
Projektstatus November 2013 – projekt undringsbaseret entreprenørskabsun-
dervisning. 
Udarbejdet af lektor Sine Maria Herholdt-Lomholdt 
 
Projektet følger med få måneders forsinkelse tidsplanen i projektbeskrivelsen. I maj 2013 afslutte-
des projektets indledende fase. I den forbindelse besluttes det, at den undersøgende del af projektet 
foregår på flere niveauer, dels et forskningsniveau anført af Finn Thorbjørn Hansen og den eller de 
phd. studerende som muligvis etableres i forbindelse med projektet – og dels et FoU niveau som 
pilotgruppen er ansvarlig for.  
Sidstnævnte bliver en undersøgelse af undringsbaseret entreprenørskabsundervisning fra tre forskel-
lige perspektiver;  

1. Et studenterperspektiv. Hvorledes oplever studerende på vore uddannelser at gennemgå 
undringsprocesser – og hvorledes oplever de, at undren står i forbindelse med innovation 
og entreprenørskab? 
Undersøgelsen tilrettelægges som fokusgruppeinterviews af studerende som har gen-
nemgået kundskabsværkstedet eller lignende undringsprocesser i uddannelsen i forbin-
delse med undervisning i innovation/entreprenørskab. 

2. Et underviserperspektiv. Hvorledes oplever undervisere og vejledere fra praktikken at 
deltage i og/eller fasilitere undringsprocesser. Hvad kræver det? Hvad giver det? Hvad 
giver det ikke? – og hvorledes oplever undervisere og vejledere at undren står i forbin-
delse med innovation og entreprenørskab? 
Undersøgelsen tilrettelægges som analyse af fokusgruppeinterviews samt undervisernes 
logbogsoptegnelser. 

3. Et tværfagligt perspektiv. På hvilke måder synes undringsprocesser at bidrage til tvær-
fagligt samarbejde omkring innovation og entreprenørskab – og på hvilken måde synes 
det tværfaglige møde mellem professioner at bidrage til undringsprocessen. Undervis-
ningen tilrettelægges som fokusgruppeinterviews af både studerende og undervisere 
samt ved observationsstudier. 

 
Projektet er aktuelt i fase 2, ovenfor benævnt: Projektfasen. Pilotgruppen er i færd med at eksperi-
mentere med undringsbaserede undervisnings- og vejledningsformer mono- og tværfagligt. Aktuelt 
er undringsorienterede tilgange blandt andet afprøvet i de tre ugers tværfaglige innovationsmodul i 
Campus Randers samt på JYDSK, i pædagoguddannelsens 3. semester, i sygeplejeuddannelsens 6. 
modul samt i efter-videreuddannelsesregi. Erfaringerne og de umiddelbare indtryk fra disse ”ekspe-
rimenter” noteres i logbøger og deles i projektgruppen til videre bearbejdning. Pilotgruppen er lige-
ledes i færd med systematisk at planlægge ovenstående undersøgelser og har gennemført de første 
fokusgruppeinterviews med studerende. Projektfasen fortsættes indtil maj 2014. Finn Thorbjørn 
Hansen deltager som følgeforsker på en del af eksperimenterne.  
 
Fremadrettet Perspektiv 
I 2014 afsluttes projektets 2. fase – og vi glider over i projektets afsluttende fase. I denne fase skal 
vi arbejde med systematisk at analysere og bearbejde vores materiale samt formidle projektets re-
sultater. Analysen vil tage afsæt i fænomenologiske analyseformer som f.eks. beskrevet hos den 
canadisk-hollandske fænomenolog Max van Manen. 
Også denne fase vil foregå på to niveauer som indbyrdes vil udfordre og supplere hinanden, et rent 
forskningsniveau anført af Finn Thorbjørn Hansen samt et FoU niveau, som udføres af pilotgrup-
pen.  



Projektets resultater forventes formidlet på følgende måde: Forskningsartikler udgivet af Finn 
Thorbjørn Hansen i samarbejde med pilotgruppen, artikler udgivet på baggrund af undersøgelser fra 
de tre nævnte perspektiver og skrevet af pilotgruppen samt afholdelse af en national konference 
under overskriften ”Undren, innovation og entreprenørskabsundervisning i professionsbachelorud-
dannelser”. 
Dertil har projektgruppen indledt en dialog med Nyt Nordisk Forlag om udgivelse af en bog under 
overskriften”  undren og innovation i professionsbacheloruddannelser”. Sidstnævnte ser ud til at 
blive en realitet – men er endnu strengt fortroligt.  
 
Projektet forventes at kunne afsluttes med udgangen af 2014.  
 
Praktiske forhold: 
Projektgruppen består af følgende personer: 
Fra JYDSK: Kim Kløverhus Jørgensen, Hanne Laursen og Henriette Klitnæs. 
Fra pædagoguddannelsen i Randers: Lisbeth Revsbæk Lund, Trine Stokholm, Jette Kjær og Jane 
Lanng 
Fra Sygeplejerskeuddannelsen i Randers: Isabell Friis Madsen, Sisse Charlotte Norre og Sine Maria 
Herholdt-Lomholdt 
 
Alle projektgruppens medlemmer ønsker at fortsætte i projektet i 2014. 
  
Projektets organisering: 
Projektet er organiseret med Finn Thorbjørn Hansen som faglig leder og Sine Maria Herholdt-
Lomholdt som projektets organisatoriske leder. 
 
 
Økonomiske forhold: 
Timeforbrug i 2013: 
Alle undervisere fra JYDSK og pædagoguddannelsen i Randers har haft et timeforbrug på 98 ti-
mer/projektdeltager i 2013. 
 
Andre udgifter i 2013: 
Øvrige udgifter tæller forskningstilknytning til Finn Thorbjørn Hansen, Ålborg Universitet. PSH og 
SFH deler denne udgift med 2/3 til PSH og 1/3 til SFH. I 2013 udgør forskningstilknytningen 
187.500 kr (=250 timer) fordelt med 125.000 kr til PSH og  62.500 kr til SFH (se vedlagte kon-
trakt mellem PSH, SFH og Ålborg Universitet) 
 
Skønnet timeforbrug i 2014: 
I 2014 søger vi om 174 timer/ projektdeltager. Dvs. 3*174 timer til JYDSK = 522 timer samt 4*174 
timer til pædagoguddannelsen i Randers = 696 timer. I alt ansøges således om 1218 timer til fær-
diggørelse af projektet. 
 
Andre udgifter i 2014: 
Øvrige udgifter i 2014 tæller forskningstilknytning til Finn Thorbjørn Hansen, Ålborg Universitet 
svarende til 250 timer. Dette fordeles igen med 1/3 til SFH og 2/3 til PSH. Udgiften for PSH bli-
ver således på 125.000 kr i 2014. Det er jf. vedlagte kontrakt aftalen, at der tages stilling til denne 
finansiering senest i december 2013.  
 



De lokale FoU koordinatorer i Randers og på JYDSK er indstillede på, at de pågældende 
medarbejdere fortsætter i projektet i 2014. 
 


