 

Projektdesignet har gjort brug af, dels semistrukturerede 

kvalitative interviews og dels personlighedstests (inkl. feed-

back) af deltagerne. Deltagerne har alle udvist en ”høj grad 

af employability” i forbindelse med uddannelse og dimission 

samt i deres nuværende jobfunktion.  

VIA større employability 
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Rekruttering af deltagere (respondenter) er sket via tre ka-

naler (eget netværk, kollegers anbefaling samt synlighed 

(presse/sociale netværk etc.) samt udvist ”foretagsomhed” i 

uddannelsesforløbet. Alle deltagere er valgt ud fra ens krav 

til udvist employability i form af: 

 

− at være i job /være selvforsørgende (selvstændig) 

− job-/arbejdsfunktion matcher som minimum ud-

dannelseskvalifikationen 

− synlighed og/eller performance i form af presse, 

forfremmelse, anbefaling, værdiskabelse o.lignUd-

vælgelsen resulterede i 10 ”cases”, der alle har fore-

taget personlighedstests samt gennemført kvalita-

tive interviews. 8 deltagere var fra VIA, heraf 7 fra 

VIA Erhverv og de kompletteredes af 2 dimittender 

fra hhv. Erhvervsakademi (EAAA) og universitet 

(AU). Jeg udviklede en spørgeramme med centrale 

fokusområder som f.eks.; ”din employability”, ad-

færd ift. job og karriere, uddannelsens rolle samt er-

faring med arbejdsgiverne. Deltagerne skulle desu-

den ved ”forced-choice”-valg foretage en priorite-

ring af personlige egenskabers betydning for em-

ployability og på employability-parametre ift. ”at få 

job” (rekruttering). Afslutningsvis blev interviewet 

afsluttet med muligheden for frit at supplere tema-

tik og inddrage andet af relevans. 

 

Den anvendte personlighedstest er e-stimate interpersonel. 

Testen er udviklet på baggrund af evolutionspsykologien, 

den er veldokumenteret og den har en tilfredsstillende validi-

tet.  Profilen udtrykker styrken af fire grundlæggende karak-

tertræk; dominans (vilje/handling), autonomi (energi/entusi-

asme), kontrol (struktur/disciplin) og socialisering (relatio-

ner/loyalitet) ved hjælp af farverne rød-gul-blå-grøn (e-sti-

mate.dk 2017). 

 

Der er to centrale modeller til at forklare komplekset om-

kring ”employability”. De er hhv. ”CareerEDGE-modellen” og 

”Conceptual model for graduate attributes”, der begge be-

skriver elementer, der bidrager til employability. Disse mo-

deller er illustreret og kort forklaret herunder. 

 

 

Modellen illustrerer, hvordan evner, viden, erfaring og færdigheder (C-EDGE – ”det tillærte”) interagerer med personlighed (selvfor-

ståelse, selvværd, self-efficacy) og definerer og udvikler employability. 

 

 

 

  

Kilde: Dacre Pool & Sewell (2007) 
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Denne model bruger personligheden (karaktertræk) som 

grundlæggende forudsætning for at udvikle employability. 

Personligheden er afgørende for i hvilken udstrækning, du 

kan profitere af det tillærte – og dermed udvikle din em-

ployability. 

 

Resultater 

Interviews og personlighedstest skaber input til, hvordan 

studerende udvikler og udmønter employability og danner 

samtidig et grundlag for at kunne belyse forskningsspørgs-

målet om, hvordan der kan udvikles en employability-ska-

bende proces på VIA. 

Efterfølgende vil data og feedback fra de kvalitative inter-

views blive præsenteret i hovedtræk. Fokus er på en række 

temaer, der italesættes af flere eller størstedelen af delta-

gerne – mens mere individuelle, men centrale, pointer præ-

senteres i en supplerende rapport. (se afsluttende henvis-

ning/link.) 

 

Herunder giver jeg en kort præsentation af e-stimate inter-

personel, som deltagerne er testet i. 

 

Kilde: Bridgstock (2009) 
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Personlighedstests af de 10 deltagere viser et signifikant 

mønster i retning af en rød-gul dominans, der ligger langt 

over en normalfordeling. Syv ud af ti deltagere scorer 

højt/meget højt på de to faktorer (rød og gul) – hvor der gen-

nemsnitligt vil være en til to ud af ti. Der tegner sig et klart 

billede af, at deltagerne udviser en kombination af vilje og 

handlekraft kombineret med energi og entusiasme i tilgan-

gen til opgaver – i bred forstand. Det er specielt i kombinati-

onen mellem (høj score) de to egenskaber (rød/gul), at profi-

lerne er bemærkelsesværdige. Tre ud af de ti deltagere har 

ikke kombinationen, men til gengæld har de stadig høj/me-

get høj score i hhv. rød, gul og gul – men suppleret med høj 

score i henholdsvis grøn, grøn og blå. Desuden viser otte ud 

af ti profiler signifikant ekstrovert score på egenskaber med 

høj/meget høj score, hvilket beskriver evnen til at handle på 

den enkelte egenskab. 

 

De kvalitative interviews dannede et samstemmende billede, 

som beskrevet nedenfor;  

 

Deltagerne forklarer employability som passionsdrevet. Inte-

resse, ærgerrighed, nysgerrighed, ”at turde” og lyst er de 

gentagne termer i forklaringen på, hvad der skaber ”din em-

ployability”. Mange beskriver også et stærkt fokus på udvik-

ling af ’svage’ sider, for at kunne ’performe’ i jobbet og nå evt. 

fremadrettede mål og visioner. Udtryk som; ”jeg knokler for 

det…”, ”vil gerne gøre det godt…”, ”brænd for det! - ellers glem 

det…” er beskrivende for tilgangen til at udfylde jobbet – og i 

et bredere perspektiv. 

 

Deltagernes adfærd er ”foretagsom”. Studiejobs, opgaver og 

projekter af frivillig-/faglig-/motivationsbaseret karakter er, 

og har været, et prioriteret fokus for dem. Mange udtrykker 

manglende forberedelse fra uddannelsen og ingen ”egen be-

vidsthed” om udbyttet ved de praktiske elementer af uddan-

nelsen (cases, praktik, tværfaglige projekter, challenges mv.). 

”….mange fokuserer for meget på SKOLE….”, ”…var ikke foku-

seret på employability under studiet, men meget efter….”   er 

udsagn, der bevidner at ikke alle får samme udbytte af mu-

lighederne for praktisk færdighed, erfaring og netværk, der 

kan bruges fremadrettet. Deltagerne er desuden ikke karak-

teriseret ved, i større udstrækning end deres medstude-

rende, at opsøge uddannelsens tilbud om aktiviteter (karrie-

recentre, studentervæksthuse, ”Career Days”, erhvervsnet-

værk mv.), men har fundet menings- og kompetencegivende 

aktiviteter i en ”egen kontekst.”  Følgende udtalelser: ”jeg 

havde en mentor, da jeg læste, så nu er jeg lige blevet men-

tor…”, ”…at være frivillig på denne camp, giver en masse con-

nections og god energi…”, ”…jeg kaster mig ud i alt…” er tilken-

degivelser, som illustrerer, hvad der kendetegner deltager-

nes tilgang til aktiviteter. 

 

Uddannelsen spiller en væsentlig rolle ift. at bevidstgøre og 

udvikle studerendes employability. Der er dog divergerende 

holdninger blandt de studerende til, i hvilken udstrækning 

uddannelsen har bidraget til deres employability. Alle har en 

klar holdning – men det omfattede fra ”absolut ingen bidrag” 

til ”….meget, rigtig meget…”. Og herimellem bekræftede ud-

sagn som ”…. den har haft en form for indirekte indflydelse, 

men det kan være svært at definere…” og ”… jeg har fået et 

”fundament”, men meget har jeg ikke brugt….” , at opfattelse 

og oplevelse var divergerende. Responsen viste, at temaet er 

essentielt, men der var ingen homogenitet i oplevelsen un-

der studiet og i holdning til initiativer, der virker og kunne 

styrke indsatsen for større employability. I projektet deltog 

også to deltagere fra henholdsvis EAAA (Erhvervsakademi 

Aarhus) og AU (Aarhus Universitet) – for at supplere og evt. 

komplettere erfaringer fra VIAs dimittender, men det per-

spektiverede ikke udsagnene på nogen måde.  Forklaringen 

herpå er iflg. enkelte deltagere, at det er en personlig proces. 

En proces der, trods overvejende identisk vidensinput, kom-

munikation, rammer, oplevelse mv. opleves forskelligt – og 

derved bearbejdes individuelt ift. personlig kontekst. 

 

Der er bred enighed om, at der er stor forskel på, hvad ar-

bejdsgiverne prioriterer i forbindelse med rekruttering af ar-

bejdskraft (dimittender) og til opgaveløsning i virksomhe-

derne. Deltagernes holdning er, at der er forskel på brancher 

og at det er meget afhængig af jobfunktionen, i hvilken ud-

strækning personlige egenskaber prioriteres i forhold til 

mere faglige færdigheder. Ingen af deltagerne kunne dog be-

Kilde: e-stimate ApS (2013) 
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kræfte, at være blevet ansat på faglige færdigheder, idet ho-

vedparten vurderede at de var ansat på personlige egenska-

ber, men dog havde opfyldt nogle nødvendige faglige forud-

sætninger. 

 

Alle deltagere blev præsenteret for 2 ”forced-choice”-opga-

ver, hvor de ved hjælp af små kort, dels skulle prioritere 

egenskabernes (e-stimate) betydning for at udvikle em-

ployability og dels skulle prioritere komponenterne fra Care-

erEDGE-modellen i forbindelse med rekruttering af arbejds-

kraft (dimittender). Dvs. prioriteringerne var definitive og nu-

merisk besvaret/prioriteret.  

 

Der var stor overensstemmelse i respons, idet ”Energi” (Gul) 

af seks blev fremhævet som væsentligste egenskab for at 

have høj employability, mens fire prioriterede ”Vilje” (Rød) 

som væsentligste egenskab. 8 af 10 havde enten vilje eller 

energi som næst-prioriteret egenskab, mens to angav ”Rela-

tioner” som anden prioritet. Der er hermed meget stor over-

ensstemmelse mellem egen personprofil og opfattelsen af, 

hvordan employability udvikles.  

 

I CareerEDGE-modellen blev ”generiske egenskaber” (Dacre 

Pool & Sewell 2007) samt ”praktisk erfaring” prioriteret hyp-

pigst som de vigtigste egenskaber i forhold til rekruttering. 

Begge var førsteprioriteter hos fem deltagere. Sekundært 

blev ”emotionel intelligens” (4), ”generiske egenskaber” (3) 

samt ”praktisk erfaring” (2) prioriteret. Udfaldet er interes-

sant, idet opfattelsen (og evt. erfaringen) hos deltagerne er 

at netop egenskaber, der (med garanti!) specifikt trænes/ud-

vikles på uddannelsen, dvs.de generiske (kritisk analyse, 

kommunikative evner, kreativitet, selvledelse etc.)  – er helt 

centrale for at få job. Dette sammenholdt med, at mulighe-

derne for at tilegne sig ”praktisk erfaring” for mange ikke op-

søges/udnyttes optimalt, antyder, at uddannelserne skal 

iværksætte mere/bedre kommunikation og flere/bredere ak-

tiviteter, for at imødekomme flere studerendes forståelse af 

employability. 

 

Diskussion 

Den signifikante rød-gul dominans i personlighedstesten er 

ikke overraskende. Kombination af stor vilje og høj energi gi-

ver klare forudsætninger for at sætte mål, og for at ekse-

kvere på dem. I den fag- og arbejdskontekst deltagerne be-

fandt sig, er det evident, at rød-/guldominerede personprofi-

ler har forudsætningerne for at udvise høj employability. Det 

er ikke ensbetydende med, at der ikke udvises høj employa-

bility med anden personprofil, f.eks. grøn/blå dominans. Om 

der gør det, vil primært afhænge af jobfunktion og faglighed 

- men også af en række organisatoriske og kulturelle fakto-

rer. Uddannelserne skal arbejde med employability baseret 

på den individuelle profil. Man ændrer ikke en ”blå profil” til 

en ”gul profil”. Men at udvikle styrker, supportere artikulation 

af kompetencer og egenskaber, øge bevidstheden om de 

funktionelle, organisatoriske og kulturelle kontekster er cen-

trale processer. Og, ikke mindst, er adgang til en personlig 

proces noget, der vil understøtte en øget employability for 

alle. 

 

Deltagerne gav udtryk for, at deres employability ikke var 

”kommet af sig selv”. De havde gjort sig fortjent hertil. Det er 

en central pointe! Ingen har en høj employability ”by nature” 

– det både kan og skal trænes. Al viden og erfaring tyder på, 

at personligheden influerer på, hvordan processen tilgås - 

men alle har et behov for at være bevidst om samt skærpe 

og udvikle egen employability. Konsekvensen heraf er, at ud-

dannelserne bør præsentere de studerende for brede, diffe-

rentierede og forskellige tilbud, idet processen frem mod 

employability er forskellig fra individ til individ – selv med in-

divider med identiske personprofiler. Deltagerne gav udtryk 

for at (pro)aktiv handling var ”nøglen”, mens andre foretrak 

tilbud om netværk, kurser og mentortilknytning. En tredje 

gruppe foretrak praktikarbejde, cases, projektetablering mv. 

For alle tilgange er det vigtigt, at udbyttet italesættes klart, 

således at det bevidstgøres hos de studerende. 

 

Der var forskellige holdninger til uddannelsens rolle som em-

ployability-skabende. At gruppen med høj employability har 

forskellige opfattelser indikerer, at andre, mere differentie-

rede grupperinger, vil have mindst lige så forskellige holdnin-

ger. Sammenholdt med den klare holdning til hvilke egen-

skaber (”de generiske”), der var vigtigst i forhold til at få og 

udfylde et job, er dette et udtryk for, at deltagerne er meget 

bevidste om, hvad ”der” kræves – men ikke alle har fået ”det” 

tilbudt (eller fundet det) via uddannelsen. Forklaringen kan 

være, at uddannelsen ikke har tilbudt meningsgivende aktivi-

teter ift. ”egen employability”, og derfor har deltagerne i 

denne kontekst fundet det ”ad andre veje”. Pointen er her, at 

man ikke kan forvente at alle studerende vil være i stand til 

at finde ”de andre veje”.  

 

Ud fra et uddannelsesmæssigt synspunkt vil det være lettere 

at indplacere employability-aktiviteter i et curriculum som 

didaktiske tiltag, tests, opgaver, evalueringsform mv. end at 

tilbyde ”ekstra-curriculære aktiviteter”, hvor tilslutningen kan 

være ”ensidig” (appellerer til samme målgruppe) eller perifer 

(få deltagende). En mere individuel tilgang kunne være im-

plementering af et procesværktøj (E-bog, digital platform el. 

lign.), der på ”self-assesment-basis” med opfølgning fra fag-

personale på semesterbasis (StudenterUdviklingsSamtale-

SUS), hvor behov identificeres og udvikling i employability 
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dokumenteres ved aktivitetsdeltagelse og –arbejde. Værktø-

jet følger den studerende på uddannelsen og er et væsentlig 

supplement til eksamensbevis og CV.  Inspiration til udvik-

ling af indhold kan hentes f.eks. fra Southampton Solent Uni-

versity’s Capital Compass og Employability test (https://por-

tal.solent.ac.uk/home.aspx), Birmingham City University’s 

”Passport to Practise” (http://www.bcu.ac.uk) og commu-

nity-sitet http://www.graduateemployability2-0.com.   

 

Supplerende aktiviteter, der bør etableres og styrkes er f.eks. 

alumne-netværk, mentorordninger, skyggeordninger i virk-

somheder mv. Aktiviteter af denne karakterer tilgodeser dels 

den personlige tilgang, og har dels en både strategisk, social 

og netværksskabende funktion, der styrker en praksis, som 

for studerende kan være diffus, fjern og kompliceret at ”con-

necte” til ud fra ”deres” meningsgivende kontekst. ”Learning 

to Connect” er netop et helt centralt element i at skabe og 

udvikle employability (Bridgstock 2016) – men processen 

skal supporteres.  

 

Uddannelserne og faglige klynger bør definere sammen-

hænge, behov og efterspørgsel, der er specifik for ”deres em-

ployability” og sætte det i relation til andre fagligheder.  Op-

gaven er derfor i et samspil med studerende og de forskel-

lige uddannelsesfagligheder at udbyde en række brede og 

differentierede tilbud, baseret på uddannelsernes ”employa-

bility-diversitet”, som studerende kan drage fordel af efter 

behov, personlig tilgang og ”meningsfuldhed” – og samtidig 

prioritere en faciliteret individuel proces med respekt for den 

enkeltes personlighed og indbyrdes diversitet.  

 

Rapport kan tilgås på: https://www.ucviden.dk/por-

tal/da/publications  
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Hanne Ælmose Iversen 

ABSTRACT 
Undersøgelsen belyser sammenhængen mellem motivationsorienteringer og stilladseringsformer i det studiefaglige miljø, der fin-

des på bygningskonstruktør-uddannelsen på Campus C i Aarhus.  

Undersøgelsen finder, at motivation i forhold til viden, mestring, mening, relation og selvbestemmelse er de mest fremherskende 

motivationsorienteringer.  Ydermere finder undersøgelsen fire stillaseringsformer, der skiller sig ud og må siges, at have størst be-

tydning for de nævnte motivationsorienteringer. De fire er i tilfældig rækkefølge: 1) projektarbejdsformen, 2) den individuelle pæda-

gogiske vejledning, 3) mål og rammesætningen af læringsstoffet og 4) underviserens evne til at formidle stoffet på en interessant 

måde og perspektivere til praksis. 

 

Introduktion 

Hvordan skaber vi et godt læringsmiljø i en situation, hvor 

rammesætningen og undervisningsformerne er under kraftig 

forandring, og hvor økonomiske nedskæringer er en vedva-

rende realitet?  

Denne artikel, der er baseret på min undersøgelse (Iversen, 

2017) af sammenhængen mellem motivationsorienteringer 

og stilladseringsformer, forsøger at bidrage med viden til 

netop dette.   

Som underviser oplever jeg, at motivation er en kernefaktor 

af vital betydning for både læringsmiljøet og læringsudbyt-

tet. Viden herom kan derfor skabe uddannelsesspecifikke 

indsigter, der kan bruges som et styringsredskab for foran-

dringer af uddannelsen. 

Nyere forskning peger på, at motivation i høj grad opstår og 

udvikles i mødet med det studiefaglige miljø og de aktivite-

ter, man indgår i (Pless, Katznelson, Hjort-Madsen, Nielsen, 

2015). Vi har derfor en stor mulighed for at påvirke de stude-

rendes motivation, hvis vi forstår denne i sammenhæng med 

undervisningsformer, underviserens rolle og rammerne. 

 

Empirisk grundlag 

Undersøgelsen er en kvalitativ undersøgelse, hvor ni gruppe-

interviews og tre individuelle interviews (i alt 34 studerende) 

udgør undersøgelsens empirisk datamateriale, se figur 2. 

 

En kvantitativ forundersøgelse af 4., 5. og 7. semester viste, 

at der ikke var forskel på, hvad de studerende svarede, hvil-

ket indikerer, at udvælgelsen af studerede fra et enkelt se-

mester vil give en variation svarende til gruppen som helhed. 

 

  

Undgå at kør’ af sporet     
– Find de studerendes motivationsorienteringer 

Figur 1: Illustration af empirisk data og case. 
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Casen-metoden 

Motivationsorienteringer og stilladseringsformer er begre-

ber, der viser sig i praksis ved mennesker, der ”gør” noget og 

”føler noget” i relation til de mennesker og den kontekst, de 

indgår i. Da dette ikke er nemt at undersøge empirisk, har jeg 

som metode valgt at bruge en case, som udmærker sig ved 

at give kontekstafhængig viden baseret på enkelttilfælde. 

Det er netop gennem enkelt cases, at man opnår ekspertvi-

den om menneskelige forhold (Flyvbjerg, 2010, s.466). 

 

Casestudiet har i princippet enten en induktiv, teoribyg-

gende tilgang eller en deduktiv teoritestende tilgang. I prak-

sis er de fleste undersøgelser ikke enten det ene eller det an-

det, og det er også tilfældet i denne undersøgelse. Jeg arbej-

dede både induktivt og deduktivt i undersøgelsen. I første 

del af analysefasen tog jeg udgangspunkt i empirien i det 

enkelte interview og forsøgte induktivt at udlede generelle 

sammenhænge og mønstre. Til det har jeg brugt displayet 

som analyseværktøj. Anden del af analysefasen tog ud-

gangspunkt i en teoretisk ramme, hvor der gøres nogle ge-

nerelle antagelser om virkeligheden og er farvet af disse an-

tagelser. Denne del af undersøgelsen må derfor siges også 

at være deduktiv orienteret.   

 

Teoretisk baggrund 

Den teoretiske baggrund i denne undersøgelse er hentet fra 

motivationspsykologien og hovedsagelig baseret på Deci & 

Ryans teori om self-determination (SDT) og Banduras teori 

om self-efficacy samt nyere forskning om motivation i ud-

dannelsessammenhænge repræsenteret ved begrebet moti-

vationsorienteringer (Pless, Katznelson, Hjort-Madsen, Niel-

sen, 2015) 

 

Historisk set har der været forskellige teorier om motivation. 

I begyndelsen af det 20. århundrede var behavioristernes syn 

på motivation dominerende. De mente, at mennesker havde 

stabile personlighedstræk, og at adfærd ændredes som et 

resultat af belønnings- og stafsystemer (Watson, Skinner 

m.fl). Senere blev de drifts- og viljeorienterede adfærdsstu-

dier afløst af kognitive perspektiver på motivation forankret i 

den humanistiske tradition (Ågård, 2014). Psykologerne Ri-

chard M. Ryan og Edward L. Deci udførte op gennem 70’erne 

omfattende studier, hvor de blandt andet argumenterede for, 

at vi ér vores biologi, og at vi påvirkes af omverdenen, men vi 

har også alle basale menneskelige behov. Motivation og læ-

ring hænger derfor sammen, og når individer får opfyldt de-

res basale behov, trives de bedre og lærer mere (Deci & 

Ryan,1985). Motivation kan beskrives som den drivkraft, der 

ligger bag ved de handlinger, vi udfører. Følelsen af at me-

stre de opgaver og udfordringer, man møder i livet, er en af 

de vigtigste måder, hvorpå man kan højne et individs self-ef-

ficacy. Mange succesoplevelser med en given handling øger 

ens self-efficacy på det pågældende område (Bandura, 

1997).  

 

Et stilladseret undervisningsforløb kan forstås som en vi-

densdeling, der skabes omkring et ”skelet” af retningslinjer, 

regler og kriterier, som støtter den enkelte i at tage ansvar 

for egen læring inden for fastsatte rammer (Troelsen, 2016, 

s.22). Stilladseringsprocessens funktioner kan også forstås 

som et greb til at ”rammesætte undervisningen” og sætter 

på den måde fokus på kontrollen over undervisningen. (ibid., 

s.22). Der skelnes mellem en stærk og en svag rammesæt-

ning (Bernstein, 2000). Undervisning som for eksempel en 

forelæsningsrække karakteriseres som et stærkt rammesat 

forløb, da kontrollen hovedsageligt ligger hos underviseren, 

hvorimod case-arbejde og pædagogisk vejledning er svagt 

rammesat, da kontrollen her flyttes mere over til de stude-

rende (ibid., s. 148-49). I praksis vil der typisk være tale om 

en vekselvirkning mellem en svag og en stærk rammesæt-

ning af undervisningen. Underviserens rolle i stilladserings-

processen kan ses som den, der bygger stilladset for under-

visningen, mens selve bygningen, udbyttet af undervisnin-

gen, opføres af den studerende. I et bredere perspektiv kan 

stilladsering forstås som en proces, hvor underviseren og 

den studerende sammen sætter et stillads og konstruerer en 

ydre ramme af fælles forståelse. Derefter fjernes stilladset 

gradvist, efterhånden som den studerende overtager ejer-

skabet og fuldfører konstruktionen ved hjælp af den ny er-

hvervede viden (ibid., s.22). 

 

Resultater og diskussion  

Undersøgelsen viser, at motivation for viden, mestring, me-

ning, relation og selvbestemmelse er de fremherskende mo-

tivationsorienteringer i det studiefaglige miljø, der findes på 

bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus. Der er fire grup-

per af stilladseringsformer, der fremstår som de mest betyd-

ningsfulde i relation til disse motivationsorienteringer. Disse 

er a) gruppesamarbejdet og projektarbejdsformen, der sær-

ligt motiverer i forhold til relationer og selvbestemmelse, b) 

den individuelle pædagogiske vejledning, der specielt styrker 

motivationen for viden og oplevelsen af at mestre opgaverne 

på studiet, c) underviserens evne til at formidle stoffet med 

perspektivering til praksis, der har specielt betydning i for-

hold til oplevelsen af mening, og d) mål og rammesætningen 

af læringsstoffet, der har særlig betydning for motivationen 

for viden og oplevelsen af mening.  
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Betydningen af gruppesamarbejdet og projektarbejdsfor-

men  

Det var tydeligt hos alle, at samarbejdet med gruppen er en 

stor motivationskilde. Det basale behov for relationer bliver 

først og fremmest realiseret gennem mødet med medstude-

rende og i særdeleshed gennem relationen til gruppen.  

Derfor bliver det særligt vigtigt, om ens gruppesamarbejde 

fungerer. Gruppearbejdet har også en adfærdsregulerende 

funktion, fordi man herigennem lærer de spilleregler for so-

cial adfærd, der gælder, for at man kan blive accepteret og 

anerkendt af de andre. Kan man spillereglerne, betyder det, 

at man er mere med i fællesskabet og dermed tættere på vi-

densdelingen og hjælpen fra de andre. At have sociale kom-

petencer i forhold til at samarbejde er derfor afgørende for, 

hvor stor støtte man kan hente fra ens medstuderende.  

 

Projektarbejdsformen er motiverende, da den skaber helhed 

og sammenhæng. Arbejdsformen skaber motivation, da man 

gennem den oplever at blive mødt som moden studerende, 

der forventes at kunne arbejdede selvstændigt, ligesom det 

er motiverende selv at organisere projektet og sit eget ar-

bejde fra start til slut. Den faglige bredde i uddannelsen kan 

for dem, der har en stor interesse inden for én gren af pro-

fessionen, som for eksempel den udførende del, føle en be-

grænsning i selvbestemmelsen, da de oplever, at de skal 

vente længe, før de får mulighed for at arbejde meget med 

netop det område, de er interesseret i. Deres motivation i 

forhold til det faglige stof bliver større op gennem uddannel-

sen, efterhånden som de får større frihed til at vælge at ar-

bejde med netop det, de finder interessant.  

 

Undersøgelsen peger desuden på, at der er nogle fælles ud-

fordringer, der til kan tilskrives deres uddannelsesmæssige 

baggrund og erfaring som henholdsvis håndværker eller 

gymnasiast. Specielt for gruppen med håndværkerbaggrund 

er gruppesamarbejdet en kilde til stor udvikling, da det lige-

værdige samarbejde med mange holdninger og løsningsfor-

slag samt åbenhed for vidensdeling står i kontrast til en 

mere hierarkisk arbejdsform i den udførende del af professi-

onen og de vaner, man har opbygget der. For gruppen, der 

har gymnasial baggrund, er gruppesamarbejdsformen mere 

lig det, man har oplevet i gymnasiet. Udviklingen opleves her 

i form af større forventning i forhold til at styre sit eget pro-

jekt og tage ansvar for egen læring, hvilket er en motive-

rende i forhold til det at have selvbestemmelse.  

 

Betydningen af individuel pædagogisk vejledning 

Underviseren har allerstørst betydning i den pædagogiske 

vejledning (Løwe, 2009) med den enkelte, hvor konstruktiv 

kritik, dialog og feedback om det arbejde, den studerende 

sidder med, føles værdigfuldt i forhold til at flytte sig fagligt, 

føle sig kompetent og tilegne sig ny viden.  

Relationen til underviserne er derfor vigtig. Ikke en relation 

forstået som at være venner eller lig med den, man har til 

sine medstuderende, men en relation hvor underviseren 

fremtræder som lederen, der udstikker retningen og vejleder 

ind i de faglige problematikker og vanskeligheder. Der efter-

spørges en relation, hvor underviseren indtager en position 

som klasseleder og viser engagement og interesse over for 

den enkelte ved at være opsøgende i kontakten og interes-

sen for den enkelte. 

Er underviserens adfærd ikke aktivt kontaktsøgende og ret-

ningsanvisende, kan det af den studerende tolkes som lige-

gyldighed. Og undersøgelsen viser, at de studerende tolker 

en sådan adfærd som en, hvor læreren ikke udviser relations-

skabende adfærd. 

Dette stemmer overens med nyere forskning inden for be-

tydningen af relationen mellem lærer og elever i gymnasie-

sammenhæng (Ågård 2014, s. 199).  

Det er bemærkelsesværdigt, hvor lidt udbytte de studerende 

synes, de får af auditorieundervisning. De oplever ikke, at det 

giver det store læringsudbytte.  

 

Betydningen af inspirerende formidling af stoffet med per-

spektivering til praksis 

Underviserens personlige engagement og begejstring for sit 

fag sammen med evnen til formidling gennem brug af ek-

sempler fra praksis er vigtig for den studerendes oplevelse 

af mening.  

At inddrage eksempler fra praksis i undervisningen er afgø-

rende for, hvor meningsfuldt og relevant de studerende ople-

ver undervisningen. Uanset om man har en baggrund som 

håndværker eller ej, har alle tillagt det stor betydningen at 

perspektivere til praksis. At bygge ny viden på eksisterende 

erfaring fra branchen skaber lyst til mere viden, og stude-

rende, der ikke har erfaring, har brug for visuel undervisning 

og besøg på byggepladser for at skabe visuelle erindringer, 

der kan være bindeled mellem teori og praksis.  

 

Betydningen af mål og rammesætningen af stoffet 

Ens faglige selvtillid næres gennem ens erfaringer med de 

faglige krav, der stilles på uddannelsen. Fornemmelsen af at 

mestre de opgaver, man arbejder med, giver succesoplevel-

ser, hvilket højner ens faglige selvtillid. Studerende kan op-

leve, at den store stofmængde og mangel på tid til at gå i 

dybden med altting kan give fornemmelsen af, at man ikke 

mestrer stoffet. Er man håndværker, har mange erfaring for, 

at man må kende sit fag i dybden for at være god til det. At 

kende hele stofmængden på studiet til bunds opleves ikke 

muligt på studiet, hvilket kan føre til frustration, stress og 
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manglende faglig selvtillid.  Det kan være vanskeligt at få til-

strækkeligt med små succesoplevelser i semesteret, da der i 

princippet kun er en opgave, nemlig casen, som først be-

dømmes til sidst i semesteret. Overskuelige opgaver, dead-

lines, evalueringer og konstruktiv feedback er derfor vigtige 

undervejs, da de kan fungere som små milepæle, hvor ens 

indsats bliver belønnet med små succesoplevelser, hvilket 

understøtter udviklingen af en høj faglig selvtillid løbende i 

semesteret.  

Der efterspørges tydelige læringsmål og specificering af, 

hvor dybt man skal arbejde med forskellige emner.    

  

Fremadrettet kan undersøgelsen fund af de fire mest betyd-

ningsfulde stilladseringsformer, nemlig gruppesamarbejdet 

og projektarbejdsformen, den individuelle pædagogiske vej-

ledning, inspirerende formidling af stoffet med perspektive-

ring til praksis og mål og rammesætningen af læringsstof-

fet, være med til at kvalificere de kommende besparelsestil-

tag, der skal ske som led i ”VIA i balance”.  At spare og samti-

dig bevare et godt læringsmiljø kræver, at man ved, hvad der 

har stor betydning, og hvad der har mindre betydning. Un-

dersøgelsen bidrager ved at pege på fire vitale områder, der 

har stor betydning, da man herigennem har mulighed for at 

påvirke vigtige motivationsorienteringer og ad den vej bibe-

holde eller højne kvaliteten på uddannelsen. 
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Heidi Hyldal Bjørn 

ABSTRACT 
I undervisningssektoren er der stigende fokus på effektivisering og optimering. Den studerende skal forlade undervisningsinstituti-

onen med størst muligt læringsudbytte, og differentiering af undervisningen er en oplagt måde, hvorpå man kan øge den enkelte 

studerendes læringsudbytte.   

Samtidig skal uddannelsesinstitutionen være i stand til at frembringe størst muligt læringsudbytte for færrest mulige midler, og 

ansvaret for læringsproces og -udbytte hviler i stigende grad på den studerendes egne skuldre. Vigtige spørgsmål er derfor, hvor-

dan den studerende deltager, navigerer i og oplever en differentieret klasseundervisning. Projektet har beskæftiget sig med, hvor-

dan taksonomisk differentiering fungerer som en del af undervisningen i en ikke-niveaudelt klasse? Spørgsmål er undersøgt med 

henblik på at afdække fordele og ulemper ved denne form for undervisningsdifferentiering.  

Undersøgelsen er gennemført som et undervisningsforsøg, og der er foretaget fokusgruppeinterviews på en professionshøjskole 

og et erhvervsakademi. 

Resultaterne af undersøgelsen kan bruges i planlægning af undervisning af voksne studerende i klasser, hvor der er stor spredning 

i de studerendes niveau med hensyn til viden, færdigheder og kompetencer. 

 

Introduktion 

Hvorfor differentiere undervisningen på en voksenuddan-

nelse?  

Studerende på professionsuddannelser tilbydes oftest ikke 

niveaudelt klasseunderundervisning. Tværtimod skal under-

visningen rumme et bredt spektrum af studerende med for-

skellig uddannelsesmæssig baggrund, erfaringer og person-

lige forudsætninger.  

 

De studerende, der optages på en videregående uddannelse, 

er i stigende grad præget af at leve i en tidsalder, hvor viden 

og information tilbydes ”on demand”. Hertil kommer, at den 

studerende helt fra o. klasse er præget af en skolegang, der 

tager udgangspunkt i en individuel ”elevplan”, og dermed 

den enkelte elevs evner og behov. I praksis kommer det til 

udtryk ved, at studerende giver udtryk for at have en for-

ventning om, at undervisning og niveau er tilpasset netop 

deres niveau og forudsætninger (Bjørn, 2015) 

 

Markedsføringsøkonomuddannelsen, som dette projekt be-

skæftiger sig med, skal favne en bred gruppe af studerende, 

hvis indlæring kræver forskellig art og grad af stilladsering. 

Mangfoldigheden i den heterogene klasse giver både didak-

tiske muligheder og udfordringer. Særligt på studiets første 

semestre er der forskel på de studerendes faglige forudsæt-

ninger. En stor del af de studerende har gennemført en HHX-

ungdomsuddannelse og møder op på studiet med kendskab 

til en række merkantile fag. Andre studerende møder uden 

viden om merkantile fagområder.  

 

Hvordan kan begge gruppers behov tilgodeses, så de stude-

rende, der kommer med viden om merkantile fagområder, 

ikke keder sig? - Og de studerende, der kommer uden viden 

om merkantile fagområder, ikke oplever at blive ”sat af” fag-

ligt?   

 

Spørgsmålet er relevant, da det er vigtigt, at alle studerende 

oplever, at de udfordres tilpas og lærer mest muligt. Mødes 

de studerende, der hvor de hver især befinder sig fagligt, an-

tages det, at den enkelte studerende vil få udbytte af under-

visningen, og at sandsynlighed for frafald på studiet mind-

skes. 

 

Samtidig er spørgsmålet yderst interessant set i det per-

spektiv, at undervisningsdifferentiering ikke vinder udbre-

delse inden for uddannelse af voksne, som det er tilfældet 

inden for uddannelse af børn. Derfor er dette projekt i høj 

grad drevet af en nysgerrighed efter at finde en indgangsvin-

kel til tilrettelæggelse af ledelse af undervisningsdifferentie-

ring på en videregående uddannelse, og identificere de sær-

lige muligheder og udfordringer, der er ved netop at prakti-

sere undervisningsdifferentiering blandt voksne studerende.  

 

Hvordan adskiller undervisningsdifferentiering for voksne 

sig fra undervisningsdifferentiering for børn? 

Et område, hvor ledelsen af den differentierede undervisning 

af voksne må antages at adskille sig fra undervisning af børn 

er, at undervisning af voksne ikke har fokus på opdragelse og 

prægning af adfærd. Derfor er det vigtige omdrejningspunkt 

for det gennemførte projekt at undersøge, hvordan voksne 

studerende oplever og tager imod undervisningsdifferentie-

ring og agerer i denne undervisningsform. 

 

En væsentlig faktor ved undervisningsdifferentiering i klas-

ser med børn er, at læreren skal have et godt kendskab til 

eleverne og deres faglige progression (Tomlinson 2014, s. 8).  

Hvordan fungerer undervisningsdifferentiering 
på en videregående uddannelse 
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På en videregående uddannelse, hvor der arbejdes med un-

dervisningsdifferentiering, er det også vigtigt, at undervise-

ren har ”føling” med de studerendes og deres faglige pro-

gression, men den voksne studerende forventes at tage an-

svar for egen læring.  

 

Ifølge Tomlinson (Tomlinson 2014, s. 42) er det vigtigt, at der 

ved undervisningsforløbets begyndelse foretages en ”diag-

nostisk evaluering” af den enkelte elevs ståsted i forhold til 

parathed, interesser og læringsprofil, så der kan tages hen-

syn til elevernes forskelligheder og samtidig foretages en 

”formativ evaluering” med henblik på at planlægge under-

støttelsen af forskelligheder. Ofte underviser undervisere på 

videregående uddannelser i korte forløb, og de har ikke nød-

vendigvis ressourcer til at foretage en dybdegående ”diagno-

stisk -” og ”formativ evaluering-. Derfor vil en differentiering 

på en videregående uddannelse tage udgangspunkt i gene-

relle erfaringer med hensyn til de studerendes forskellighed 

og den umiddelbare oplevelse af, hvordan de studerende i en 

klasse fungerer.  

 

Hvorfor differentieret undervisning med udgangspunkt i 

taksonomiske niveauer? 

Som beskrevet ovenfor, er en præmis for tilrettelæggelse af 

et undervisningsforløb på en videregående uddannelse, at 

der primært vil være ressourcer til at tage udgangspunkt i 

generelle behov for undervisningsdifferentiering.  

 

Differentiering i undervisning kan gennemføres ud fra for-

skellige indgangsvinkler. I dette projekt er der valgt en takso-

nomisk tilgang til differentiering, da udfordringen i det valgte 

”scenarie” er, at få en undervisning til at fungere optimalt for 

en gruppe studerende, der både består af studerende, der 

påbegynder studiet uden viden inden for det merkantile om-

råde og studerende, som har basisviden, og i et vist omfang 

færdigheder og kompetencer på det merkantile område. 

 

At beskæftige sig med niveaudelt undervisning i klasser, der 

ikke er niveaudelte kan forekomme paradoksalt. Set fra et 

socialkonstruktivistisk udgangspunkt, er det umiddelbart 

mest i øjenfaldende kendetegn ved klasseundervisning kon-

tra forelæsninger værdien af interaktionen mellem stude-

rende med forskellige erfaringer og forudsætninger. I klasse-

undervisning, der som udgangspunkt ikke er niveaudelt, lig-

ger der implicit, at man lærer af og med hinandens erfarin-

ger. 

 

Fælles for alle former for undervisningsdifferentiering i klas-

seundervisningen er dog, at klasseledelse er en proces, hvor 

man finder frem til en måde at organisere og orkestrere en 

undervisning på, hvor eleverne somme tider arbejder som 

helhed, somme tider i mindre grupper og sommetider indivi-

duelt (Tomlinson 2014, s. 20). 

 

Teori og Metode 

Undersøgelsesspørgsmål 

Hvordan fungerer taksonomisk differentiering i klasseunder-

visning? 

 

Spørgsmålet er stillet med henblik på at afdække fordele og 

ulemper ved at arbejde med taksonomisk differentiering i 

ikke niveaudelte klasser på markedsføringsøkonomstudiets 

1. semester. For at kunne besvare spørgsmålet er der taget 

stilling til en disse spørgsmål: 
– Hvad forstås ved taksonomisk differentiering? – Og 

hvordan tilrettelægges taksonomisk differentieret 
klasseundervisning  

– Hvordan tilrettelægges og gennemføres forsøg og 
undersøgelse?  

– Hvad er fordele og ulemper ved undervisningsdiffe-
rentiering.  

Spørgsmålene behandles nedenfor, hvor der tages udgangs-

punkt i en tilgang og model til ”taksonomisk” undervisnings-

differentiering. 

 

Hvad forstås ved taksonomisk differentiering? – Og hvor-

dan tilrettelægges taksonomisk differentieret klasseunder-

visning? 

Projektet bygger på en antagelse om, at de studerendes for-

skellige faglige viden, færdigheder og kompetencer inden for 

faget har betydning for, hvordan undervisningen skal plan-

lægges og gennemføres. Som overordnet forståelsesramme 

for undervisningsdifferentiering og dens didaktiske udfor-

dringer tages der udgangspunkt i UVD-modellen (Skibsted 

m.fl., 2015, s. 35) 

 

UVD-modellen anviser ikke konkrete metoder til differentie-

ret praksis, men peger på en række centrale faktorer, som 

læreren må medtænke i sine pædagogiske og didaktiske 

overvejelser og valg omkring undervisning. (Skibsted, 2015, 

36)   

 

Dette projekt tager udgangspunkt i Jodi O’mearas taksono-

miske trekant, som arbejder med følgende tre ”taksonomi-

ske” kategorier: ”Facts and Skills”, og ”Conceptual Under-

standings” og ”Specialised Knowledge”  

 

Ved taksonomi forstås sværhedsgraden af de spørgsmål un-

dervisningen stiller. Under en læringsproces vil spørgsmåle-

nes sværhedsgrad ofte variere, men der vil være en tendens 

til at starte med ”Facts and Skills” og bygge ”ovenpå” med 
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sværere spørgsmål, der kræver større grad af abstraktionsni-

veau.  Denne tilgang til at opbygge et undervisningsforløb 

har sin logik, men O´Meara (O´Meara, 2010) foreslår, at man i 

en klasse med fordel kan starte et emne op ved at tage ud-

gangspunkt i spørgsmål, der relaterer til at skabe fælles kon-

ceptuel forståelse for emnet. Fordelen er, at de studerende, 

som allerede har arbejdet med ”Facts and Skills” om emnet, 

ikke oplever at skulle ”trækkes med” ”Facts and Skills” igen, 

og at ”novicer” får lettere ved at tilegne sig ”Facts and Skills”, 

når de forudgående har tilegnet sig en konceptuel forståelse 

af emnet.  

 

Hvordan er forsøget tilrettelagt og gennemført? 

I projekter har intentionen været at afprøve et undervis-

ningsforløb, der er tilrettelagt, så det kan ”rumme” elevers 

forskelighed med hensyn til forudsætninger inden for det 

merkantile fagområde. Projektet har afprøvet et differentie-

ret undervisningsforløb tilrettelagt med inspiration i Jodi O’ 

Meara´s ”Beyond differentiated instruction”. 

 

Fælles intro (Conceptual Understanding): undervisningsfor-

løbet blev startet op på klassen med formidling og dialogud-

gang med henblik på at skabe en konceptuel forståelse af 

emnet.  

 

Niveauopdelt aktivitet (Facts and Skills eller Specialised 

Knowledge): herefter blev den studerende, der havde en 

ikke-merkantil baggrund placeret i en gruppe, der skulle ar-

bejde med en opgave, som havde fokus på ”Facts and 

Skills”. – Og den studerende, der havde en merkantil uddan-

nelsesmæssig baggrund, blev placeret i en gruppe, der skulle 

arbejde med en opgave med spørgsmål på et højere takso-

nomisk niveau/”Specialised Knowledge”.   

 

Fælles aktivitet ”Specialised Knowledge” (alle niveauer): 

Herefter dannedes nye grupper på tværs af niveau, og de 

studerende gennemførte et rollespil, som krævede ”Speciali-

sed Knowledge”- hvor fokus var kompetencer, men hvor vi-

den og færdigheder også kom i spil. 

 

Besvarelsen af undersøgelsens spørgsmål er baseret på en 

konkret afprøvning af/forsøg med undervisningsdifferentie-

ring på markedsføringsøkonomuddannelsens 1. semester 

 

Undersøgelsen er gennemført som klasseforsøg. Forsøgene 

er gennemført på henholdsvis et erhvervsakademi og en pro-

fessionshøjskole, der udbyder markedsføringsøkonomud-

dannelsen. I forlængelse af forsøget på klassen har hver en-

kel deltager besvaret et spørgeskema om sin oplevelse af 

undervisningsforløbet. Desuden er der efter afvikling af for-

søget på hver institution afholdt en fokusgruppeinterview 

med informanter, der har deltaget i undervisningsforsøget. 

 

Illustration af modellen for undervisningsforløbet 
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Resultater 

Hvordan fungerer taksonomisk undervisningsdifferentiering 

på en videregående uddannelse? 

Centralt for den differentierede undervisning er, at indhold, 

proces, produkt og affekt (hvordan elevernes emotioner og 

følelser præger læringen) er baseret på elevernes behov og 

forskellighed, som Tomlinson (Tomlinson 2014, s. 35) indde-

ler i 3 kategorier: 

- Parathed = En elevs øjeblikkelige afstand fra specifik vi-

den, forståelse og kompetencer. 

- Interesse = Det, som fanger elevens opmærksomhed, 

nysgerrighed og engagement. 

- Læringsprofil = Tilbøjelighed til at indoptage, udforske 

eller udtrykke et indhold  

 

I analysen af, hvordan det differentierede undervisningsfor-

løb ”møder” de studerende, er der taget udgangspunkt i de 

tre kategorier ovenfor samt ”affekt”, som spiller en stor rolle 

for den studerende medvirken. 

 

Parathed. De studerende giver i stor udstrækning udtryk for, 

at de oplever, at det er muligt at blive stillet tilpas udfor-

drende opgaver. Generelt opfattes både niveaudelte og ikke 

niveaudelte aktiviteter positivt, og de studerende har let ved 

at identificere fordele ved både de niveaudelte og ikke ni-

veaudelte aktiviteter.  

 

At kunne følge med og få mod på sværere opgaver er en af 

de fordele de studerende giver udtryk for. En studerende for-

tæller, at ”Opgaven var god for den opsummerede de ting, 

man skulle kikke efter sådan. Jeg havde ikke arbejdet med 

det før, men det var der nogen andre, der havde og så kunne 

jeg alligevel følge med.” En anden studerende siger: ”Får du 

succes, kan du tage den svære opgave næste gang”. 

 

Nye udfordringer mens novicer klædes på til sparring. Som 

positive sider af at arbejde niveau opdelt peger de stude-

rende, der havde arbejdet med de sværeste spørgsmål på, at 

de dels selv blev fagligt udfordret. Men en studerende be-

mærkede også, at niveaudelingen havde en positiv effekt, da 

den studerende vendte tilbage til sin studiegruppe. Tidligere 

havde den studerende været alene med sin merkantile ter-

minologi fra handelsskolen og oplevede hele tiden at skulle 

forklare begreber for studiegruppen. Ved den niveauopdelte 

aktivitet blev den studerende sat i gruppe med andre stude-

rende og oplevede ” vi kunne bruge de her ord og ping 

ponge”, og den studerende vendte efterfølgende tilbage til 

sin studiegruppe og konstaterede: ”da jeg så kom tilbage 

igen, så kunne de faktisk bruge nogen af de samme ord” 

Plads til input på forskellige niveauer. Den afsluttende ikke-

niveaudelte aktivitet bestod af et rollespil. Rollespillets præ-

misser gav plads til, at alle studerende kunne byde ind og 

lagde op til, at hver deltager bidrog ud fra sine forudsætnin-

ger. ”Opgaven var meget blød” formulerede en informant det. 

 

Interesse. Den anvendte case og rollespillet er redskaber, 

som er medvirkende til at øge en række af de studerendes 

engagement, men set i en kontekst, hvor gruppeskift er en 

del af præmissen, er det interessant, at skiftene i en vis ud-

trækning er med til at skabe opmærksomhed, nysgerrighed 

og engagement. 

 

Sanserne skærpes. De studerende kommer med udsagn 

som ”Man blev mere frisk i hovedet” og ”Hvis du kommer 

med i en ny gruppe, så skal du være med på, hvad sker der 

her”. 

 

Der deles viden uden for de ”faste” grupperelationer. De 

studerende ser også en værdi i videndeling uden for den stu-

diegruppe eller gruppe af studerende, de oftest arbejder i. En 

studerende fortæller: ”Det var fint med en masse input og 

ryge i en masse grupper, hvor man ligesom får noget indsigt 

i hvad andre mennesker tænker og hvad de synes er vigtigt 

og det kan være at man også selv kan bruge det fremadret-

tet”. 

 

Sjovt at arbejde sammen med nye – giver også mod på at 

sige mere på klassen. En udbredt indstilling blandt delta-

gerne er at det er sjovt at arbejde sammen med andre, end 

dem man er vant til. Der blev også peget på, at det kan give 

mod på at sige mere på klassen. 

 

Læringsstil. Samtidig med at de fysiske skift er forbundet 

med fordele, er det også her ulemperne ved den anvendte 

model for tilrettelæggelse af undervisningsdifferentiering 

kommer til udtryk. Informanterne kommer ind på, at det dels 

kan være svært og dels kan være ukomfortabelt at skulle 

håndtere skift. 

 

Særligt introverte studerende har vanskeligt ved skift, for-

tæller informanterne, og der gives også eksempel på, at det 

for nogen kan være anstrengende at finde overskud til at 

”læse” nye mennesker, hvis man har svært ved det. 

 

Affekt. I undersøgelsens forsøg er det forsøgslederen, der 

inddeler de studerende i grupper. I praksis vil det være let-

tere, at de studerende selv vurderer og vælger, hvilket niveau 

de vil deltage på i de niveaudelte aktiviteter. Derfor er det 

også undersøgt, hvordan de studerende kan forventes at 

møde denne opgave. Resultaterne peger på, at emotionelt 
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styrede beslutninger kan stå i vejen for undervisningsdiffe-

rentiering. 

 

Det er ukomfortabelt at være i en fremmed gruppe. Infor-

manter giver næsten entydigt udtryk for, at skulle de vælge 

opgave ud fra niveau eller ud fra, hvem de ville komme i 

gruppe med, så ville de sociale relationer vægte højest. Der 

argumenteres for, at det er rart og trygt at arbejde sammen 

med nogen, man kender.  

 

Valget kan også afspejle ens personlighed. En informant for-

tæller, at vedkommende gerne vil udfordre sig selv med 

svære opgaver, men fortsætter ”Jeg vil tage fællesskabet, for 

jeg kan ikke lide at være den, der bare siger ih hvor er jeg 

god!” 

 

Et andet aspekt ved forsøget er, at alle aktiviteter på nær en 

kort introduktionen på klassen, der tager udgangspunkt i en 

powerpoint, kræver aktiv deltagelse af de studerende. Dette 

”krav” kan i sig selv forekomme ekskluderende på stude-

rende, der i situationen ikke magter at være aktive. En infor-

mant formulerer det således: ”Nogen gange har man bare 

brug for de der slavegennemgange, de der slides. De giver 

noget afslapning i forhold til, at man hele tiden skal være på. 

Du kan stadig høre men dase lidt væk”.  

 

Diskussion 

Selvom resultaterne viser, at de studerende har let ved at 

identificere fordele ved undervisning med niveauopdelte ak-

tiviteter, er det paradoksalt nok næppe sandsynligt, at de 

umiddelbart selv vil vælge opgaver med et passende fagligt 

niveau på bekostning af sociale relationer. Og der argumen-

teres med, at det sociale både har betydning for læring og 

trivsel.  ”Før folk vælger det sociale fra, skal de være utrolig 

motiverede for at udfordre sig selv og få mere at vide”, siger 

en informant. 

 

Undersøgelsens resultater peger på, at det sociale element 

på én gang er en motivationsfaktor i relations til de skift, en 

vekslen mellem niveaudelte og ikke-niveaudelte aktiviteter 

indebærer, og samtidigt også kan virke hæmmende på de 

studerendes lyst til at skifte samarbejdspartnere under un-

dervisningsforløbet. Det essentielle er, at valg af sociale rela-

tioner ikke kommer til at stå i vejen for det læringspotentiale, 

der ligge i den differentierede undervisning.  

 

En interessant diskussion er derfor, hvordan man får den 

studerende til at vælge opgaver ud fra et fagligt niveau frem 

for sociale relationer, og om det er det rigtige valg for den 

studerende? Hvis den studerende oplever, at det sociale 

aspekt er vigtigere for læring, end at blive mødt af undervis-

ningsspørgsmål på et passende niveau, kan man så ignorere 

denne oplevelse?  

 

I forlængelse af dette spørgsmål, er det oplagt at overveje, 

om den studerede har redskaberne til at træffe de valg, som 

ansvar for egen læring indebærer. Som en informant foreslog 

ovenfor, kræver det, at den studerende er motiveret for at 

udfordre sig selv for at blive klogere. Et indsatsområde 

kunne måske være større fokus på at få de studerende til at 

arbejde med personlig og faglig udvikling eksempelvis i form 

af portefølje. 
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