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Indledning  

Som adjunkt på VIA UC har jeg, som vejleder, ofte oplevet at studiegrupper, som skal 
samarbejde igennem et modul på 10 uger, udvikler så store samarbejdsvanskeligheder, at de 
studerende selv italesætter, at det har haft en negativ indvirkning på deres projekts faglige 
kvalitet og/eller på deres trivsel og læring.  
Studiegrupperne opfordres derfor ofte til, i et forsøg på at forebygge samarbejdsproblemer at 
udarbejde en samarbejdskontrakt. Men jeg har erfaret, at samarbejdskontrakterne ofte ender i 
skrivebordsskuffen uden nævneværdig værdi for gruppen. Jeg er derfor blevet optaget af at 
undersøge, hvilke behov studiegrupperne selv oplever de har, i forhold til at vi som 
uddannelsesinstitution måske kan bidrage til at optimere samarbejdet og derigennem styrke 
såvel det faglige niveau som de studerendes trivsel og samarbejdskompetencer. 
 
Ovennævnte problemstilling hører jeg også ofte italesat af mine mono- og tværfaglige kolleger, 
og en struktureret videnssøgning på området bestyrker yderligere min oplevelse af, at det er et 
meget vigtigt område for VIA som organisation at have fokus på. Af mine videnssøgnings-fund 
kan blandt andet fremhæves: 
 
Uddannelseslaboratoriet (UL) som er et 3 årigt projekt initieret af Teknisk Erhvervsskolecenter -
TEC og Professionshøjskolen Metropol. Projektets formål er at udvikle innovative løsninger på 
udfordringer, der knytter sig til de erhvervs- og professionsrettede uddannelser i forhold til 
læring, undervisning, organisation og ledelse (uddannelseslaboratoriet, 2013). UL har blandt 
andet arbejdet med effekten af facilitering af studiegrupper og påpeger, at denne indsats har vist 
sig at have betydning for øget tilknytning, arbejdsindsats, ansvarsfølelse, læring, 
meningsfuldhed, samt øget forventning om fuldførelse af uddannelse og styrket 
arbejdsmarkedsparathed. Men UL fandt samtidig, at de studerende ofte manglede 
grundlæggende kompetencer til at arbejde i grupper, og at de var meget taknemmelige for at 
kunne udvikle disse kompetencer. UL fremhæver blandt andet, at det er væsentligt at lære 
metoder, der sikrer, at alle får et tilhørsforhold, og at alle bliver hørt (Uddannelseslaboratoriet 
2013a).  
 

I bogen ”Studiegruppen, etablering, facilitering og udvikling”, giver Anne Lise Dalbæk dét, hun 
beskriver som: ”[…] en opsang til den alvor, der bør tillægges samarbejdets betydning generelt 
og studiegruppers samarbejde på en videregående uddannelse” (Dalbæk 2014:7). Dalbæk 
beskriver blandt andet, hvordan facilitering af studiegruppen netop kan styrke de studerendes 
faglige udbytte og tilknytning til både uddannelsesstedet og hinanden. Hun peger endvidere på, 
at dette øger de studerendes motivation for studiet og mindsker risikoen for frafald. (2014:7). 
Dalbæk nævner også, at mange studiegrupper ikke performer så effektivt, som det var tiltænkt, 
og at mange studerende, på den baggrund, sandsynligvis ville være bedre stillet ved at arbejde 
individuelt (2014:7).  Dette er en problemstilling, som Molly-Søholm, Storch og Juhl også nævner 
i forbindelse med arbejdslivet i organisationer generelt: ”Det er på ingen måder givet, at 
fordelen ved at arbejde i team faktisk realiseres. Der er en mængde forskning- og vel også 
megen daglig erfaring – som peger på, at team ofte fungerer dårligt, faktisk af og til så dårligt, at 
det ville være mere effektivt at lade folk arbejde selvstændigt” (Storch & Molly-Søholm, 
2005:12). 
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Noget tyder altså på, at der er vigtige grunde til at arbejde videre med studiegruppernes 

udfordringer. Ikke mindst fordi de studerende på de mellemlange videregående 

professionsbacheloruddannelser, i større omfang forventes at kunne arbejde selv-initieret, 

herunder blandt andet i form af studiegrupper (Danske professionshøjskoler, 2013).  

Jf. ovenstående, arbejder de studerende på den uddannelse, hvor jeg er ansat i 
eksamensrelaterede studiegrupper i 10 ud af 14 moduler - og i et stigende omfang på 
uddannelsens sidste moduler. Jeg har derfor udbudt mit aktionsforskningsprojekt omhandlende 
udvikling af studiegrupper til studerende på modul 11. Disse studerende har allerede stor erfaring 
med at arbejde i grupper, og samtidig skal de, i en stor del af det resterende uddannelsesforløb 
indgå i en studiegruppe.  

Jeg informerede, på baggrund af ovenstående overvejelser, de studerende på modul 11 om 
muligheden for at deltage i et aktionsforskningsprojekt, vedrørende teamudvikling af en 
nyetableret studiegruppe, som i løbet af 10 uger skal udarbejde og aflevere et eksamensprojekt. 
Studiegrupperne kunne herefter melde sig frivilligt, og da der var mere end én studiegruppe, der 
tilmeldte sig, foregik udvælgelsen via lodtrækning. 

 

Problemformulering 

Studiegruppens/medforskernes overordnede interesse er at blive klogere på, hvordan de kan 
optimere og udvikle deres gruppesamarbejde nu og fremadrettet. Og jf. indledningen, er 
jeg/aktionsforskeren ligeledes interesseret i denne viden. Problemformuleringen lyder derfor:  
 
1) Hvilke tilgange/tiltag kan studiegruppen og jeg, på baggrund af aktionsforskningsprojektet, 

pege på som værende effektfulde for studiegruppen i forhold til optimering/udvikling af gruppens 

samarbejde?  

2) Kan vi ud fra den læring, vi genererer via aktionsforskningsprojektet, udvikle en praksismodel, 

som fremadrettet kan anvendes til optimering/udvikling i tilsvarende studiegruppeforløb. – Hvis 

ja, hvordan kunne den i så fald udformes?  

Videnskabsteoretisk afsæt 

Mit videnskabsteoretiske afsæt tage jeg i Gergens udlægning af socialkonstruktionismen. Ifølge 

socialkonstruktionismen spiller sproget en afgørende rolle, og menneskets erkendelse og 

forståelse af verden finder primært sted ved samskabelse i gennem sproget. ”Forståelse af verden 

opnås i kraft af koordinationer mellem mennesker – forhandlinger, overenskomster, 

sammenlignende synspunkter osv.” (Gergen, 2010:18). Mennesket er via sproget, både 

producenter og produkter af det omgivende samfund: ”Vi konstruerer den verden, vi lever i, i og 

med at vi kommunikerer med andre” (Gergen, 2010:16). I den socialkonstruktionistiske tænkning 

anses viden som noget, der udvikles og fastholdes via menneskelig interaktion i socialt samspil og 

er påvirkelig af den omgivende kultur/kontekst. Forskellige videnskabelige tilgange og termer 

repræsenterer ikke virkeligheden. De beskriver blot ét blandt mange mulige perspektiver. 
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I følge socialkonstruktionismen betragtes dét, vi ofte kalder virkelighed, altså som en social 

konstruktion, og der findes derfor ikke en fuldstændig objektiv sandhed om virkeligheden. 

Socialkonstruktionisme er dermed en kontrast til naturvidenskaberne og den positivistiske tanke 

om, at der findes en objektiv sandhed, samt til realisme og essentialisme (Collin, 2014).  

Når jeg vælger en Socialkonstruktionistisk tilgang til aktionsforskningsprojektet, er det fordi jeg 

vurderer, at det giver mening at tage udgangspunkt i, at gruppemedlemmerne via sproget kan 

forhandle sig frem til, hvordan de bedst kan udvikle deres gruppe og styrke deres samarbejde. 

Gergen beskriver netop sproget som en fantastisk mulighed til, i relationer, at konstruere og skabe 

virkeligheden sådan, som vi ønsker den. ”Det er os, der - sammen - skal skabe fremtiden” (Gergen, 

2010:16). 

I forhold til den læring og udvikling, som projektet sigter på, så er socialkonstruktionismen også 

orienteret mod læringens social karakter og vigtigheden af den læring, der kan finde sted i 

grupper: ”One learns through engaging, incorporating and critically exploring with others. Ideally, 

through social interchange skills in interaction and responding are developed and new possibilities 

of world construction are opened. Learning becomes a ‘shift in our language-constituted relation 

with others” (Gergen 2001:135).  

Ifølge Gergen bygger socialkonstruktionisme på 5 centrale grundantagelser (Gergen, 2010:16-26). 

1. Den måde, vi forstår virkeligheden på, er ikke afstedkommet af ”Hvad, der er”  
2. De måder, vi beskriver og forklarer virkeligheden på, er resultater af vores relationer   
3. Konstruktioner får deres betydning fra deres sociale anvendelighed 
4. I vores beskrivelser og forklaringer former vi fremtiden 
5. Refleksion over den virkelighed, vi tager for givet, er vital for vores fremtidige trivsel 

 
Jeg har med afsæt i disse fem grundantagelser derfor været opmærksom på, at jeg sammen med 
studiegruppen kunne vælge at tage udgangspunkt i det perspektiv, i den ”virkelighed” der gav 
gruppen mest energi og tro på gruppens samarbejde. Til dette valgte jeg fx at inddrage 
appreciative inquiry, hvor vi i fællesskab har haft fokus på at finde frem til det, som gruppen selv 
forventede ville være mest effektfuldt og herudfra ladet dem eksperimentere – jf. 
aktionsforskningsprincipperne - hvorved gruppen også fik afprøvet konstruktionernes sociale 
anvendelighed.   
Jeg har også været opmærksom på, hvilke erfaringer, ”sandheder” og fortællinger, som de 
studerende på forhånd havde om gruppesamarbejde, og som de tog med sig ind i det nuværende 
samarbejde. Jeg tog derfor blandt andet afsæt i Gervase Bushes ”Best team” fortællinger (Bushe 
2001), i et forsøg på at fremhæve det bedste fra deres fortid og herved invitere til en skabelse af 
en konstruktiv ramme for det nye gruppesamarbejde.  
Jeg har i forhold til gruppens samskabelse af deres fælles fremtidige konstruktioner været 
opmærksom på, at alle gruppemedlemmer deltog med hver deres perspektiv, og at alles stemmer 
var lige gyldige (Gergen, 2010). Dette for at optimere, at de rammer og normer, som gruppen 
udviklede, fremstod som meningsfulde og anvendelige for alle gruppemedlemmerne. Vi har 
endvidere kigget på de tidligere kendte samarbejdsformer, som har været taget for givet – fx faste 
samarbejds- og logbogsskabeloner som uddannelsesinstitutionen havde lanceret. Disse skabeloner 
har vi kritisk reflekteret over og efterfølgende de- og rekonstrueret i fællesskab.   
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Teoretisk baggrund  

Studiegrupper og teamteori 
I nærværende opgave definerer jeg studiegruppen både som gruppe og som team og gør dermed 

anvendelse af teamteori. Definitionen finder jeg belæg i ud fra Dahlbæks beskrivelse:  

”Et uddannelsessted kan defineres som en teamorganiseret institution både på makro- 

(politisk/ledelsesgruppe), meso (undervisere/medarbejdere) og mikroniveau (studerende) […] 

Studiegruppen på mikroniveau kan ligeledes karakteriseres som et team, der forventes at 

arbejde effektivt og målrettet […] i et forpligtende samarbejde […] Samarbejdets karakter kan 

sammenlignes med et team, som de optræder i mange organisations- og institutionsmæssige 

sammenhænge”(2014:38). 

Ligeledes trækker jeg på Molly-Søholm, Storch og Juhls teamdefinition, som jeg vurderer at 

studiegruppen kan høre ind under:   

”En lille organisatorisk enhed, sammensat af typisk 5-9 personer, der sammen skal varetage et 

fastlagt opgavefelt og arbejde hen imod realiseringen af fælles mål. Teamet har et fælles ansvar 

for at nå målsætningerne […] deltagerne er afhængige af at arbejde sammen og dele viden med 

hinanden i forbindelse med opgaveløsningen” (Storch & Molly-Søholm 2005:10). 

Endvidere har jeg anvendt dele af Molly-Søholm, Juhl, Michelsen og Thybrings (Molly-Søholm, 

Juhl, Michelsen & Thybring, 2005) samt Bushes (2001) beskrivelse af, hvad det kræver af et team, 

hvis det skal udvikle sig. De beskriver denne proces, som at flytte sig fra henholdsvis jeg- mod vi-

funderet team eller fra pre-identity- mod post-identity-group.    

Molly-Søholm et al (2005:51-60) beskriver fx, at det er vigtigt, at et team kan se et formål med at 

indgå i et samarbejde, og at det enkelte teammedlem kan se sine idéer og værdier medtaget i 

teamet. Endvidere nævner de, at teammedlemmernes evner til at udvise rummelighed, respekt og 

forståelse, samt deres villighed og evner til at veksle i mellem at udøve lederskab og følgeskab, er 

nødvendige kompetencer, for at gruppen kan udvikle sig.  Bushe (2001) har blandt andet 

beskrevet, hvilke karaktertræk, der kendetegner medlemmene i en post-identity-group. De:  

 Identificerer sig med gruppen  

 Oplever, at der er et match imellem teamets værdier og medlemmets egne 
interesser og selvopfattelse 

 Kan lade gruppens mål går forud for egne mål  

 Har en fælles ansvarsfølelse. 
 
Ovennævnte kompetencer og kendetegn, vil jeg senere gøre brug af i min analyse af gruppens 
udvikling.  

Aktionsforskning 
I det følgende afsnit vil jeg først kort introducere til aktionsforskning (AF), hvorefter jeg vil komme 

med eksempler på, hvordan jeg konkret anvendte AF-principperne i projektet i VIA. I forlængelse 

af afsnittet følger et mindre afsnit om aktionslæring, som jeg senere vil inddrage i min analyse.  
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G. Duus (Duus, Husted & Kildedal, 2012) indleder bogen ”Aktionsforskning, en grundbog”, med 

følgende beskrivelse: ”Aktionsforskning er en videnskabelig forskningstilgang, som tilstræber at 

skabe viden igennem forandring af verden i et aktivt og demokratisk samspil mellem forskere og 

de mennesker, som denne forandring inddrager.” (2012:13) AF opstod som en human- og 

samfundsvidenskabelig forskningspraksis kort efter 2. verdenskrig, udviklet af K. Lewin.  

Lewin definerede blandt andet AF som:  

“The research needed for social practice can best be characterized as research for social 

management or social engineering. It is a type of action research, a comparative research on the 

conditions and effects of various forms of social action, and research leading to social action […] 

Above all it will have to include laboratory and field experiments in social change” (Lewin 1997: 

144) 

Lewin beskrev endvidere AF i cycles eller loops. Jeg har i nærværende opgave valgt at tage 

udgangspunkt i Coghlan og Brannicks illustration (Coghlan & Branninck, 2014:11) og nedenstående 

ses det, hvordan jeg via grafisk facilitering præsenterede medforskerne for AF ved vores 1. møde. 

 

AF er baseret på frivillig deltagelse og dette gjorde sig også gældende for projektet i VIA. Gruppen 

som deltog, bestod af fire studerende, som ikke tidligere havde arbejdet sammen. På første møde 

aftalte vi, hvilke områder gruppen ønskede at arbejde med. Dette omhandlede blandt andet 

nytænkning af samarbejdskontrakten og logbogen. En tilgang, hvor man finder ud af, hvordan man 

kan gøre noget bedst muligt og fx frigøre sig fra det, man plejer at gøre, er i tråd med AF 

principperne (Duus, Husted & Kildedal, 2012:114). Endvidere understreger AF-teorien også, at det 

netop er af afgørende betydning, at deltagerne selv er med til at udvælge de områder, som de 

finder mest meningsfulde og relevante at undersøge og udvikle (Duus, Husted & Kildedal, 2012). 
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Jeg har derfor igennem hele forløbet været opmærksom på jævnligt at afklare med gruppen, om vi 

arbejdede med det, der var mest relevant for dem.  

De deltagende studerende betragtede jeg som medforskere, og ved det første møde italesatte jeg 

vores roller og opgavefordeling. Til dette fandt jeg inspiration i Kildedal og Laursens opstilling, som 

nedenstående ses gengivet i min grafiske illustration (Duus, Husted & Kildedal 2012: 86).  
 

 

I forhold til, at AF beskrives som en anti-positivistisk tilgang til forskning, hvor forskeren ikke 

tilstræber neutralitet/objektivitet, men i stedet har fokus på hvordan han/hun deltager og hvad 

han/hun biddrager med (Duus, Husted & Kildedal, 2012:118), har jeg igennem forløbet ført logbog 

og forholdt mig reflektorisk til mine egen roller. (Se evt. bilag s. 27) 

Afslutningsvist skal endvidere nævnes, at jeg, ud fra Husted og Toftengs tre AF varianter: 

socioteknisk, dialogisk og kritisk-utopisk (Duus, Husted & Kildedal, 2012), definerede AF-projektet i 

VIA som socioteknisk, fordi jeg i samarbejde med de studerende arbejdede med at forbedre og 

udvikle. 

Aktionslæring  
I bogen ”Aktionslæringens DNA” beskriver Bennedicte Madsen aktionslæring (AL) som reflekteret 

læring i et fælleskab, hvor deltagerne optimalt set deltager frivilligt og arbejder med projekter, de 

føler ejerskab overfor og/eller oplever som meningsfulde. En primær del af læringen foregår via 

aktioner i praksis samt undersøgende samtale og refleksion (Madsen, 2010). AL er udviklet af 

Revans i 1940’erne og ”Revans opfatter læring som en social proces ud fra den antagelse, at man 

lærer bedst af og med hinanden” (Madsen, 2010:52). Der er således mange lighedspunkter med 

Lewins aktionsforskning. Madsen beskriver også, at det der kan adskille aktionslæring og 

aktionsforskning eksempelvis kan handle om, hvorvidt der skal produceres lokal- eller almen 

viden. I Aktionsforskningsprojektet i VIA, sigter vi på såvel en lokal- som en almen videns 
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produktion, hvorfor jeg finder det relevant at inddrage dele af aktionslæringens læringsudbytte 

(Madsen: 78-84). I bogen, definerer Madsen ti læringssyn og den læring, som AL kan afføde. 

Læringen ses i punktform nedenfor (Madsen, 2010:23):  

 Lære at lære 

 Empowerment 

 Øget selvtillid og større selvindsigt 

 Større ansvarlighed 

 Mere kvalificeret beslutningstagning 

 En mere åben, nysgerrig og eksperimenterende tilgang 

 Bedre udviklede kommunikations og samarbejdsevner 

 Bedre udviklede refleksionsevner 

 Konsultative færdigheder 

 En oplevelse af afklaring og meningsfuldhed 
 
Læringspunkterne benævner Madsen under ét som metalæring og disse punkter vil jeg senere, 
gøre brug af i min analyse vedrørende gruppens udvikling og læring.  

Appreciative Inquiry  
Jeg præsenterede indledningsvis medforskerne for den anerkendende tilgang repræsenteret ved 

appreciative inquiry (AI), og dette blev en tilgang, som vi valgte at anvende igennem hele forløbet. 

Det kom for eksempel til udtryk i form af konkrete tiltag som Bushes ”Best team” fortællinger 

(2001), men også generelt i vores samtaleform og i måden, hvorpå vi stillede spørgsmål. I 

forbindelse med en AI tilgang er det de nysgerrige, værdsættende og anerkendende 

spørgsmålstyper, der er i fokus.  

AI har fokus på positiv forandring, og afsættet for forandring og læring foregår ved, at der tages 

udgangspunkt i gruppens styrker, positive fortællinger og bedste erfaringer.  AI-tilgangen insisterer 

på, at der altid, i enhver situation, er noget, der fungerer, og at fokus skal rettes mod disse 

ressourcer (Cooperrider, Withney & Stavros 2011:17). Inden for AI omtales dette som det 

heliotropiske princip, som henviser til at vende sig mod lyset og i overført betydning drejer det sig 

om, at jo lysere forestillinger man har om fremtiden, jo større lyst har man til at bevæge sig 

derhen (Moltke & Molly 2009:147).  

AI tilgangen er udviklet af Cooperrider og Srivastva i midtfirserne i USA, og ”Det er Kurt Lewins 

aktionsforskning samt Kenneth Gergens teoretiske arbejde, der har inspireret Cooperrider og 

Srivastva.” (Duus, Husted & Kildedal, 2012:216) Der synes således at være en god sammenhæng 

mellem mit videnskabsteoretiske afsæt og de tilgange, der er blevet inddraget i 

aktionsforskningsprojektet. 

Som Coach/forsker der anvender AI, er jeg, som nævnt i forbindelse med aktionsforskning og 

aktionslæring i de foregående afsnit, af den opfattelse, at jeg ikke kan undgå at påvirke det, jeg 

undersøger. Og når det er præmissen, er udgangspunktet i AI, at man jo så ligeså godt kan påvirke 

på en hensigtsmæssig måde. ”Det er den nøgterne pragmatiske baggrund for, at den 

værdsættende udforsker (coachen) altid foretager et valg om, at bruge sproget på måder, der kan 
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bidrage til, at folk føler sig inkluderede, ressourcestærke og kompetente” (Moltke & Molly 

2009:138). 

Whitney og Trosten-Bloom (Cooperrider, Whitney & Stavros 2011:56-57) har beskrevet seks 

områder, som AI kan resultere i. Disse defineres som ”De seks frihedsgrader” og omskrevet med 

mine ord, handler de om, at AI fremmer:   

1. Udviklingen af relationer og kendskabet til hinanden.  
2. Et rum, hvor alle bliver hørt 
3. Evnen til at drømme sammen  
4. Øget engagement og lyst til at lære 
5. Tryghed til at eksperimentere og lære  
6. En positiv diskurs og positiv tænkning  

De seks ovennævnte områder, vil jeg senere anvende i min analyse af gruppens udvikling og 
læring.  

 

Metode 
Da jeg ønsker at få indblik i studiegruppens oplevelser og perspektiver, er min tilgang til 

undersøgelsen af kvalitativ karakter (Kvale og Brinkmann 2009:17). Aktionsforskning regnes da 

også for at høre under kategorien kvalitative forskningsmetoder. Forløbet i VIA har været bygget 

op omkring fem møder samt ét evalueringsmøde, alle á 2½ times varighed. Der var oprindeligt 

planlagt fire møder, men grundet sygdom ved det første møde, valgte vi at afholde et ekstra 

møde. Strukturen på de fem møder, har fulgt Lewins cycles: evaluating-, constructing-, planning- 

og taking action (Coghlan, & Branninck, 2014:11) . 

Alle møder er, med medforskernes tilladelse, blevet fastholdt via optagelse med videokamera og 

diktafon. Jeg har imellem møderne grov-transskriberet min empiri og har samtidig benyttet 

gennemgangen af materialet til, at føre logbog, hvor jeg har reflekteret over mødernes indhold, 

forløb og min dobbelt rolle som både facilitator og forsker.   

I forhold til behandling af min empiri, har jeg ladet mig inspirere af Søren Kristiansens beskrivelse 

af analytiske praktikker (Kristiansen, 2015: 482), som blandt andet foreslår at man:  

 Forsyner datamaterialet/transskriptionerne med kode 
Ved hjælp af forskellige farver kodede jeg indledningsvis alle mine transskriberinger ud fra, hvad 
der skete/blev talt om i de forskellige klip.  

 Sorterer materialet med henblik på at identificere temaer.  
Ud fra ovennævnte farvekoder identificerede jeg temaer, som ofte gik igen, som vakte min 
interesse og/eller som var relevante i forhold til min problemformulering.  

 Gradvist udvikler en samling af generaliseringer og konfronterer disse med en formaliseret 
viden i form af begreber eller teorier 
I min analyse har jeg arbejdet med de fundne temaer jf. ovenstående og analyseret dem med 
udvalgt teori fra MOC-studiet samt i forhold til den grundlæggende tænkning som kendetegner 
mit videnskabsteoretiske afsæt, nemlig de socialkonstruktionistiske idéer og tanker omkring 
kommunikation, relationer og læringens sociale karakter.  
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I analysen forsøger jeg kontinuerligt at vise, hvordan jeg med afsæt i citater, når frem til min 

fortolkning. Jeg har for at fremme læservenligheden foretaget følgende valg: 

 Citater fra møderne er markeret med grå baggrund  

 Uddrag fra evalueringen er markeret med grøn baggrund.  

 Tolkninger er markeret med lyseblå baggrund  

 Delkonklusioner er markeret med blå baggrund  

Formålet med den valgte fremgangsmåde er at tydeliggøre, hvordan jeg kommer fra empiri til 

konklusion. 

Citaterne i analysen er nedskrevet efter ”Dansk standard for udskrifter og registrering af 

talesprog” (2. udgave, 1992). Hvis der er udeladt dele af en ytring, er det markeret med [...], Hvis 

jeg har indsat noget for at fremme forståelsen er det indsat i [ ] Deltagernes navne er 

anonymiserede. Mit navn står angivet som MK. 

Verificering - Validitet og reliabilitet  

Validitet: ”Handler om styrken og gyldigheden af undersøgelsens udsagn” (Kvale & Brinkmann 

2009:353). Hvor gyldighed defineres som, ”argumenter der er fornuftige, velbegrundede, 

forsvarlige, stærke og overbevisende” (Kvale og Brinkmann, 2009:272). Dette aspekt forsøger jeg 

at imødekomme via ovennævnte gennemsigtighed i min analyse. Endvidere omtaler både Madsen 

(Madsen, 2010) samt Kvale og Brinkmann begrebet pragmatisk validering (2009). Med det menes 

om de studerende selv har en oplevelse af, at forløbet har virket efter hensigten.  Svaret på dette, 

får jeg i forbindelse med min evaluering (Se bilag 6). Kvale og Brinkmann går dog et skridt videre 

og mener, at det også skal føre til synligt ændrede handlinger (2009:284).  

Reliabilitet: Handler om hvorvidt en undersøgelse er nøjagtig og objektiv. Men da aktionsforskning 

er kvalitativ samskabende dynamisk forskning, giver det efter min opfattelse ikke mening at tale 

om objektivitet. Kruse skriver netop også, at reliabilitet ”forudsætter, at det undersøgte fænomen 

er stabilt. De fleste emner, der belyses ved hjælp af kvalitative undersøgelser, er i imidlertid 

dynamiske, hvorfor forskerne nøjes med at konstatere, at en proces har fundet sted” (Kruse 1999: 

45).  
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Analyse og fortolkning 

I dette afsnit vil jeg præsentere min analyse. Analysen er bygget op omkring de tre overordnede 

tematikker, som jeg qua min kodning nåede frem til, var de temaer, der så ud til at have haft størst 

betydning for studiegruppens udvikling:   

 Mening: Meningsfuldhed, ejerskab og medinddragelse 

 Læring: Refleksion/evaluering 

 Relationer: Kendskab til hinanden, kommunikation, tryghed og rummelighed 
 
Jeg vil, i analysen af de tre tematikker, med afsæt i socialkonstruktionismen og den tidligere 
præsenterede teori, undersøge om der er sket læring og udvikling i gruppen. Jeg vil endvidere pege 
på de tiltag/tilgange, der har været medvirkende til dette.  
 
Indledningsvis vil jeg kort beskrive afsættet fra vores første møde. 
På det første møde fortæller gruppen, at de ikke har været vant til, at have ret meget fokus på 
samarbejdet i gruppen, men mere på, at få løst deres projektopgave. Vi bruger derfor en del tid 
på, via dialog og brainstorm at få afklaret, hvilke områder gruppen ønsker at have fokus på. Der 
udledes tre fokusområder af denne proces: Samarbejdskontrakt, logbog og tidslinje/grafisk 
facilitering. De studerende nævner endvidere, at de ikke har så gode oplevelser med hverken 
samarbejdskontrakt eller logbog. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at de omtaler 
logbogen som en pestilens, og som noget de hader at udfylde. Samarbejdskontrakten, omtaler de 
som et stykke papir, de primært udfylder, fordi de bliver bedt om det.  

 
Mening  
Meningsfuldhed, ejerskab og medinddragelse 

Ved slutningen af vores første møde, hvor vi har påbegyndt de- og rekonstruktionen af 
henholdsvis samarbejdskontrakten og logbogen, spørger jeg de studerende, hvordan det har 
været at arbejde på denne måde. Spørgsmålet resulterer blandt andet i nedenstående 
refleksioner: 

KE: Tit, så ville vi bare være gået i gang med at lave en logbog og så fylde på. 

KA: Ja, og så lige få skrevet den der samarbejdskontrakt 

KE: Ja, præcis, i stedet for at man lige prøver, at forholde sig reflektorisk til hvad det er, vi gerne 
vil have i den. Og så det der med, at vi gør det hver for sig [skriver idéer på post its], synes jeg 
virker helt vildt godt, fordi så får man ikke farvet hinanden. Så får man så bredt et billede, som 
man overhovedet kan få.  

KA: Lige præcis. Det kan man jo også se, bare ved at vi selv skriver de her sedler og selv plotter 
dem på.  

KE: Så kommer man til at tænker mere over det. 

KA: Det bliver jo bare meget mere bredt ud. Selvom der selvfølgelig er gengangere, men der er 
stadigvæk nogle, der stikker ud, noget man selv har tænkt. 

KE: Ja, altså fx, nu med den der logbog […] Man tager mere ejerskab for det, fordi man skal 
tænke, hvad er det egentlig jeg gerne vil have i den. Altså i stedet for bare at tænke: ”Åh det der 
logbogs noget, pyh” ikke også? 
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MA: Så bliver det bare for alle andres skyld 

KE: Ja, nu bliver det lige nøjagtigt for ens egen skyld i stedet for.. […] Så er det fint nok lige, at få 
tænkt lidt mere over tingene, så at man bagefter ved, hvorfor er det, vi har gjort det, vi har gjort. 

 
De studerende peger i ovenstående uddrag på nogle af de effekter, det har givet at arbejde med 
en de- og rekonstrueringsproces, hvor alle har deltaget aktivt med deres perspektiv: ”Et bredere 
billede”, ”kommer til at tænke mere over det”, ”tager mere ejerskab”, det bliver ”for ens egen 
skyld” og det fremmer indsigten, så man ”bagefter ved, hvorfor det er vi har gjort det, vi har 
gjort.” 
Ud fra de studerendes eksplicitte refleksion over processen kan det tolkes, at en de- og 
rekonstruktionsproces, hvor alles stemmer og perspektiver kommer i spil, ifølge en 
socialkonstruktionistiske tilgang, har været effektfuld. De studerende oplever, at der er opstået 
ejerskab, og at tilgangen er blevet bredere. I forhold til, at de studerende har bemærket, at det 
giver et bredere billede at inddrage hinanden, kan det tolkes, at de herigennem har oplevet et 
formål med deres samarbejde. Denne oplevelse er ifølge Molly-Søholm et al (2005) vigtigt i 
forhold til udvikling af teamet. Det aspekt, at gruppemedlemmerne kan se, at deres egne værdier 
er medtaget ”noget man selv har tænkt”, kan betyde at gruppemedlemmerne i højere grad 
begynder at identificere sig med gruppen, hvilket jf. Bushe (2001) kan have en positiv betydning 
for gruppens udvikling. Desuden kan udsagn som: ”Man kommer til at tænke mere over det” og 
”så man bagefter ved, hvorfor det er, vi har gjort det, vi har gjort” relateres til Madsens 
metalæringspunkter: At de studerende er i gang med, at udvikle ”bedre refleksionsevner”, hvilket 
kan danne grundlag for en ”mere kvalificeret beslutningstagning”(Madsen, 2010:23). 
 
De studerende reflekterer senere over betydningen af, at de selv har konstrueret gruppens 
skabeloner til samarbejdskontrakten og logbogen. Nedenfor ses et citat fra vores 3. møde, hvor 
jeg har spurgt om, hvordan det er at arbejde med den nye logbogsskabelon. I den studerendes 
svar ses ord som mening og engagement. 

KA: Igen, så synes jeg bare det er personligt. Det giver mere mening for mig, at det ikke er: ”Nu 
skal du udfylde det her”, og hvad skal jeg så finde på at skrive? Sådan har jeg det lidt med de 
andre, når vi får en skabelon. Den her har jeg bare mere engagement i at få udfyldt ordentligt. 

 
Det kan, ud fra en socialkonstruktionistisk tilgang tolkes, at den studerende har oplevet de nye 
konstruktioner som mere anvendelige og meningsfulde (Gergen, 2010:26), og at dette fremmer 
den studerendes engagement: ”Den her har jeg bare mere engagement i.” I henhold til udsagn 
om ”mening” og ”at få den udfyldt ordentligt”, vidner det om, jf. Madsens metalærings punkter 
(Madsen, 2010:23), at processen har affødt større meningsfuldhed og ansvarlighed.   
 
De studerende giver derudover igennem forløbet udtryk for, at de oplever en betydning af, at alles 
stemmer søges inddraget ud fra et princip om, at alle stemmer har lige stor gyldighed.  

KA: Processen er vigtig, så det ikke bare er en eller to, der får det med, de gerne vil [i 
samarbejdskontrakten og logbogen], og så er der måske nogen, der falder fra  

C: Ja, vi var alle sammen tvunget til at tage stilling. Der var ikke én der bare kunne… 

MK: Så det er vigtigt for at få ejerskab, at man selv har bidraget – eller været en del af processen? 

Gruppemedlemmerne bekræfter 
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I ovenstående uddrag reflekterer to af de studerende over, at processen har medvirket til at alle 
har deltaget, hvormed der ikke bare har været ”en eller to, der har fået det med, de gerne ville.”  De 
bekræfter endvidere, at det at blive tvunget til at tage stilling, har påvirket oplevelsen af ejerskab.  

Det kan tolkes, at de studerene har oplevet det som vigtigt, i forhold til udvikling af ejerskab, at 
forskeren har været opmærksom på, at få alles stemmer/perspektiver i spil, jf. en 
socialkonstruktionistisk samskabende tilgang. Ligeledes kan det tolkes, at det faktum, at 
gruppemedlemmerne ser deres egne værdier medtaget i fx samarbejdskontrakten, har betydning 
for, om gruppemedlemmerne kan identificere sig med gruppen, hvilket ifølge Bushe (2001) har en 
betydning for, om gruppen udvikler sig.  
Endelig kunne udsagnet ”Så det ikke bare er en eller to, der får det med, de gerne vil”, henvise til, 
at de studerende i deres tidligere erfaringer med gruppearbejde har oplevet magt/ 
positioneringer. Dette afføder en tolkning om, at en tilgang med opmærksomhed på, at få alles 
stemmer i spil, har medvirket til at minimere ikke konstruktive magtmekanismer/positioneringer i 
gruppesamarbejdet.  
 
DELKONKLUSION 
Jeg konkluderer, at effekten af aktionsforskningsprojektet - baseret på den 
socialkonstruktionstiske tænkning og forholdemåde med fokus på, at få alles stemmer og 
perspektiver i spil, og det at skabe en medinddragende og demokratisk proces - har haft følgende 
effekt:  

 Øget oplevelsen af ejerskab 

 Udvikling af nye anvendelige og meningsfulde konstruktioner 

 Øget engagement og større ansvarlighed 

 At egne værdier kan ses medinddraget i gruppesamarbejdet, hvormed den enkelte også bedre 

kan identificere sig med gruppen 

 Medvirket til at fremme evnerne til refleksion   

 Virket indsigtsgivende og fremmende i forhold til mere kvalificeret beslutningstagning.  

 Synliggjort gevinsterne ved at indgå i gruppesamarbejdet.  

 Har medvirket til at minimere udviklingen af ikke konstruktive 

magtmekanismer/positioneringer i gruppen 

Læring  
Refleksion/evaluering 

De studerende påpeger ofte i forløbet betydningen af at blive tvunget til at tage stilling, reflektere 
og forholde sig. KA har ved evalueringen fx skrevet en post-it”, med ordet: ”Tvang”. Hun beskriver 
her, hvad hun mener ordet: 

KA: At blive tvunget ud i, at skulle lave de her post-its. Man tror ikke man kan, men så sker der 
noget oppe i bolden, og så hænger det bedre fast, synes jeg. Du har bare udfordret os. Man 
bliver hele tiden holdt op på det. Det er det, jeg mener med tvang.  

MK: Det at blive holdt fast og udfordret?   

KA: Det er ikke så dumt. Det fungerer også for ens hukommelse bagefter. 

MK: Finder der læring sted? 
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KA: Ja, man bliver udfordret på det. Bliver jeg udfordret på det, så husker jeg det bedre.  

MK: Hvad tænker I andre om det, KA siger? 

C: Jeg synes, hun har helt ret  

KE: Det er meget sjovt at opleve det der med, at man tænker, at man er helt blank, og så sker der 
alligevel noget.  

KA: Så er der lige pludselig 10 post-its oppe på tavlen – Hvor kom de fra? 

Den studerende beskriver her, at det ”ikke er så dumt” at blive holdt fast og udfordret i 
forbindelse med forskellige refleksionsopgaver. De benævner blandt andet, at de oplever, at det 
fungerer godt i forhold til ”bedre at kunne huske det bagefter”, og at der overraskende sker 
noget, selvom man tænkte at ”man var helt blank” 
Det kan tolkes, at det er vigtigt, at forskeren sørger for at udfordre og er vedholdende i forhold til 
at sikre, at alle gruppemedlemmer kommer i spil, da dette ser ud til at resultere i læring ”der sker 
noget oppe i bolden.” Her kan det kort indskydes, at en opmærksomhed - rettet mod zonen for 
nærmeste udvikling - kan være vigtig for forskeren at være opmærksom på (Vygotsky, 1978:86). 
(Se evt. mere under ”anvendte tilgange” i indholds- og forløbsbeskrivelsen.) 
Det kan endvidere tolkes, at det også fører til øget selvtillid og engagement, når de studerende 
oplever, at de alligevel godt kan bidrage med noget til trods for, at de troede, at de var ”helt 
blanke.” Dette aspekt er også et af Madsens metalæringspunkter (Madsen, 2010:23).  
 
De studerende taler ved afslutningen af forløbet også om betydningen af refleksionerne.  

KE: Jeg synes det med refleksioner har været enormt givende, fordi man har tænkt over både det 
vi har lavet, men også, hvordan det var at gøre det. Du [MK] har tit spurgt: ”Hvordan var det at 
skulle…?” Det gør, at man får det mere ind under huden. […] 

KA: Jeg tænker også det der med refleksionerne, når vi starter op hver gang, at man også hører 
andres oplevelser. Det gør bare, at man kommer lidt dybere ned i tingene.  

Det udtrykkes her, at refleksionerne har været ”enormt givende, fordi man har tænkt over både 
det, vi har lavet, og hvordan det var at gøre det.” Ligeledes fremhæves også værdien af, at ”høre 
andres oplevelser”.  
Den studerendes udtalelse ”tænkt over både det vi har lavet, men også hvordan det var” leder 
mine tanker hen på Schöns refleksion-i-handling og refleksion-over-handling (2000) som jeg 
ganske kort vil nævne. Schön omtaler udvikling af den ”kompetente praktiker” igennem refleksion, 
og der kan her være tegn på, at den studerende er i gang med at udvikle kompetencer til det, jeg 
vil kalde det ”kompetente gruppemedlem”  
Herudover kan udsagnet, at ”høre andres oplevelser, gør bare at man kommer dybere ned i 
tingene” pege på, at refleksioner i fællesskaber og det at få indsigt i hinandens 
perspektiver/oplevelser, fremmer de studerendes læring.  
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Endelig fremhæver den studerende KE, at refleksion har øget hendes bevidsthed om deres 
projekt.   

KE: Og de der, jeg kan ikke finde det rigtige ord for det. Men det der med at lave 
samarbejdskontrakten, og det der med at reflektere over logbogen, hvordan man bruger den, det 
er sådan nogle ting, man ikke ville gøre.  Eller det har jeg i hvert fald ikke oplevet, at man har gjort 
før i en gruppe. Der har man bare udfyldt logbogen uden at forholde sig til den. Men altså, vi har 
bare udviklet processen omkring processen. Det synes jeg bare har været helt vildt spændende 
og givende. Der er en helt anden bevidsthedsgrad omkring det her projekt, end jeg har prøvet 
før. Mere føling med det hele 

KE anvender her udtryk som ”givende”, ”en helt anden bevidsthedsgrad”, ”mere føling”, og at 
hun oplever, at de har ”udviklet processen omkring processen” 
Udsagn som ’’en helt anden bevidsthedsgrad” og mere ”føling” kunne pege på, at den 
studerende qua refleksionerne har fået et grundlag for at kunne træffe mere kvalificerede 
beslutninger, jf. Madsens metalæring (Madsen, 2010:23). På samme måde kan udtalelsen ”vi har 
udviklet processen omkring processen” også tolkes som om, at refleksionerne undervejs har 
bidraget til den studerendes indsigt i ”at lære at lære”(Madsen, 2010:23). 
Vedrørende ovenstående tolkningen om øget grundlaget for at kunne træffe mere kvalificerede 
beslutninger, kan følgende uddrag fra evalueringen være med til at bestyrke dette. 
 

2. Tænker du, at aktionsforskningsforløbet har gjort en forskel, i forhold til kvaliteten af jeres projekt? 

.                   1      3        4      2 

I ringe grad            I stor grad 

Uddyb evt. dit svar. 

3: Ved at vi har fået vendt nogle ting, har vi fået mere kvalitet over vores projekt. Det har ikke bare skullet 

overstås.  

 

DELKONKLUSION 
Jeg konkluderer, at en aktionsforskningstilgang med fokus på anvendelse af fælles refleksion og 
evaluering har haft følgende effekt.  
Øget:  

 Læring, som man bedre husker. Indsigt i at lære at lære 

 Evne til refleksion  

 Engagement  

 Selvtillid 

 Grundlag for at træffe mere kvalificerede beslutninger. 

 Udvikling som ”kompetent gruppemedlem” 

Relationer 
Kendskab til hinanden, kommunikation, tryghed og rummelighed  

De studerende giver gentagne gange udtryk for, hvor stor betydning det kommunikative har i 
forhold til at opbygge kendskab til hinanden herunder; rummelighed og tryghed. Og hvor meget 
dette betyder for læringsrummet. Førstnævnte uddrag finder sted midtvejs i forløbet.  
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MK: Så den der større forståelse, som I siger, det har givet for hinanden, hvad tror I det betyder? 

KA: Mere rummelighed. Det var noget af det, der var vigtigt for os alle sammen. Man opnår bare 
en anden forståelse af hinanden, når man har fået afklaret nogle ting og forklaret: ”Hvordan er 
jeg, hvordan er du, hvad gør vi i de her situationer?” Jeg synes bare, at rummeligheden bliver 
større til, at man kan sige: ”Nåh OK, så er det derfor. Det ved vi jo, for det har vi snakket om”. 

C: Jeg tænker, at det giver et bedre samarbejde. 

De studerende reflekterer over, hvilken betydning det har, at de har fået et større kendskab til 
hinanden. Her nævner de ”mere rummelighed”, ”en anden forståelse af hinanden”, indsigt i 
”Hvordan er jeg, hvordan er du” og et ”bedre samarbejde”  
Udvikling af kendskabet til hinanden, er netop et af de afkast som Whitney og Trosten-Bloom 
(Cooperrider et al, 2011:56-57) har beskrevet, at en AI-tilgang kan afføde. Jeg tolker på den 
baggrund, at valget af en AI-tilgang har været relevant og effektfuld i forbindelse med udvikling af 
studiegruppen. De studerende, kommer desuden frem til, at kendskabet til hinanden har 
resulteret i større rummelighed, forståelse og bedre samarbejde. Jf. Molly-Søholm et al har netop 
dette en betydning, for at kunne udvikle og optimere samarbejdet i et team.  
 
Kommunikationen og kendskabet til hinanden har ligeledes resulteret i nye konstruktioner. 
Nedenstående dialog finder sted på vores tredje møde, i forbindelse med skalaspørgsmål i forhold 
til ønsker og forventninger til samarbejdet. 

MK: Når nu I ser variationen, får det jer til at reflektere over noget i for hold til, jeres 
fremadrettede arbejde?  

KA: Måske at MA har brug for at få lov til at sidde alene engang imellem. At det er OK.  

KE: Og hvad det er, jeg har brug for, for at kunne arbejde individuelt, hvis vi uddelegerer.  

MA: Det, synes jeg, lyder godt 

KA: Hvis vi ikke havde snakket om det, havde det nok været svært som gruppe, at dele sig op tre 
og en 

C: Ja, at vi ikke bare altid arbejder to og to hvis vi deler os 

De studerende forholder sig til måden, hvorpå de vil foretrække at samarbejde. Herved opnår de 
ny indsigt i forhold til, at én af gruppemedlemmerne indimellem har brug for at arbejde 
individuelt. Endvidere samskaber de også en ny mulig opdeling i gruppen, nemlig tre og en i stedet 
for to og to. Ligeledes forholder KE sig til, hvad hun har brug for, hvis hun skal arbejde alene.  
Den fælles dialog og refleksionen ser ud til at afføde såvel en læring om egne behov: ”Hvad er det, 
jeg har brug for, for at arbejde individuelt, hvis vi uddelegerer” som en ny konstruktion: ”Hvis vi 
ikke havde snakket om det, så havde det nok været svært som gruppe, at dele sig op tre og en” 
Her, jf. Gergens socialkonstruktionistiske grundantagelser (2010), reflekterer gruppen over den 
virkelighed, de har taget for givet; At en gruppe på fire normalvis deler sig to og to og ikke en og 
tre. Men i kraft af konstruktionens sociale anvendelighed i forhold til gruppemedlemmerne trivsel, 
kan denne konstellation vise sig at være hensigtsmæssig for dem. Ligeledes kan ovenstående 
refleksion være tegn på rummelighed, respekt og forståelse, jf. Molly-Søholm et al (2005). 
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I forhold til rummelighed, bemærkede jeg også nedenstående besvarelser, som to af de 
studerende havde skrevet i forbindelse med evalueringsspørgsmål nr. 5: ”Har du lagt mærke til, 
om du i forløbet har handlet eller tænkt anderledes, end du plejer?”  
 

2: Jeg har givet endnu mere plads for andres meninger og holdninger. Tænkt at de var styrker […] 
 

4: Jeg synes, jeg har været mere åben og rummelig overfor de andre. Jeg har turdet sige min 
mening og spurgt ind til de andre. Jeg har kunnet gå på kompromis og accepteret det, hvilket 
ellers har været svært for mig.  

 

De to studerende udviser her en bevidsthed om, at de i forløbet har tænkt og handlet anderledes i 
forhold til rummelighed, end de plejer. Den ene beskriver, at hun endvidere har tænkt på andres 
meningerne og holdninger som styrker. Den anden beskriver, hvordan hun har kunnet gå på 
kompromis og acceptere det, hvilket ellers har været svært.  Ligeledes er der en bevidsthed om, 
at hun i gruppen har turdet sige sin mening. 
Jeg tolker, at et socialkonstruktionistisk afsæt med fokus på at udvikle kendskab til hinanden har 
resulteret i en udvikling af rummelighed, respekt og forståelse i gruppen. Ligeledes kan det tolkes, 
at udtalelsen om, at det tidligere har været svært at acceptere at gå på kompromis, kan være et 
udtryk for, at der er sket en udvikling af evnen til at kunne veksle imellem lederskab og følgeskab. 
En egenskab som jf. Molly-Søholm et al (2005), er medvirkende til at udvikle et gruppesamarbejde. 
Det kan også tolkes således, at den studerende er blevet villig til at lade gruppens mål gå forud for 
egne mål, jf. Bushe (2001). Jeg tolker også, at de studerende giver udtryk for, at de har udviklet et 
trygt rum i gruppen ”Jeg har turdet sige min mening” samt en positiv diskurs ”Tænkt at de andre 
meninger og holdninger var styrker”. Udviklingen af et trygt læringsrum, præget af en positiv 
diskurs, kan jf. Whitney og Trosten-Bloom være affødt af AI-tilgangen (Cooperrider et al, 2011:56-
57).  
 
Ordet ”tryghed” dukker jævnligt op i forløbet. Nedenfor ses et eksempel i forbindelse med en 
dialog, som opstod i forbindelse med et kontinuum-spørgsmål om ansvaret i gruppen.  

MK: Sådan som jeg høre jer sige det, så har I fire forskellige måder at sige det på. Men, at 
I har det sådan, at man har et individuelt ansvar for at få løst sine ting, men brænder det 
på, så er der en gruppe, der hjælper og samler op. Hvordan er det at vide det? 

C: Jeg synes, det er trygt. 

KA: Det gør også, at […] jeg godt ville turde sige: ”Ved I hvad, jeg er bare kørt totalt fast 
her, jeg aner ikke, hvordan pokker jeg skal kommer ud over det her.” Det havde jeg nok 
egentlig ikke i starten […] Og jeg fik ikke en skid ud af det. Hvor nu, så vil jeg have det 
meget rarere med at kunne sige: […] hvordan kommer jeg videre, har I nogle fif eller 
noget?”  

KE: Det gjorde vi lidt i går, da C og jeg følte, at vi rendte hovedet mod en mur. 

C: Ja, der brugte vi hinanden. 

KA: Trygheden er et super godt ord. For mig i hvert fald.  

De studerende udtrykker her betydningen af tryghed i gruppen. Det nævnes blandt andet, at 
tryghed resulterer i, at man tør bede om hjælp. Den ene studerende fortæller fx, at hun i starten 
ikke havde mod på at sige, at der var en opgave, hun ikke kunne løse, og at hun ”ikke fik en skid 
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ud af det”.  Hvorimod det, at turde sige til, betyder, at de kan bruge hinanden til at komme videre 
og evt. få fif fra hinanden.  
Det kan tolkes, at fokus på at udvikle et trygt rum er vigtigt i forhold til de studerendes læring. Da 
mangel på tryghed kan resultere i, at man ikke tør spørge om hjælp, og at man derved ikke ”får en 
skid ud af det”. Som tidligere omtalt fremhæver Whitney og Bloom netop også, at en AI tilgang, 
kan medvirke til at udvikle ”tryghed til at eksperimentere og lære” (Cooperrider et al, 2011:56-57).  
 
Det trygge læringsrums betydning bliver også nævnt i tilknytning til evalueringsspørgsmål nr. 2: 
”Tænker du, at aktionsforskningsforløbet har gjort en forskel, i forhold til kvaliteten af jeres 
projekt?” 

2: Vi er nået bredere rundt, da alle i gruppen har følt tryghed til at gøre og sige, hvad de 
umiddelbart tænker. 
 

4: Det har helt sikkert gjort, at vi har sagt vores mening til hinanden og turdet tage diskussioner, 
som har optimeret vores udbytte 

 
DELKONKLUSION 
Jeg konkluderer, at en socialkonstruktionistisk tilgang med fokus på AI med henblik på at fremme 
gruppemedlemmernes kendskab til hinanden og en anerkendende kommunikation har haft 
følgende effekt:  

 Øget rummelighed, forståelse og respekt 

 Positiv indvirkning på udvikling af gruppen. – Der er skabt et fundament for en udvikling hen 

imod et vi-funderet team og en post-identity-group. 

 Udviklet et trygt læringsrum  

 Øget læring 

 Udvikling af nye nyttige konstruktioner   

 Inddragelse af flere perspektiver  

 Bidrag til accept af at gå på kompromis og herunder at kunne afgive og tage lederskab.  

 

Sammenfatning af delkonklusioner samt udpegning af tiltag/tilgange 
 

Medforskerne evaluerer ved det sidste møde, at aktionsforskningsforløbet i stor grad har gjort en 
forskel. 
 

Tænker du, at aktionsforskningsforløbet har gjort en forskel, i forhold til optimering/udvikling af jeres 
gruppesamarbejde? 
       1    2   4        3            
I ringe grad              I stor grad 

 

I forbindelse med evalueringen, arbejdede de studerende også med at udarbejde en praksismodel, 

med henblik på fremadrettet anvendelse i VIA-regi. Her udpegede de først hver især de enkelte- 

og de gennemgående tiltag, som de syntes havde været mest effektfulde i forhold til læring og 

udvikling af gruppen. Der blev peget på følgende tiltag: 
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Gennemgående tiltag: 

 Aktioner – Noget man skal afprøve i praksis  

 Evaluering og refleksion 

 Arbejde mad samarbejdskontrakt, logbog og tidslinje 

Enkelte tiltag: 

 Brainstorm fx i forbindelse med de- og rekonstruktion af samarbejdskontrakten og 

logbogsskabelonen   

 Anvendelse af kontinuum-spørgsmål fx vedr. graden af samarbejde, ansvar og gensidig 

afhængighed. 

 ”Best-team” fortællinger   

 Italesættelse af, hvad vi værdsætter ved at være i gruppe med hinanden. 

 Besvarelsen af: ”Hvornår er jeg god i et team”, ”Hvordan kan de andre gøre mig god?”, ”Hvad kan 

jeg bidrage med? 

 Metaforer om teamet 

 
Ud fra de udpegede tiltag udviklede de en praksismodel, som medforskerne selv ønskede at 
anvende på deres næste modul og som samtidigt kunne danne grundlag for et pilotprojekt på 
modul 10, initieret af undertegnede sammen med en tværfaglig kollega. Praksismodellen blev 
udviklet ved, at de studerende på baggrund af dialog og refleksion forhandlede sig frem til, 
hvornår enkelt tiltagene skulle indplaceres på et forløb på ti uger. Jeg faciliterede denne proces, og 
praksismodellen ses nedenfor. 

UGE PRAKSISMODEL - TEAMUDVIKLING 

--- GENNEMGÅENDE TILTAG 

1-10  Aktioner– noget man skal afprøve/lave i praksis imellem hvert møde  

 Evaluering og refleksion 

 Arbejde med samarbejdskontrakt, logbog og tidslinje 

----- ENKELT TILTAG 

1 

 

 Brainstorm/post it som hjælp til, at gruppen kan udarbejde egen 
skabelon til samarbejdskontrakt og logbog.  

 Anvende Kontinuum-spørgsmål, i forbindelse med at kvalificere 
samarbejdskontrakten og kendskabet til hinanden 

 Tidslinje: Til overblik og tidsestimering.         

2     ”Bedste teamoplevelse”  
    ”Hvornår er jeg god i et team?”   

3  

4  ”Jeg sætter pris på at være i gruppe med dig fordi…” 
 Dyremetafor/Anvend en metafor der beskriver gruppen 

5  

6  

7   Metafor - Undersøge om metaforen har ændret sig. (Gentages evt. igen 
i løbet af de sidste 3 uger eller v/evaluering) 

8  

9  

10  Evaluering 
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I tillæg til medforskernes udpegning af effektfulde tiltag, vil jeg med baggrund i min analyse af 

temaerne ”Mening, læring og relationer” pege på nedenstående tilgange, som jeg konkluderer, 

har været effektfulde i forhold til læring og udvikling af gruppen og som jeg endvidere vurderer, at 

vi er lykkedes med at praktisere og efterleve.  

 

 En aktionsforskningstilgang, baseret på socialkonstruktionistisk tænkning og forholdemåde med 
fokus på at få alles stemmer og perspektiver i spil samt det at skabe en medinddragen og 
demokratisk proces 
 

 En aktionsforskningstilgang med fokus på anvendelse af fælles refleksion og evaluering 
 

 En socialkonstruktionistisk tilgang med fokus på AI, med henblik på at fremme 
gruppemedlemmernes kendskab til hinanden, samt en anerkendende kommunikation  
  

 

Når jeg sammenholder medforskernes udpegede tiltag med egne udpegede tilgange, ses der en 

stor overensstemmelse. Der findes dog også afvigelser, hvilket kan være med til at understrege 

betydningen af samarbejdet mellem medforskere og forsker.    

Medforskernes udpegninger - Tiltag Forskerens udpegninger - Tilgange 

 Brainstorm i forhold til de- og 
rekonstruktion af samarbejdskontrakten og 
logbogsskabelonen 

 En aktionsforskningstilgang, baseret på 
socialkonstruktionistisk tænkning og 
forholdemåde med fokus på at få alles stemmer 
og perspektiver i spil 

 Refleksion og evaluering ved hvert møde 
 

 En aktionsforskningstilgang, med fokus på 
anvendelse af fælles refleksion og evaluering  
 

 Anvendelse af kontinuum spørgsmål vedr. 
graden af samarbejde, ansvar og gensidig 
afhængighed. 

 Bedste teamoplevelser. 
 Italesættelse af, hvad vi værdsætter ved at 

være i gruppe med hinanden. 
 Besvarelsen af: ”Hvornår er jeg god i et 

team”, ”Hvordan kan de andre gøre mig 

god?”, ”Hvad kan jeg biddrage med?  

 Beskriv dit team som et dyr/med en 

metafor  

 En aktionsforskningstilgang, baseret på 
socialkonstruktionistisk tænkning og 
forholdemåde med fokus på at få alles stemmer 
og perspektiver i spil 
 

 En socialkonstruktionistisk og AI inspireret 
tiltgang, med fokus på at fremme 
gruppemedlemmernes kendskab til hinanden 
samt en anerkendende kommunikation 

 Aktioner  Aktionernes betydning ses evalueringen, men ikke 
i analysen 

 Betydningen af en medinddragende og 
demokratisk tilgang, ses i analysen, men ikke 
i evalueringen 

 En aktionsforskningstilgang, med fokus på en 
medinddragende og demokratisk tilgang  
 

 Tidslinjer  Tidslinjernes betydning ses i evalueringen, men 
ikke i analysen 
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På baggrund af ovenstående, finder jeg det vigtigt at tilføje mine udpegede tilgange fra analysen til 

den udarbejdede praksismodel, under et ekstra punkt, som benævnes: ”Teori- og metodetilgange" 

(Se evt. praksismodellen i konklusionsafsnittet s. 23) Denne tilføjelse, vil ske i samarbejde med 

medforskerene. 

Diskussion/refleksion 

I følge såvel analysen som studiegruppens evaluering ser det ud til, at der både har fundet læring 

og udvikling sted i gruppen. Endvidere er jeg vidende om, at de studerende arbejder videre med 

deres læring i nye grupper på modul 12. Det kan derfor være nærliggende at konkludere, at 

projektet har været en succes og derfor kan videreføres til andre studiegrupper.  Jeg er dog 

bevidst om, at der kan være faktorer, som kan have haft indflydelse på udfaldet, og som det kan 

være vigtige at tage højde for, inden en større organisatorisk spredning igangsættes. Det er nogle 

af disse faktorer, jeg i det følgende reflekterer over.  

Aktionsforskningsprojektet er ideografisk, hvilket blandt andet betyder, at den praksismodel, som 

vi har udarbejdet, muligvis ikke bare kan overføres til andre studiegrupper (Collin & Køppe, 

2014:35). Ligeledes har projektforløbet været tilrettelagt ud fra aktionsforsknings-princippet om 

frivillig deltagelse, hvorfor de studerende muligvis har været mere engagerede, end hvis 

teamudviklingen foregik som et obligatorisk forløb. Endvidere kan det overvejes, om den viden, de 

studerende har haft om andre interessenter, jf. dem, os og mig, (Coghlan og Brannick, 2014), også 

har indvirket på deres engagement og ansvarsfølelse. Ligeledes ser det ud til, at det har gjort en 

forskel, at udviklingsforløbet er blevet faciliteret af en person (undertegnede), som har været i 

stand til, at varetage en aktionsforskningsproces baseret på socialkonstruktionstisk tænkning og 

forholdemåde og med fokus på AI. Det leder mine tanker hen på, hvordan jeg kan håndtere dette 

aspekt, hvis der skal arbejdes videre med en organisationsspredning, hvor jeg, grundet ressourcer, 

ikke kan følge hver enkelt gruppe så tæt. I forhold til min tilstedeværelse, har der også været en 

grad af forskereffekt (Krogstrup & Kristiansen, 2015). Jeg har i den sammenhæng fx reflekteret 

over, om det er lykkedes mig at komme backstage, jf. Goffmans teatermetafor (Tanggaard 

Andersen & Timm 2010). Fx har gruppen kun fremvist få uoverensstemmelser/konflikter, men da 

jeg ikke har deltaget i gruppens dagligdag, kan der være foregået ting, som gruppen ikke har ladet 

mig få indblik i.   

I forbindelse med de resultater, jeg er kommet frem til i analysen, er jeg også bevidst om, at jeg 

ikke er i stand til at iagttage min empiri som en objektiv udeforstående, men at jeg påvirker med 

egne forforståelser og værdier.  Dette vilkår bliver ikke mindre af, at jeg i forvejen selv er en del af 

miljøet i VIA. Jeg har forsøgt at imødekomme dette vilkår ved at være bevidst om min 

subjektivitet. Coghlan og Branncik skriver blandt andet, at der både er fordele og ulemper ved at 

have insiderviden, men at det netop er vigtigt at forholde sig til det (Coghlan og Brannick, 2014: 

133-134). Afslutningsvis vil jeg også understrege, at jeg er bevidst om, at mit projekt ikke har 

produceret en endegyldig sandhed, men fremstår som et muligt perspektiv på teamudvikling.  
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Konklusion 

Som beskrevet indledningsvist i opgaven, har formålet med aktionsforskningsprojektet været at 

undersøge og besvare problemformuleringen:  

1) Hvilke tilgange/tiltag kan studiegruppen og jeg på baggrund af aktionsforskningsprojektet pege 

på, som værende effektfulde for studiegruppen at arbejde med i forhold til at optimere/udvikle 

gruppens samarbejde?  

2) Kan vi, ud fra den læring vi genererer via aktionsforskningsprojektet, udvikle en praksismodel, 

som fremadrettet kan anvendes til teamoptimering i tilsvarende studiegruppeforløb. – Hvis ja, 

hvordan kunne den i så fald udformes?  

Ad 1) I forhold til den første del af problemformuleringen, udpegede mine medforskere og jeg ved 

aktionsforskningsprojektets afslutning, de gennemgående- og enkelt tiltag samt metode- og 

teoretiske tilgange, som havde været mest effektfulde i forhold til udvikling af gruppens 

samarbejde. For en skematisk opstilling af disse udpegninger, kan henvises til skemaet s. 20 og 

derudover er alle udpegningerne anvendt i praksismodellen på næste side.  

Medforskernes udpegede gennemgående- og enkelt tiltag fremkom i forbindelse med 

evalueringen og mine udpegede tilgange, fremkom på baggrund af analysen af de tre tematikker: 

”Mening, læring og relationer.” På baggrund af analysen kan jeg konkludere, at de udpegede 

tilgange, har resulteret i nedenstående punkter, som alle har haft betydning for gruppens læring 

og udvikling.  

 Øget oplevelse af ejerskab 

 Udvikling af nye anvendelige og meningsfulde konstruktioner 

 Øget engagement og større ansvarlighed 

 Øget evne til refleksion  

 Øget selvtillid 

 Grundlag for en mere kvalificeret beslutningstagning  

 Læring, som medforskerne gav udtryk for bedre kunne huskes. Indsigt i at lære at lære 

 Øget rummelighed, forståelse og respekt, herunder udvikling af et trygt læringsrum 

 Synliggørelse af egne værdier i gruppesamarbejdet, herunder grundlag for, at den enkelte 

studerende bedre kunne identificere sig med gruppen.  

 Gevinsterne ved at indgå i gruppesamarbejdet blev synliggjorte.  

 Udvikling af ikke konstruktiv magt og positioneringer i gruppen blev minimeret.  

    Udvikling af den enkelte studerende som ”kompetent gruppemedlem” 

    Lære at acceptere at gå på kompromis og herunder at kunne både afgive og tage lederskab.  
 
Ad 2) I henhold til anden del af problemformuleringen, udarbejdede vi, på baggrund af de 
udpegede tiltag og tilgange en praksismodel med henblik på anvendelse af teamoptimering i 
tilsvarende studiegruppeforløb. Praksismodellen illustreres på næste side 
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Med henvisning til mit diskussions- og refleksions-afsnit er jeg bevidst om, at handleplanen ikke 
nødvendigvis kan overføres direkte til udvikling af andre studiegrupper. Dette blandt andet på 
grund af undersøgelsens ideografiske karakter, aspekter som de studerendes frivillige deltagelse, 
betydningen af forskerens rolle samt forskereffekten. I lighed hermed er jeg bevidst om, at mit 
projekt ikke har produceret en endegyldig sandhed, men fremstår som et muligt perspektiv på 
teamudvikling. Et perspektiv, som kunne være spændende at arbejde videre med. 

 

UGE Praksismodel – Teamudvikling 
 

 TEORI- OG METODE TILGANGE 

1-10  En aktionsforskningstilgang, baseret på socialkonstruktionistisk 
tænkning og forholdemåde med fokus på at få alles stemmer og 
perspektiver i spil samt det at skabe en medinddragen og demokratisk 
proces 

 En aktionsforskningstilgang med fokus på anvendelse af fælles 
refleksion og evaluering 

 En socialkonstruktionistisk tilgang med fokus på AI, med henblik på at 
fremme gruppemedlemmernes kendskab til hinanden, samt en 
anerkendende kommunikation  

--- GENEMGÅENDE TILTAG 

1-10  Aktioner– noget man skal afprøve/lave i praksis imellem hvert møde.  

 Evaluering og refleksion 

 Arbejde med samarbejdskontrakt, logbog og tidslinje 

----- ENKELT TILTAG 

1 

 

 Brainstorm/post it som hjælp til, at gruppen kan udarbejde egen 
skabelon til samarbejdskontrakt og logbog  

 Anvende Kontinuum-spørgsmål, i forbindelse med at kvalificere 
samarbejdskontrakten og kendskabet til hinanden 

 Tidslinje: Til overblik og tidsestimering        

2     ”Bedste teamoplevelse” (AI) 
    ”Hvornår er jeg god i et team?” (AI) 

3  

4  ”Jeg sætter pris på at være i gruppe med dig fordi…” (AI) 
 Dyremetafor/Anvend en metafor der beskriver gruppen 

5  

6  

7   Metafor - Undersøge om metaforen har ændret sig. (Gentages evt. igen 
i løbet af de sidste 3 uger eller v/evaluering) 

8  

9  

10  Evaluering 
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Perspektivering 

Aktionsforskningsprojektet har været et spændende og lærerigt forløb. Der har desuden, været 

stor interesse for projektet i organisationen – fra såvel ledelsens side, som fra mono- og 

tværfaglige kolleger og de studerendes side. Der er allerede i gangsat en mindre organisatorisk 

spredning, da medforskerne selvinitieret p.t. arbejder videre med deres læring fra projektet i nye 

grupper på deres 12. modul. Ligeledes har jeg, på baggrund af AF-projektet, i samarbejde med en 

tværfaglig kollega igangsat et mindre pilotprojekt på modul 10. Jeg er endvidere stødt ind i 

studerende, som spontant har givet udtryk for, at de har hørt om projektet og gerne vil være del af 

et lignende forløb. Jeg overvejer derfor med afsæt i mine refleksioner i diskussions- og 

refleksionsafsnittet, hvordan jeg på næste semester, kan arbejde med, at bidrage til en 

organisatorisk spredning, hvor det fx vil handle om, at skulle coache 12 grupper på et hold, frem 

for én gruppe. Medforskerne fra aktionsforskningsprojektet har dog allerede givet udtryk for, at de 

gerne vil deltage som medforskere/med-facilitatorer, såfremt jeg igangsætter et nyt 

teamudviklingsprojekt i efteråret.     
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Obligatoriske bilag 

Min rolle  

Jeg har i gennem hele forløbet reflekteret meget over mine roller. Det har fx været vigtigt for mig, 

at jeg har kunnet indtage rollen som forsker med en demokratisk og coachende tilgang. Samtidig 

har jeg været opmærksom på de udfordringer, der kan være i forhold til at intervenere i egen 

organisation. De studerende kender mig fx til daglig som underviser og som eksaminator, og jeg 

har derfor været opmærksom på at tilbyde AF-projektet til et hold studerende, som jeg hverken 

skulle undervise eller bedømme.    

Ud over mine egne refleksioner i og over praksis med henvisning til Schön (Schön, 2000), har jeg 

også lagt mærke til, hvordan de studerende eksempelvis har italesat min rolle. Jeg har her taget et 

enkelt uddrag med, som jeg særligt har glædet mig over, da jeg på baggrund af udtalelser som: 

”Det er ikke fordi du står oppe med pegepinden” og ”jeg føler ikke at du styrer det” tolker, at det 

kan forstås som om, at de studerende har oplevet en demokratisk coachende tilgang:  

KA: Jeg synes, at det giver ekstremt meget, at være sammen med dig. Altså det giver bare 

nogle helt andre vinkler, som man når frem til. Jamen egentlig ikke fordi du egentlig 

fortæller det, men det er bare, jamen så kommer der også et eller andet fra nogle af jer, 

og så tænker jeg selv.  Det er lige som om, at det rykker bare hele tiden. Og det er jo ikke 

fordi, du står oppe med pegepinden og fortæller. Altså, det er jeg dybt imponeret over, 

at det kan. 

KE: Ja, sætte så meget i gang 

KA: Ja, at man kommer så langt omkring noget. Fordi, jeg synes jo ikke, at det er fordi, 

jeg føler, at du styrer det.  

Resten af gruppen bekræfter 

KA: Jeg har slet ikke den opfattelse af, at du egentlig er underviser. Fordi, det er bare en 

helt anden måde. Jeg synes, det er faktisk helt vildt svært at forklare. Fordi, det er bare 

sådan, at der kommer en lille ping-pong, det er jo ikke særlig meget, der udløser de næste 

tanker.  

 
Jeg har også arbejdet bevidst, med de nonspecifikke faktorers betydning i interpersonelle 

relationer (B. Zacharia ( 2007), E. Hougaard (1996), C. R. Jørgensen (2002) som jeg også 

beskæftigede mig med i min 1. semester opgave. (Krohn, 2014) I denne opgave tog jeg særligt 

udgangspunkt i Rogers kernekvaliteter: kongruens, empati, ubetinget positiv anerkendelse, samt 

fokuspersonernes oplevelse af coachens empati, kongruens og ubetingede positive anerkendelse. 

(Rogers, 1962) I forhold til at have belæg for at anvende Rogers terapitilgang i en coachende 

tilgang, er dette begrundet i min 1. semester opgave, som jeg vil henvise til for yderligere læsning. 

(Krohn, 2014) Jf. sidstnævnte kernekvalitet, har det derfor været vigtigt for mig, at være åben 

overfor de studerendes oplevelse af vores interpersonelle relation. Jeg har derfor løbende forsøgt 

at være opmærksom på tegn på dette, fx i form af tillid eller udtalelser som nedenstående, hvor 

kommentarer som ”du har givet plads” og ”du har ikke noget resultat” kan tolkes som om, at de 
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studerende har oplevet en anerkendende og rummelig tilgang, som også har resulteret i læring: 

”Så kommer det bare til én alligevel”  

KE: Men jeg synes også det er rart, at du har givet plads til, at man gør det som man kan og så ser 

vi hvad der sker […] 

C: Ja, det der med, at du ikke har noget resultat  

KA: Ja, og så kommer det bare til én alligevel 
 

Jeg har også i forbindelse med evalueringen spurgt ind til de studerendes oplevelse af min rolle/ 

tilgang. Her har jeg fået følgende svar: 

9. Har du i forhold til forskeren/facilitatoren følt dig set, anerkendt og tryg 

.                             1  2 4         3           

I ringe grad      I stor grad 

Uddyb evt. hvilken betydning det har haft:  

3: Kæmpe betydning! Så føler man sig som en del af det hele. 

4: Du har bare været god til at se os alle og taget problemstillingerne op på en god måde 

 

I forhold til kongruens, har jeg fx forsøgt, når jeg fandt det hjælpsomt for gruppen, at give til 

kende, når jeg var i tvivl om noget, når jeg blev nysgerrig/opmærksom på noget, eller når jeg blev 

klar over, at jeg havde forsøgt at implementere idéer, som gruppen ikke følte ejerskab overfor.  

MK: Det var vist mig der nævnte det.  Det er faktisk lidt sjovt og spændende. Den der effekt af 
ejerskab, hvor vigtigt det er, at det kommer fra jer selv. 

Gruppemedlemmerne griner 

MK: Men den har ikke rigtig vundet indpas [anvendelsen af læringsmål], sandsynligvis fordi den 
kom fra mig. Det var vist lige underviseren, der kom ind over og tænkte, at det kunne være en god 
idé  

KA: Nej, det har ikke lige fået en plads 

MK: Nej, det bemærkede jeg godt 

Alle griner 

 
Jf. ovenstående har refleksion-i-handling og refleksion-over-handling (Schön, 2000), været yderst 
vigtig, såvel i forhold til udvikling af relationen med medforskerne, som i forhold til udvikling af 
min egen roller som facilitator/coach og aktionsforsker.  
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Forløbs- og indholdsbeskrivelse 
Projektet blev afviklet fra uge 6-16. Vejene symboliserer møderne og pærerne aktionerne. Yderst 

til højre har jeg illustreret interessenterne: ”Dem” (MOC, Ålborg universitet), ”os” (de studerende 

og VIA) og ”mig” (Coghlan & Brannick, 2013:7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møderne blev bygget op omkring Lewins cycles (Coghlan & Brannick, 2013:11) og nedenstående 

ses de fire planlagte cycles. (Der blev tilføjet en 5. cycle pga. sygdom)   
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Komprimeret forløbs- og indholdsbeskrivelse 
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Et udvalg af anvendte tilgange  

Zonen for nærmeste udvikling (NUZO) 
Begrebet NUZO er formuleret af Vygotsky og omhandler tre udviklingsniveauer: 1) Det aktuelle 
udviklingsniveau. 2) Det potentielle udviklingsniveau/NUZO 3) Niveauet udenfor NUZO. Vygotsky 
definerede NUZO som: ”[…]the zone of proximal development. It is the distance between the 
actual developmental level as determined by independent problem solving and the level of 
potential development as determined through problem solving and the level under adult guidance 
or in collaboration with more capable peers” (Vygotsky, 1978:86). Jeg har i forløbet været 
opmærksom på medforskernes NUZO.  

Styrede gruppesamtaler 
Jeg har benyttet mig af styrede gruppesamtaler for at få alle stemmer i spil. Dette har blandt andet 

været vigtigt jf. en socialkonstruktionistisk tilgang, hvor det er ønskeligt at synliggøre deltagernes 

forskellige perspektiver. Thybring et al (2005:104) beskriver netop, at styrede gruppesamtaler kan 

resulterer i, at alle forholder sig aktivt, og at alles perspektiver værdsættes. 

Grafisk facilitering  
Jeg har anvendt grafisk facilitering (GF) for at give medforskerne et overblik over forløbet og til at 

forklare Lewins cycles. Jeg oplevede, at GF var hjælpsomt i forhold til at skabe forståelse og 

overblik. Moltke og Molly beskriver netop også, at visualisering i stor grad kan være behjælpelig i 

forhold til at skabe struktur og klarhed over et forløb. (Moltke & Molly, 2009:109). Endvidere blev 

GF anvendt til møderne, fx i forbindelse med skala spørgsmål.  

Spørgsmålstyper  
I forløbet var jeg opmærksom på anvendelsen af spørgsmålstyper. Jeg benyttede mig blandt andet 
af: 

 Tomms spørgsmålstyper(Moltke & Molly, 2009:160)  

 Brobygningsspørgsmål og skalaspørgsmål (Moltke & Molly, 2009:160)  

 Spejlinger/parafraser (Alrø & Kristiansen, 2010:188) 
 

Endvidere var jeg opmærksom på: 

 Parasprog (Alrø & Kristiansen, 2010:186)  

 Up- og downgraders (Alrø & Kristiansen, 2010:200)   
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Bilag 1: Grafisk facilitering 
 

Anvendt ved introduktion til aktionsforskningsprojektet 

Ekstra bilag 
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Bilag 2: Grafisk facilitering 
 

Anvendt ved skalaspørgsmål og introduktion til SMTTE-modellen 
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Bilag 3: Grafisk facilitering 

 

Anvendt i forbindelse med Bushe: ”Best team” fortællinger 
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BILAG 

Uddrag af grafisk facilitering anvendt i forbindelse 

med de- og rekonstruktion af samarbejdskontrakt, 

logbog samt idéer til grafisk facilitering/tidslinje 

Bilag 4: Grafisk facilitering 
Anvendt i forbindelse med de- og rekonstruktion af 

samarbejdskontrakt og logbog.  

Samt idéudvikling vedr. grafisk facilitering/tidslinje 
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Bilag 5: Grafisk facilitering 
Anvendt i forbindelse med udarbejdelse af praksismodellen 
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T 

 

 

 

1. Tænker du, at aktionsforskningsforløbet har gjort en forskel i forhold til optimering/udvikling 

af jeres gruppesamarbejde? 

                            1        2    4      3  

I ringe grad              I stor grad 
 
Uddyb evt. dit svar: 
1: Vi har haft mulighed for at arbejde med de omgivende ”ting” omkring gruppesamarbejdet, som har gjort 
os meget bevidste og skarpe på fx logbog, så den virkelig blev vores. Også godt, at vi undervejs har haft 
mulighed for at arbejde med det, der lige rører sig og dermed tage noget i opløbet, som derfor ikke vokser 
sig stort og hæmmer projektet. 
2: Det, at der pludselig har været så meget fokus på gruppesamarbejdet, har gjort en stor forskel. Vi har 
gennem hele forløbet været meget fokuserede på hinanden og samarbejdet.  
4: Vi har kunnet drage mange paralleller i vores projekt til forløbet og har i høj grad brugt de redskaber, vi 
har fået. 
 
2. Tænker du, at aktionsforskningsforløbet har gjort en forskel i forhold til kvaliteten af jeres projekt? 

                   1    3    4      2 

I ringe grad            I stor grad 

Uddyb evt. dit svar:  
1: Vi har brugt nogle metoder vi har lært her, til at blive skarpere på projektet fx brainstorming som hjalp os 
til at komme i dybden effektivt. Udover det har vores målrettede arbejde med logbogen været en stor 
ressource.  
2: Vi er nået bredere rundt, da alle i gruppen har følt tryghed til at gøre og sige hvad de umiddelbart 
tænker.  
4: Det har helt sikkert gjort at vi har sagt vores mening til hinanden og turdet tage diskussioner, som har 
optimeret vores udbytte. 
 

3. Var de emner I valgte at arbejde med, relevante og vigtige for dig? 

SAMARBEJDSKONTRAKT 

                       4    1          2      3 

I ringe grad      I stor grad 

LOGBOG 

                          3    2   4        

I ringegrad      I stor grad 

TIDSLINJER 

                                 3      4                                          1 , 2  
I ringe grad      I stor grad  

Bilag 6: Evalueringsskema m/besvarelser 
Evaluering af aktionsforskningsforløbet 
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Uddyb evt. dit svar:  

1: Det er nogle forudsætningsskabende værktøjer, som jeg synes har haft stor betydning både for oplevelsen 

af processen, men også vores fælles fornemmelse af projektet og arbejdet med det.  

2: Alle tre har haft stor betydning i projektet og derfor været både relevante og vigtige for mig. 

Samarbejdskontrakt + logbog har været særlige da det ofte er 2 områder der førhen bare var noget som 

”skulle overstås” 

3: Set i bakspejlet skulle vi have brugt vores tidslinje bedre/mere og have lavet det på ugebasis. Det gav et 

godt overblik. Logbogen har været rigtig vigtig og vi kunne godt have været endnu skarpere på den, men vi 

brugte den godt.  

 

4. Hvor stor betydning syntes du, at de ting I afprøvede, havde I forhold til at udvikle/optimere 
jeres gruppesamarbejde:  

 

1. møde 

Brainstorm via. post it, i forbindelse med udvælgelse af overordnede emner, samt i forhold til, emner til                  

logbog og samarbejdskontrakt.(3: Var syg) 

                                                                                                                                                         4      1  2 

Ingen betydning     Stor betydning 

 

2. møde 

Bedste teamoplevelse og herudfra, udvælge vigtige værdier for studiegruppen  

         4                                    1       2        3 

     Ingen Betydning     Stor betydning 

 

3. møde 

Kontinuum spørgsmål vedr. graden af samarbejde, ansvar og gensidig afhængighed.  

    1, 2     4        3 

             Ingen betydning     Stor betydning 

 

Anvendelse af SMTTE og SMART modellen i projektet. 

 

                                            2                                      1              3                                    4 

     Ingen betydning      Stor betydning 

 

2: Jeg kan se den i en anden sammenhæng.  

3: Rart at kende til, men svær i forhold til til vores projekt. Den fik ikke den store værdi. 

4: Ville gerne have brugt den mere 
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4. møde 

Italesættelse af, hvad I værdsatte ved at være i gruppe med hinanden (2 x post it på hver) 

 

    1                   4    2                 3 

             Ingen betydning     Stor betydning 

 2: Gav virkelig en god følelse og rigtig rart at vide, hvad andre synes er ens styrker  

 3: Rart at få komplimenter 

 

5. møde 

Besvarelsen af de 3 spørgsmål: ”Hvornår er jeg god i et team”, ”hvordan kan de andre gøre mig god”, 
”hvad kan jeg bidrage med?” 
 

                       2         4                                     1                          3 
Ingen betydning     Stor betydning 
 

1: Skal placeres tidligere 

2: Jeg kan bedre se den tidligere i forløbet 

3: Skulle bare have lagt, så det blev mere brugbart 

4: Kom for sent i forløbet 

 

Øvelsen ”Hvis jeg skulle beskrive mit team som et dyr/med en metafor?” 

                                                    2                                                                           3    1                                     4 

Ingen betydning     Stor betydning 

1: Sjov måde at få sat nogle andre ord på processen/gruppen 

3: Sjovt at se hvor forskelligt vi ser på samme opgave 

 

Generelt vedr. alle møder 

Anvendelsen af evaluering – Herunder dialog og anvendelsen af forskellige spørgsmålstyper. 

                                                                                                                                                         3, 1    4     2 
Ingen betydning     Stor betydning 

 

Anvendelsen af aktioner imellem hvert møde 

 

                                                                                                          3                                               1    4        2 

Ingen betydning     Stor betydning 

 

Jeres 3 udvalgte fokusområder 

Anvendelse af logbog 

 

    3      2 4 1 

Ingen betydning     Stor betydning 
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Udarbejdelse af samarbejdskontrakt 

 

                                                                                                                                      4                        2,3,1 

Ingen betydning     Stor betydning 

 

Udarbejdelse af tidslinjer  

 

                                                                                                                                     3     4 2                               1 

Ingen betydning     Stor betydning 

 

 

5. Har du lagt mærke til, om du, i forløbet har handlet eller tænkt anderledes end du plejer?                        

Hvis ja, beskriv gerne hvordan og evt. hvorfor. 

1: Jeg har været mere engageret i at få lavet logbog og tidslinje fordi vi har arbejdet så koncentreret 

med det og evalueret undervejs. Ofte er det ikke så bevidst vi arbejder med det, men bare noget der 

bliver gjort.  

2: Jeg har givet endnu mere plads for andres meninger og holdninger. Tænkt at de var styrker selvom 

nogle ideer (også mine) ikke stod distancen. 

4: Jeg synes selv, at jeg har været mere åben og rummelig overfor de andre. Jeg har turdet sige min 

mening og spurgt ind til de andre. Jeg har kunnet gå på kompromis og acceptere det, hvilket ellers er 

svært for mig. Problemer jeg så på forhånd, har slet ikke været aktuelle 

6. Hvad er det vigtigste du tager med dig fra forløbet? 

1: At det nytter at arbejde bevidst med værktøjer som fx logbog 
2: At jeg har opnået større rummelighed overfor forskelligheder med også overfor idéer. 
3: At åbne munden – Det er så vigtigt at få snakkes sammen og klarlagt spillets regler 
(samarbejdskontrakt)   
4: At rummelighed gælder begge veje, og at man skal give andre mulighed for at være rummelig over 
for en selv. Og at jeg kan gå ind i et samarbejde uden forestillinger om, hvordan det vil være 
  

7. Er der noget du er blevet overrasket over i forløbet? 

Hvis ja, beskriv 

1: Hvor rart det er at være ærlig omkring det der fylder og at det bliver modtaget ordentligt, når man 

får det sagt rigtigt.   

2: Vores samarbejde. I starten var jeg spændt på hvordan vi ville fungere som gruppe. Men jeg er blevet 

meget positivt overrasket over, hvor godt et samarbejde vi har haft. 4 meget forskellige personer, som 

har vist sig at gå op i en højere enhed  

 

 

8. Hvornår/i hvilke situationer vurderer du, at der skete mest læring for dig i forløbet? 

1: Når jeg har hørt de andre fortælle, hvordan de ”ser verden”. Når du har fået os til at uddybe og sætte 

flere ord på. 
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2: Refleksioner og hvor jeg blev udfordret til at skulle skrive på post it og vise dem kort efter for de 

andre.  

3: Da jeg blev stillet de 3 spørgsmål, hvad kan gøre mig bedre i gruppen.  

4: Ved kontinuum spørgsmålene, fordi jeg lærte noget om de andre, men også fordi jeg fik fortalt hvad 

det betyder for mig med selvstændige opgaver, hvilket de tog rigtig godt imod 

 

9. Har du i forhold til  forskeren/facilitatoren følt dig set, anerkendt og tryg 

                     1      2 4       3 

I ringe grad       I stor grad 

Uddyb evt. hvilken betydning det har haft:  

1: Kæmpe betydning! Så føler man sig som en del af det hele 

4: Du har bare været god til at se os alle og taget problemstillingerne op på en god måde 

10. Har du kunnet mærke, at der er blevet arbejdet ud fra en anerkendende tilgang? 

                                                                                                                                                            1, 2    4         3 

I ringe grad     I stor grad 

11. Hvad tænker du om aktionsforskning som arbejds-/læringsmetode (evaluere – planlægge - 

konstruere – aktion )  

1: Det fungerede godt fordi vi har fået tid til selv at arbejde med tingene uden Mette og så kan hun se 

det udefra og rykke os endnu videre 

2. Jeg tænker, at det giver en god struktur og på den måde vil man være tvunget til at komme igennem 

alle punkter 

3: Det er godt at få noget viden og derefter få det prøvet af. Det er god indlæring 

4: Det har været godt at evaluere så ofte, så man har kunnet foretage ændringer 

 

12. Hvad tænker du i forhold til rammerne omkring forløbet 

Længden på møderne:    

For kort __                  Tilpas 1,2,3, 4__ For langt __    

 

Intervallerne imellem møderne: 

For kort __                 Tilpas 1,2,3,4 __ For langt __ 

 

Antal møder 

For få __                    Tilpas 1,2,3,4  __ For mange __ 

 

At der blev serveret Kaffe/te/vand og snacks undervejs: 

Ikke nødvendigt __       OK, men ikke afgørende 1, 2,4__        Det er dejligt og vigtigt _1, 2,3,  

3: Vi har hygget omkring det 

4: Men meget dejligt 

 

Lokalevalg - hvad foretrækker I (Der må gerne sættes flere krydser) 

Klasselokale __    ”Stuen” 1,2, 3,4__  Grupperum __   Andre forslag__ 
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3: Det har været meget trygt og ikke ”undervisningsagtigt” 
4: Men ikke afgørende 
 

Hvordan var det at blive videofilmet/lydoptaget 

Meget forstyrrende __Lidt forstyrrende __  Det havde ingen betydning, jeg glemte det hurtigt 1, 2, 3, 4_ 

 

13. Er der noget du kunne have ønsket dig anderledes i forløbet? 

Hvis ja, beskriv 

Nej, det har været så givende 

 

14. Hvis du med 3 ord/sætninger skulle beskrive forløbet for andre, hvordan ville de lyde? 

1: Godt fundament for en god proces. Meget lærerigt i forhold til samspillet i gruppen.  

2: Lærerigt, tankevækkende, indsigtsgivende 

3: Gruppeterapi, forarbejdelse til godt samarbejde = godt resultat, stillet kritisk overfor ”hvad 

er godt samarbejde?” 

4: Fået redskaber til et rigtig godt og givende samarbejde  

 

 

15. Evt. Her er der fx plads til at skrive, hvis der er noget du synes, der ikke er blevet spurgt om, 

men som du finder vigtigt at videregive.  

 

 

 

 

16. Beskriv hvordan du tænker det optimale forløb/indhold skulle være, hvis du skulle 

sammensætte et teamoptimeringsforløb. (Du må også gerne inddrage idéer, som vi ikke 

nåede at afprøve. Dette punkt samler vi op på sammen og prøver at udarbejde gruppens 

samlede bud på en evt. praksismodel 

  



SIDE 43 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varighed 
2½ time 

1. Møde 18.02.15 
(C. syg) 

 
 
 

Opstart/ 
Evaluering 

Info om forløbet: 

 Rammerne/arbejdskalender (GF) 

 Kort info om AI og social konstruktionisme  

 Info om AF og roller – medforskere og den demokratiske tilgang (GF) 

 Info om Interessenter (GF) 

 Præsentation af artikel fra vores fagblad ”Ergoterapeuten” om andre 
studerende, der har været med i forskningsprojekter. 

 Forventningsafstemning og fokus for projektet: Teamoptimering  
 

 
 
 
 

Constructing 

Proces:  

 Dialog omkring hvad gruppen selv finder vigtigst at arbejde med?   
   (Dette er et vigtigt aspekt i forhold til såvel AF og AL – Coglan og Brannick         

nævner også at det er vigtigt at arbejde med et ”hot spot”)  
    Brainstorm via post it – Alle stemmer i spil 

Gruppens valg: 

 Samarbejdskontrakt 

 Logbog 
 Grafisk facilitering/Tidslinje 

 
 
 

Planning 

Gruppen skal selv arbejde videre med de post its, som de har udarbejdet. – 
Herudfra vil de udarbejde en:  

 Samarbejdskontrakt  

 Skabelon til logbog 
 Tidslinje via grafisk facilitering – De beslutter at udarbejde én 

tidslinje hver, som skal sammenføres til én.  
 

Action 
 GF: Tidslinjer 
 Logbogsskabelon  
 Samarbejdskontrakt 

Info om… AF, AI, Social Konstruktionisme  

 
 
 
 

Evt. tilføjelser 

Da C er syg undlader vi at arbejde med gruppemedlemmernes tidligere positive 
oplevelser og værdier i forhold til gruppesamarbejde.  
I udforskningen af den positive kerne i det menneskelige system vil 

forandringsprocessen blive bedre, dybere og mere varig, jo flere af gruppens 

medlemmer der deltager. (Gergen, 2010: 41) 

Gruppen har til opgave, at integrere C i forløbet inden næste møde. Herunder, at 

hun også får mulighed for at foretage til- og fravalg. 

Bilag 7: Uddybende indholdsbeskrivelse 
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Varighed 
1½ time 

2. Møde 24.02.15  
(Ekstra gang pga. sygdom) 

 
 

Opstart/ 
Evaluering 

 Opfølgning på sidste gang i forhold til at sikre, at C. er blevet 
integreret/informeret – Afklare om der er ejerskab i forhold til de 
udvalgte fokusområder.  

 Der blev ikke evalueret på de igangværende aktioner, da denne gang 
er et supplement til 1. møde, hvor C var syg. Endvidere er det kun tre 
hverdage siden vi havde 1. møde.  

 
 
 
 
 
 
 

Constructing 

 Arbejder i et AI perspektiv med teammedlemmernes bedste 
erfaringer. Dette sker via Busches ”Best team” 

 Hver gruppemedlem fortæller sin historie, ét af de andre 
gruppemedlemmer får ansvaret for at skrive nøgleord på post it og 
genfortæller efterfølgende, hvad hun har hørt og nedskrevet. De 2 
andre teammedlemmer reflekterer og kan spørge ind til sidst. 

 Afslutningsvist, når alle teammedlemmerne har fortalt deres historie, 
udvælger teammedlemmerne de 3 nøgleord/post it, som de finder 
vigtigst at få med i deres nuværende teamsamarbejde. De skriver 
nøgleordene ned på 3 nye post its, så ingen af de andre 
teammedlemmer kan se, hvilke nøgleord de vælger. Efterfølgende 
præsenterer de hver især, hvilke ord de har valgt og hænger dem op 
på en flip-over. Herefter snakker vi om de værdier/nøgleord, som er 
blevet udvalgt og grupperer dem. Hvis gruppemedlemmerne herefter 
synes, at der er noget der mangles, må de godt vælge yderligere 
nøgleord. 

 
Planning 

 Gruppen ønsker at inddrage dagens oplevelser/den nye viden om 
værdier, i deres samarbejdskontrakt 

 Gruppen ønsker at fokusere på gruppens ressourcer.  
 

Action 
 GF: Tidslinjer 
 Logbogsskabelon 
 Samarbejdskontrakt – Udvidet med dagens oplevelser 
 Fokusere og italesætte deres ressourcer.  

Info om… Lidt om spørgsmålstyper, da gruppen udviser interesse for dette område 

Evt. tilføjelser  
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Varighed 
2½ time 

3. Møde 03.03.15  

 
Opstart/ 

Evaluering 

Evaluering af arbejdet med 

 Tidslinjer  

 Logbogsskabelon 

 Samarbejdskontrakt herunder ressourcer 
 
 
 

Constructing 

 Idéudveksling vedr. yderligere arbejde med samarbejdskontrakten. 
Der snakkes om og afprøves kontinuumspørgsmål: 

 Opgaveløsning: Individuel - fælles 

 Ansvar: Individuel – fælles 

 Afhængighed: Lille – Stor 

 Gruppen fravælger kontinuum spørgsmål vedr. ønske om karakter og 
arbejdsindsats/Tjek-in kalibreringer.  

 
 
 
 

Planning 

 Gruppen snakker om, at de gerne vil arbejde videre med en tidslinje. 
De har nu fået overblik over, at den primært skal fokusere på 
tiden/processen og ikke på produktet. 

 Gruppen snakker om at arbejde videre med fokus på ressourcer – Evt. 
italesættelse af hinandens ressourcer.  

 Gruppen overvejer muligheden for at kigge på læringsmålene 

 Gruppen overvejer at inddrage et nyt punkt til deres møder: Dagens 
gode oplevelse. De arbejder i forvejen med High Five.  

 De overvejer at afprøve SMTTE og SMART i forhold til udfyldning af 
logbog.  

 
Action 

 GF: Tidslinjer – Fokus på processen og tiden. 
 Logbog – implementering via SMTTE og SMART 
 Inddrage læringsmål i logbog 
 Fokusere på og italesætte deres ressourcer.  

Info om… Fortæller lidt om teori om team ud fra Bushe og Storch og Molly-Søholm et al. 
Præsenterer SMTTE og SMART-modellen  

Evt. tilføjelser Gruppen fremsender inden mødet, uopfordret, deres udkast til samarbejdskontrakt 
og logbog. 



SIDE 46 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varighed 
2½ time 

4. Møde 23.03.15  

 
Opstart/ 

Evaluering 

Evaluering af arbejdet med 

 GF: Tidslinjer – Fokus på processen og tiden. (Overblik) 

 Logbog – implementering via SMTTE og SMART 

 Inddrage læringsmål i logbog 

 Fokusere på og italesætte deres ressourcer.  

 
Constructing 

           Sætte ”Post It” på hinanden vedr. 2 ressourcer 
           3 spørgsmål: Hvornår er jeg god i et team? Hvordan kan de andre gøre mig god?      

Hvad kan jeg bidrage med? 

Planning  

 
 
 
 

Action 

 Færdiggøre de 3 spørgsmål: Hvornår er jeg god i et team? Hvordan kan de 
andre gøre mig god? Hvad kan jeg bidrage med? 

 Være opmærksomme på, om der er noget I gør anderledes i forhold til 
tidligere gruppesamarbejde. 

 Har det, at de andre har italesat mine ressourcer, gjort en forskel? 
 Dagens gode oplevelse – Implementeres? 
 GF: Tidslinjer – fokus på processen og tiden (Overblik) 
 Logbog – Implementering og hvordan/hvem?  
 Læringsmål – opfølgning fredag  
 SMTTE og SMART afprøves igen i forhold til målsætning i projektet 
 Forsat arbejde med de igangværende ting – Fin-pudsning 
 Dato til evaluering 

Info om… Kommunikation: Hvordan gør vi hinanden gode  

Evt. tilføjelser Husk, der skal findes en dato til evaluering 

Varighed 2½ 
time 

5. Møde 08.04.15  
 

 
 
 

Opstart/ 
Evaluering 

Evaluering af arbejdet med 

 Færdiggøre de 3 spørgsmål: Hvornår er jeg god i et team? Hvordan kan de 
andre gøre mig god? Hvad kan jeg bidrage med? 

 Være opmærksomme på, om der er noget, I gør anderledes i forhold til  
tidligere gruppesamarbejde. 

 Har det, at de andre har italesat jeres ressourcer, gjort en forskel? 

 Dagens gode oplevelse – Implementeres? 

 GF: Tidslinjer – fokus på processen og tiden (Overblik) 

 Logbog – Implementering og hvordan/hvem?  

 Læringsmål – opfølgning fredag  

 SMTTE og SMART afprøves igen i forhold til målsætning i projektet 

 Forsat arbejde med de igangværende ting – Fin-pudsning 

 Dato til evaluering –  
DER IGANGSÆTTES IKKE YDERLIGERE AKTIONER, DA FORLØBET ER SLUT. 

Varighed  
2½ time 

6. Møde  

 
 
 
Evaluering 

AF-forløbet evalueres 

Der udpeges områder, som medforskerne har fundet mest effektive, og som de 

ønsker at arbejde videre med 

Der udarbejdes en praksismodel med henblik på 1) At fremme de studerende 

empowerment i forhold til selv at kunne videreføre på modul 12 

2) At jeg kan igangsætte et pilotprojekt på modul 10, med 3 nye grupper,  
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Tilbud om deltagelse i gruppe/teamudviklingsforløb,  
i forbindelse med projektarbejdet på modul 11 

 

Hvorfor dette tilbud? 
Teamudviklingsforløbet er et led i min igangværende Masteruddannelse i Organisatorisk Coaching og 
Læring på Aalborg universitet. I er dog særligt udvalgte, da jeg har vurderet, at I er så langt i uddannelsen, 
at I har masser af erfaring med gruppesamarbejde som I kan bringe i spil. Samtidig skal I, både på dette 
modul samt i jeres resterende studietid arbejdet meget i grupper. Det kan derfor være nyttigt, at 
videreudvikle jeres kompetencer i forhold til, at kunne etablere gode gruppesamarbejdsformer. 

 

Hvad kan I få ud af det? 
Vi skal i samarbejde finde ud af, hvad I kunne tænke jer at arbejde med.   
Hvad vil være relevant og meningsfuldt for jer at udvikle og optimere?  
 

Mødedatoer (Er skemalagte) 
D. 18/2 kl. 12.30 - 15.00 
D. 3/3 kl. 09.00 - 11.30 
D. 23/3 kl. 09.30 - 12.00 
D. 8/4 kl. 12.30 – 15.00 

 
Endvidere skal der være en afsluttende evaluering. - Denne er endnu ikke skemalagt, men det vil blive i uge 
16 -18. (Vi finder et tidspunkt sammen, som tager højde for eksamen og modulopstart – evt. 17/4 kl. 12.30) 

 

Hvilke krav er der for at kunne deltage? 
I skal have lyst til og være motiverede for at arbejde med at udvikle jeres gruppesamarbejde  
I skal kunne deltage i alle sessioner samt i en evaluering. 
 
Såfremt flere grupper tilmelder sig, vil der blive trukket lod om, hvilken gruppe der får muligheden for at 
deltage i udviklingsforløbet.   
 
Tilmelding mailes til: METK@VIAUC.DK senest fredag d. 6/2  
I skal i tilmeldingsmailen skrive alle gruppemedlemmers navne.  
Hvis I allerede har snakket om ét eller flere konkrete temaer,  
som I godt kunne tænke jer at arbejde med, så må I  
gerne, skrive det i mailen.  
 
 
 

 

Jeg vil glæde mig rigtig meget til at samarbejde med jer!  
NB: Jeg vil introducere jer til at arbejde ud fra en anerkendende tilgang! 

 

Bilag 8: Invitation 
 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://vitaactiva2.blogspot.com/2013/06/fra-lykke-til-glde.html&ei=RifOVIiqKsrLPePrgfAL&bvm=bv.85076809,d.ZWU&psig=AFQjCNEdh_V6HLTQxqZsGB2gl45ybj7AKw&ust=1422882975221029
mailto:METK@VIAUC.DK
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Som dokumentation for indsamlet empiri, er det via nedenstående link muligt at få adgang til 

video- og lydoptagelser samt til transskriberinger. Linket de-aktiveres 18/06 2015. 

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B8upMG34cmffflJKeWZJZENYdlQxQ2pkazV4QkktaVZTS0

9IRzVaM3dQdkFMUklVQkJLNjg&usp=sharing  

 

 

Bilag 9: Link til empiri 
 

https://drive.google.com/folderview?id=0B8upMG34cmffflJKeWZJZENYdlQxQ2pkazV4QkktaVZTS09IRzVaM3dQdkFMUklVQkJLNjg&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B8upMG34cmffflJKeWZJZENYdlQxQ2pkazV4QkktaVZTS09IRzVaM3dQdkFMUklVQkJLNjg&usp=sharing

