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Indledning 

Denne artikel sætter fokus på laboratoriet som model for et eksperimenterende læringsmiljø 

på VIA University College (VIA). Artiklen belyser indledningsvist behovet for nye studie- og ar-

bejdsformer i en professionshøjskole og giver på baggrund af to afholdte laboratoriedage i VIA 

konkrete eksempler på laboratoriemodellens anvendelse inden for velfærdsområdets uddan-

nelser.  Efter det indledende afsnit følger en beskrivelse af laboratoriet som arbejdsform samt 

et afsnit om, hvordan der arbejdes med læring i et laboratorium ud fra innovationsspørgsmål. 

Herefter beskrives VIA Laboratoriet (VIALAB) og dets pædagogiske og didaktiske tilrettelæggel-

se. Disse afsnit leder frem til at levere svar på, om der er tegn på, at VIALAB bidrager til at ud-

vikle et studie- og læringsmiljø, der engagerer de studerende og fremmer deres lyst til læring, 

og endvidere hvordan de studerende oplever laboratoriemodellen som arbejdsform. Artiklen 

giver endelig et bud på nogle af de perspektiver, som behovet for nye læringsmiljøer rummer 

set i forhold til underviserrollen. 

 

Behovet for nye studie- og arbejdsformer i en professionshøjskole 

Regeringen har fastsat mål om, at 60 procent af alle unge skal gennemføre en videregående 

uddannelse og højere kvalitet i de videregående uddannelser. Forskning1 viser imidlertid et 

stigende ’mismatch’ mellem de nuværende uddannelsesstrukturer og unges uddannelses-

praksis med stigende frafald og motivationsproblemer til følge. Motivation skal i denne sam-

menhæng forstås med udgangspunkt i en læringsteoretisk forståelse, der understreger, at den 

enkelte unges oplevelse af engagement, lyst og motivation er en vigtig forudsætning for, at 

læring kan finde sted. Tilsvarende er motivation en forudsætning for, at den unge oplever ud-

dannelsen som meningsfuld at deltage i og gennemføre. Mangler den unge motivation, vil det 

                                                 
1 Se bl.a. ’VIA ifølge omverden’ – en omverdens analyse foretaget i forbindelse med visionsprocessen ’Imagine 

VIA 2020’. 
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både udgøre en barriere for den unges læring, men også for den unges uddannelsesgennemfø-

relse og i sidste ende livsmuligheder. (Hutters & Katznelson 2012) 

      Motivationsproblemerne udfordrer endvidere selve undervisningssituationen. 

Mange uddannelsessteder og undervisere melder således om problemer med manglende for-

beredelse, problemer med fravær samt problemer med uro og manglende prioritering af un-

dervisningen. Der er tale om en situation, hvor uddannelse i stigende grad taber terræn til de 

unges netværk fra fritid, arbejde med videre. (Hutters & Katznelson 2012). Såfremt den politi-

ske målsætning om de unges gennemførelse af uddannelse skal nås, er der behov for at udvik-

le ny viden om, hvordan lysten til læring kan fremmes i det daglige møde mellem unge, under-

visere og fag, og at afprøve nye indsatser, der kan øge unges lyst og motivation for læring.   

Anden forskning viser i forlængelse heraf, at de unge i dag orienterer sig mod ud-

dannelsessystemet på en selvmodsigende måde. Ifølge Johannes Andersen (Andersen 2013) 

orienterer mange unge sig målrettet mod de gode karakterer med en stor pensumbevidsthed: 

Hvad er pensum? Hvad skal vi kunne her? Men samtidig har de unge i dag lyst til at træde ud 

over pensum og ind i spændende projekter, hvor de kan udfolde sig kreativt sammen og være 

med til at definere og løse problemstillinger med praksisrelateret innovation for øje. Det fordrer 

nye studie- og arbejdsformer, der adskiller sig fra gruppearbejde i klassisk form. Andersen pe-

ger derfor på, at udfordringen for uddannelsesinstitutionerne i fremtiden bliver at finde balan-

cen mellem det pensumbestemte og det kreative læringsmiljø. Begge dele skal være til stede i 

kombination med god service og rammesætning, hvis man skal engagere og motivere de unge 

i deres uddannelsesforløb.  

 

Sideløbende med disse tendenser i ungekulturen er der pres på velfærdsydelserne som aldrig 

før. Vi lever i en tid, hvor ny lovgivning og nye udfordringer til stadighed præsenteres for vel-

færdssamfundets professionelle og brugere. Det er blevet tydeligt for de fleste, at vi ikke kan 

fortsætte, som vi ’plejer’, men er nødt til at diskutere, hvordan vi leverer vores velfærd. Såvel 

det pædagogisk-sociale område som det sundhedsfaglige område står således over for en 

række samfundsmæssige udfordringer i de kommende år. Udfordringerne relaterer sig til den 

demografiske udvikling, den teknologiske udvikling i en globaliseret verden, øgede forventnin-

ger til velfærden og krav om, at den offentlige sektor skal effektiviseres. Det bliver derfor end-

nu vigtigere, at velfærdsuddannelserne sikrer, at fremtidens professionelle arbejder klogt, ef-

fektivt, innovativt og kan se sig ind i nye roller.  
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      I tilknytning hertil udtrykker uddannelsesminister Morten Østergaard (Østergaard 

2013) statens forventninger om, at professionshøjskolerne tager et væsentligt medansvar for 

at løse samfundets store udfordringer inden for velfærdssektoren. Et perspektiv på de fremti-

dige krav til velfærdsuddannelserne er, at de professionsuddannede i 2020 skal være i stand 

til med en stærk faglighed at bruge deres kompetencer som velfærdsudviklere. Med andre ord 

skal de professionsuddannede - foruden som hidtil at bidrage med deres faglige kompetencer 

for at varetage en velafgrænset opgave med eksempelvis undervisning, vejledning eller pleje - 

også kunne tage et større ansvar for udviklingen af deres arbejdsplads og den service, de leve-

rer i et tværfagligt arbejdsmiljø.  

      Professionshøjskolerne skal derfor i 2020 uddanne stærke fagpersoner, som med 

tværfaglige og innovative kompetencer bidrager aktivt i udviklingen af velfærdssamfundet og 

dets arbejdspladser. De professionelle inden for velfærdsområdet skal ikke alene tilegne sig 

viden, færdigheder og kompetencer inden for deres professionsfelt, men i stigende omfang 

også kunne samarbejde med andre professioner og i den forbindelse kunne formidle deres 

professions kernefaglighed og centrale arbejdsformer. Det kræver tværprofessionelle kompe-

tencer. De skal derudover kunne udvikle professionen og være innovative i forhold til professi-

onens udfordringer og arbejdsopgaver i samfundet for at sikre fortsat velværd. Det er netop en 

forudsætning for velfærd, at den udvikles, gentænkes og nytænkes. Foretagsomhed, idérigdom 

og evnen til at omsætte viden til værdi for andre er dermed kommet i fokus. (Østergaard 2013) 

     Det betyder for det første, at de studerende skal erhverve tværfaglige kompeten-

cer ved at lære med de andre i fællesskab og ikke blot om de andre. Det implicerer for det an-

det, at innovation bliver integreret i velfærdsuddannelserne – ikke som et selvstændigt fag, 

men indlejret i selve undervisningen som nye studie- og arbejdsformer. De studerende skal 

lære gennem innovation ved at afprøve det. (Østergaard 2013).  Innovation er således kommet 

på dagsordenen i velfærdsuddannelserne. Her skal man i dag ikke bare undervise i innovation, 

men også forholde sig på en ny måde til både læreprocesserne og professionernes praksisfel-

ter med det mål for øje at sikre en veluddannet arbejdsstyrke med de relevante kompetencer.  

 

På baggrund af de ovenfor nævnte udfordringer har VIA i foråret 2013 gennemført VIALAB med 

det overordnede tema Unge, identitet og uddannelse med særligt fokus på foretagsomhed, 

innovation og professionsdidaktik. VIALAB har været en begivenhed, hvor professionshøjskolen 

har ønsket at sætte “handling bag ordene” om VIA som en omverdensorienteret og dynamisk 

uddannelses- og videninstitution, der vil bidrage til udforskning og løsning af aktuelle sam-
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fundsmæssige problemstillinger. Intentionen med VIALAB er, at laboratoriet skal være en fæl-

les læringsplatform, hvor VIA igennem uddannelsesinstitutionens tværgående potentiale ek-

sperimenterer med nye læringsrum for studerende, undervisere, ledere, aftagere med flere og 

dermed også bidrager til opbygning af erfaringer og kapacitet med laboratoriemodellen.  

Det er i tilknytning hertil et mål, at VIALAB bidrager til en professionsdidaktisk ud-

vikling med nye studie- og arbejdsformer, der engagerer de studerende og fremmer deres lyst 

til læring og dermed såvel personlig som professionel udvikling i uddannelsesforløbet. Thomas 

Ziehes begreb om ’God anderledeshed’ er her relevant at bringe i spil (Ziehe 1998). VIALAB 

skal gennem nye studie- og arbejdsformer bryde med den etablerede og traditionelle undervis-

ningskultur for at vække de studerendes nysgerrighed og rykke dem i deres allerede etablere-

de viden. På denne baggrund og i lyset af de aktuelle samfundsmæssige udfordringer besvarer 

artiklen følgende spørgsmål: 

 Er der tegn på, at VIALAB bidrager til at udvikle et studie- og læringsmiljø, der engagerer 

de studerende og fremmer deres lyst til læring? 

 Hvordan oplever de studerende laboratoriemodellen som arbejdsform og deres egen 

læringsproces i relation hertil?  

 

For at besvare det første spørgsmål er der gennemført observation i forbindelse med afviklin-

gen af VIALAB. Fokus for observationerne har med inspiration fra SMTTE-modellen været de 

kvalitative aspekter i det eksperimenterende læringsmiljø, herunder identifikation af en række 

tegn på eller markører for læringsforløbets succes. For at besvare det andet spørgsmål er der 

som led i evalueringen af VIALAB gennemført semistrukturerede kvalitative interviews med 12 

studerende, der har deltaget i laboratoriet. Fokus for disse interviews har været de studeren-

des oplevelse af laboratoriet som arbejdsform og deres egen læringsproces i relation hertil: 

Hvad fik de ud af det? Kriteriet for udvælgelse af informanterne har været, at de ikke tidligere 

har arbejdet med laboratoriemodellen og at de skulle repræsentere en bred vifte af VIAs vel-

færdsuddannelser.   

 

Laboratoriemodellen som arbejdsform 

Laboratoriemodellen bygger primært på at sikre social sammenhængs- og innovationskraft. 

Begrebet ’laboratorium’ rammesætter et rum, hvor man arbejder eksperimenterende. Det kan 

være som en usynlig ramme om det eksperiment, der er i gang i en praksis – eksempelvis en 
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skole – eller det kan være et specifikt rum, hvor en gruppe interessenter mødes for at få idéer 

til nye løsninger, der efterfølgende skal afprøves.  

                        Formålet med laboratoriet er at styrke aktørernes kreativitet, engagement, læ-

ring, videndeling og samarbejde i forhold til en aktuel udfordring. Det implicerer et fællesskab, 

hvor aktørerne midlertidigt fralægger sig formelle positioner og autoritetssymboler og indgår i 

en fælles kreativ leg med virkeligheden og dens muligheder. Der er dermed tale om en arbejds-

form, som skal bryde grænser og fremme nytænkning og problemløsning på tværs af forskelli-

ge niveauer og funktioner. Det indebærer, at der stilles nye krav til aktørernes engagement, 

kompetencer og indsats. (Melander 2008/2009). I legen kan vi eksperimentere med forskelli-

ge identiteter, værdier og mål. Vi kan betragte disse som hypoteser, der kastes ud til debat og 

afprøvning. Legen rummer også oplevede kvaliteter: Når vi er revet med i leg, opstår der en 

opløftet og let stemning, hvor vi er villige til at afgive positioner og overskride vores hidtidige 

forståelse af vores rolle og interesser. Leg kan give anledning til, at der opstår en overskriden-

de fællesskabsfølelse. Klaus Majgaard understreger i overensstemmelse med den russiske 

psykolog Lev Vygotskys teorier2, at legen giver os mulighed for at skabe en zone for nærmeste 

udvikling, “hvor vi lærer os nye ting, som vi endnu ikke besidder de kognitive kapaciteter for 

helt at kunne. Vi kan være forud for os selv.” (Majgaard 2008/2009).3  

      Laboratoriet som idé rummer ifølge Annette Digmann og Christian Fredsø ud over 

dets eksperimenterende og legende karakter også elementer som skabelse og samskabelse, 

passion og vitalitet. Skabelse og samskabelse bygger på det synspunkt, at mennesket både 

alene og i flok er et skabende væsen med en udforskningstrang, som er nødvendig, for at vi 

overhovedet kan tilegne os verden og begå os i den. Samskabelse finder sted, fordi andre 

mennesker kan udgøre den anderledeshed, der beriger og bringer ens perspektiv videre. Sam-

skabelse er også med til at legitimere den indsats, der skal sættes i værk. Passion er i tilknyt-

ning hertil en drivkraft i det at skabe. Den opstår, når vi smelter sammen med en idé og så at 

sige bliver idéen. Vitaliteten opstår, når vi brænder for sagen og ikke kan vente på at erfare, 

hvad denne idé er i stand til at gøre i verden. (Digmann & Fredsø 2009/2010).  

 

                                                 
2 Vygotsky, Lev. S.: Mind in Society. The Development of Higher Psychological Functions, ed. By Michael Cole et.al, 

Cambridge Mass.: Harvard University Press 1978. 
3 Denne opfattelse af leg er beslægtet med tanker om dannelse hos den tyske tænker Friedrich Schiller. Schiller 

forfægter det synspunkt, at mennesket som udgangspunkt er legende, førend det er rationelt. Mennesket er spal-

tet mellem det sanselige og det formelle, og dette kan kun integreres i en levende form, der er lig med leg. Der 

lægges dermed op til, at leg ikke er rationalitetens forfald, men dens forudsætning og derfor grundlag for beslut-

ningstagning. (Majgaard 2008/2009) 
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Laboratorieprocessens livscyklus kan ifølge Preben Melander opdeles i fem faser med hver 

sine funktioner: 

 
 

Fase 1 ’Definition’ har til formål at identificere og afgrænse den problemstilling, som laborato-

riet skal adressere. 

Fase 2 ’Discovery’ går ud på at udforske den valgte problemstilling, herunder de bagvedliggen-

de forforståelser. 

Fase 3 ’Dream’ har til formål at opstille fælles visioner i forhold til problemstillingen,  

Fase 4 ’Design’ indeholder de aktiviteter, hvor der leges og eksperimenteres med forskellige 

løsningsscenarier. Der arbejdes med flere perspektiver som grundlag for vurdering af løsnin-

gernes egnethed. 

Fase 5 ’Destiny’ skal bidrage til, at de mange kreative ideer og visioner ikke blot forbliver snak, 

men omsættes til handling. (Melander 2008/2009). 

 

Laboratoriets succes er på baggrund af ovenstående bestemt af dets evne til at udforme og 

realisere kreative integrerende sociale løsninger, der skaber fælles viden, læring, handling og 

forandring og således mere langsigtede effekter. Succeskriterierne skal ifølge Melander derfor 

findes i aktørernes egen evne til at skabe progression i udviklingsprocessen. Fokus for proces-

sens evaluering bliver i overensstemmelse hermed mere processens forløb og intensitet og 

ikke de delresultater, som processen skaber. (Melander 2008/2009).4  

 

Innovationsspørgsmålet som laboratoriets krumtap 

Ifølge Digmann og Fredsø er innovationsspørgmålet laboratoriets krumtap, fordi det udfordrer 

og træner “innovation in mind”.  (Digmann og Fredsø 2009/2010). I dette perspektiv kommer 

                                                 
4 Erfaringer fra laboratoriemodellen som anvendt samarbejdsmetode inden for offentlig ledelse viser i tilknytning 

hertil, at processens nye sociale relationer, de aflagte fordomme, den intense og intuitive eksperimentering med 

værdier og løsninger, de nye muligheder for forskellighed og kreativitet, den konstruktive dialog med mere bidra-

ger til at mobilisere nye drivkræfter, rammer, arbejdssprog og løsninger, der for aktørerne opleves som merværdi 

(Melander 2008/2009). 

 

1. Definition 2. Discovery 3. Dream 4. Design 5. Destiny 
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laboratoriet til at handle om at fremkalde nye mulighedsrum for tanke og handling. I det under-

søgende og eksperimenterende arbejde er det de rigtige spørgsmål, der tæller. Det er ikke 

klogt blot at sætte målet for innovationsarbejdet og dermed sige, at det er det, vi vil. Det eks-

perimenterende arbejde må begynde dér, hvor udfordringerne er. Det er derfor de rigtige 

spørgsmål, der skal ledes efter, for at starte processen. Det er således bedre først at spørge: 

Hvilke nødvendige udfordringer gør, at arbejdet må i gang? Hvilket problem er det, som gør, at 

vi må vende os mod nye måder at løse opgaverne på? Innovationsspørgsmålet bidrager til at 

løsne den fastlåshed, der ofte opstår mellem det, vi ser som udfordringen, og det, vi ser som 

løsning på den. Det skal derfor være et spørgsmål, der afviger fra vedtagne logikker, og som 

samtidig opmuntrer til at arbejde videre i nye retninger med andre fokuseringer.  

                    Et innovationsspørgsmål er kendetegnet ved tre forhold. Det skal for det første 

rumme en vision. Det skal give lyst og sætte i gang. For det andet må man ikke kende svaret 

på udfordringen på forhånd, fordi spørgsmålet netop skal være igangsættende for en række 

eksperimenterende prøvehandlinger; det vil sige indsatser, der genererer praktiske erfaringer 

uden nødvendigvis at være færdige løsninger. Det indebærer, at svaret eller løsningen på et 

innovationsspørgsmål aldrig kan være noget, nogle andre har gjort med held. Spørgsmålet skal 

derimod give anledning til en undersøgelse af, hvordan det at gøre noget anderledes virker lige 

netop med disse personer, denne teknologi og i denne sammenhæng. For det tredje og sidste 

skal innovationsspørgsmålet være gennemarbejdet, kort, klart og motivere til at gå videre. Det 

skal kunne give anledning til handling og føre til et eksperimenterende arbejde med at afprøve 

nye måder at gøre tingene på, således at nye erfaringer og ny viden kan føre i retning af det, 

der stræbes efter. (Digmann, Jensen & Jensen 2012). 

                  Et eksempel på et innovationsspørgsmål er dette: Det er helt sikkert, at udfordrin-

gen for ungdomsuddannelserne er at mindske frafaldet. Den første udgave af et innovations-

spørgsmål blandt ledere af ungdomsuddannelserne lød således: ’Hvordan fastholder vi elever-

ne i uddannelserne?’ Det er et spørgsmål uden vision, men da det blev omformuleret til: ’Hvor-

dan give unge mennesker lyst til at lære?’ og ’Hvordan kan et frivilligt læringsmiljø se ud i 

2015’, opstod der et helt anderledes handlerum med flere komponenter og aktører – og der-

med også flere radikale handlemuligheder. (Digmann, Jensen & Jensen 2012). 

                  I det følgende skal vi se på, hvordan der konkret blev arbejdet med nye studie- og 

arbejdsformer i VIALAB.  
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VIALAB – Beskrivelse af en case 

Såvel Melanders model for laboratoriets livsforløb som Digmann og Fredsøs fremhævelse af 

innovationsspørgsmålet som laboratoriets krumtap har dannet grundlag for projektgruppernes 

udvikling af VIALAB.  Det overordnede tema for laboratoriet i 2013 har, som nævnt ovenfor, 

været Unge, identitet og uddannelse med særligt fokus på foretagsomhed og innovation samt 

professionsdidaktik. Laboratoriet har i 2013 sat fokus på at undersøge temaets forskellige 

udfordringer, inddrage og udforske relevant viden, reflektere betydningen heraf og producere 

konkrete løsningsforslag ved at skabe og afprøve nye og tværgående læringsrum for studeren-

de, undervisere, ledere og aftagere. Som et led i denne undersøgelse blev der med udgangs-

punkt i det valgte tema arbejdet med at udvikle innovationsspørgsmål, der kunne danne afsæt 

for processen.  Temaet blev udforsket og endeligt formuleret i følgende to innovationsspørgs-

mål: 

 Hvordan udvikler vi studiedage, som du ikke vil gå hjem fra? Udvikling af studiemiljøet. 

 Hvordan udvikler vi læringsmiljøer, der fremmer lyst til læring og foretagsomhed? Udvik-

ling af læringsmiljøer, der syder og bobler. 

 

Omdrejningspunktet i VIALAB har været en laboratoriedag på henholdsvis Campus Aarhus N og 

Campus Viborg, hvor der med afsæt i de to innovationsspørgsmål blev arbejdet med at opstille 

konkrete løsningsforslag på spørgsmålene gennem en bred involvering af studerende, undervi-

sere, ledere, aftagere med flere. Tanken med denne tilrettelæggelse har, som nævnt ovenfor, 

været at opbygge kapacitet og erfaringer med laboratoriemodellen og tværgående samarbejde 

i regi af professionshøjskolens campusmiljøer.  Bag initiativet ligger således også et ønske om 

at bidrage til realisering af potentialet i de tværfaglige campusmiljøer i VIA.5 Hvad angår de 

studerendes deltagelse i laboratoriet, blev den målrettet til studerende, der havde studieår 

foran sig på professionshøjskolen og dermed en fortsat tilknytning til læringsmiljøet.  

      Begge laboratoriedage blev afholdt på samme dag. På Campus Aarhus N arbejde-

de man med innovationsspørgsmålet om studiedage, som de studerende ikke vil gå hjem fra, 

mens der på Campus Viborg blev arbejdet med innovationsspørgsmålet om læringsmiljøer, der 

fremmer lyst til læring og foretagsomhed.  Laboratoriet på begge campusser bestod af en vari-

                                                 
5 På Campus Aarhus N deltog repræsentanter for Bioanalytikeruddannelsen, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, 

Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. På Campus Viborg 

deltog repræsentanter for Administrationsbacheloruddannelsen, Læreruddannelsen i Skive, Pædagoguddannel-

sen og Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg samt en række eksterne repræsentanter og samarbejdspartnere. 
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ation af forskellige læringsrum – fra forskeroplæg6 om unge og læring til involverende og ska-

bende workshops med fokus på, at deltagerne fik bragt deres viden i spil i forbindelse med at 

opstille konkrete løsningsforslag på laboratoriets spørgsmål. Der blev arbejdet i grupper, som 

ikke alene var tværprofessionelt sammensat, men ligeledes gik på tværs af formelle positioner 

(studerende, undervisere, ledere) og organisationer (eksterne interessenter) i det omfang, det 

var muligt. Denne sammensætning var tilstræbt ud fra den tanke, at deltagerne midlertidigt 

skulle fralægge sig formelle positioner og autoritetssymboler for at indgå i en fælles kreativ leg, 

hvor forskelligheden ville kunne berige og bringe deltagernes perspektiv videre.  

      Gruppernes konkrete løsningsforslag til laboratoriets innovationsspørgsmål skulle 

sidst på dagen præsenteres for et dommerpanel i plenum i form af et materialiseret produkt – 

en prototype. VIAs ledelse havde forud for dagen stillet en garanti for, at den bedste idé – be-

stemt ud fra dommerpanelets vurdering af løsningernes egnethed - ville blive realiseret eller 

’omsat til virkelig’. Men hvordan tilrettelægge og overskue et læringsforløb, der sigter mod visi-

onsbårne og handlingsorienterede projekter? KIE-modellen, der er udviklet af Irmelin Funch 

Jensen og Ebbe Kromann-Andersen,7 blev valgt som pædagogisk, didaktisk redskab til at få 

styr på rammerne for læringsforløbet i de involverende og skabende workshops.  

 

KIE-modellen som pædagogisk og didaktisk redskab  

KIE-modellen tager udgangspunkt i forskellige læringsrum; nemlig det kreative, det innovative 

og det entreprenante. Som al anden undervisning kræver processerne i de tre læringsrum le-

delse og organisering. De tre læringsrum beskrives kortfattet her: 

 

Det kreative læringsrum har som formål, at der skal skabes en masse ideer fra mange forskel-

lige perspektiver ud fra horisontal tænkning uden begrænsninger. Det kreative læringsrum for-

drer, at studerende går ind i opgaven med åbent sind, og at der er opbygget et miljø, der gør 

det tilladt at bruge kreativitet, være fjollet og turde dumme sig – en legende tilgang i et rum, 

hvor der er højt til loftet. Den kreative proces er præget af divergent tænkning. Den hviler på 

fire forudsætninger: tryghed (alle bidrag er gyldige), motivation (fokus på opgaven), koncentra-

                                                 
6 Forskeroplæg, der blev afholdt som henholdsvis live- og videooplæg ved: 

1. Camilla Hutters, lektor og souschef på Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet: Hvorfor til-

valg? Hvorfor fravalg? 

2. Hans Henrik Knoop, lektor ved DPU, Aarhus Universitet: Studiedage man virkelig gider 

3. Johannes Andersen, Lektor i almen samfundsbeskrivelse/politologi ved Institut for Statskundskab, Aalborg 

Universitet: Pensumkultur og Studiekultur - Videooplæg: ”De hippe vindere og de seje tabere”   
7 Irmelin Funch Jensen er gymnasielærer og lektor på Rungsted Gymnasium, og Ebbe Kromann-Andersen er semi-

narielektor ved Frederiksberg Seminarium; Professionshøjskolen Metropol. 
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tion (være til stede i opgaven) samt viden og erfaring, der bringes i spil og gerne ved forskellige 

perspektiver gennem forskellige fagligheder. En facilitator – typisk en underviser – skal frem-

me processen ved brug af en række procesværktøjer, tage ansvaret for de ydre rammer og 

ansvaret for, at den positive stemning bliver skabt.  (Jensen og Kromann-Andersen 2009). 

     I VIALAB fungerede undervisere som facilitatorer på Campus Aarhus N, mens det 

var både ledere, undervisere og internationale studerende, som havde den faciliterende rolle 

på Campus Viborg. Omvendt brainstorm var et af de procesværktøjer, der blev brugt i VIALABs 

kreative læringsrum for at frembringe mange idéer og fremme den kreative læringsproces. 

 

Det innovative læringsrum har som formål, at idéer analyseres, undersøges, forfines, forkastes, 

og tilskrives værdi, hvis de godkendes. Det er i dette rum, at ideer skal vælges ud fra, hvilken 

værdi de skaber for andre, og ideerne kan afprøves i forskellige sammenhænge. De innovative 

faser er præget af konvergent tænkning, det vil sige en logisk, lineær, sekventiel og rationel 

tænkningsstrategi. Underviseren skal også her være facilitator for de studerendes processer 

ved blandt andet at komme med værktøjer og gøre brug af metoder, der kan bruges i den ind-

snævrende fase. (Jensen og Kromann-Andersen 2009). I VIALAB blev blandt andet proces-

værktøjerne “Pakkeleg” og “Rejsehold” med høj grad af feedbackmulighed anvendt til at un-

derstøtte progressionen af processerne. 

 

I det entreprenante læringsrum skal de studerende være foretagsomme og føre idéerne ud i 

livet i konkret form. De skal gøre og ikke bare gøre som om. Målet er i denne fase, at få ydelse, 

produkt, koncept testet og afprøvet, gjort brugbare, præsenteret og taget i brug. I det entrepre-

nante læringsrum er det foretagsomhed, organisering, kontaktskabelse og præsentationer, der 

er i fokus. Underviseren skal her facilitere processen, tilskynde til de studerendes foretagsom-

hed og fastholde dem med krav om aktiv handlen. (Jensen og Kromann-Andersen 2009).   

 

I ovennævnte læringsrum tilstræbes en tilstand af flow hos de studerende. Flow-teorien er 

dermed en af inspirationskilderne bag KIE-modellen. Flow er et centralt begreb i den positive 

psykologi. I pædagogisk sammenhæng har både grundlæggeren af flow-teorien, Mihalyi 

Csikszentmihalyi,8 og flere andre forskere i læring, udvikling og uddannelse forbundet begrebet 

“optimale læringsmiljøer” med tilstedeværelsen af mange flow-oplevelser hos de lærende 

(Knoop & Lyhne, 2007; Ørsted Andersen, 2006). Optimale læringsmiljøer er blandt andet ka-

                                                 
8 Mihalyi Csikszentmihalyi er professor i psykologi ved University of Chicago, USA. 
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rakteriseret ved, at eleverne opnår maksimal faglig læring og personlig trivsel. Flow-tilstanden 

kan netop medføre høje grader af både læring og trivsel. Forskning viser, at mennesker, der er 

i flow, oplever, at de i den aktuelle aktivitet er positivt fokuserede og fuldt koncentrerede. Flow-

oplevelsen er i sig selv motiverende (Csikszentmihalyi, 1992). 

      Flow handler om en individuel oplevet mental tilstand. Men tilstanden har også 

kollektive og relationelle aspekter. Flow er betegnelsen for en positiv mental tilstand, præget af 

koncentration, engagement og fordybelse. Når man er i flow er al opmærksomhed fokuseret og 

fastholdt på en bestemt aktivitet, i kortere eller længere tid, og tidsfornemmelsen forsvinder. 

Flow-tilstanden er kendetegnet ved selvforglemmelse og positivt engagement i verden uden for 

én selv og dermed markeres grænsen også til mere en rent meditativ sindstilstand. Når man er 

i flow, lærer, husker og trives man bedre, hvorfor fordelen ved flow synes indlysende i et læ-

ringsmiljø. På basis af flow-forskningen har Csikszentmihalyi og Knoop sammen opridset en 

række generelle faktorer, der kan være medvirkende til overordnet set at understøtte flow-

evnen. Disse faktorer, er: 

1. Opstilling af klare, konkrete og realistiske mål 

2. Feedback, det vil sige løbende og relevant tilbagemelding om, hvordan man klarer sig 

3. En passende balance mellem færdigheder og viden på den ene side og udfordringer på 

den anden 

4. Fjernelse af distraherende faktorer 

5. Håndterlige, forståelige og præcise regler for arbejdet/aktiviteterne 

(Csikszentmihalyi 1997, 2005; Knoop 2002) 

 

Såvel de tre læringsrum som de understøttende faktorer for flow indgik i tilrettelæggelsen af 

VIALABs eksperimenterende læringsmiljø. Hvordan gik det så? Hvad kom der ud af det?  

 

Hvad kom der ud af VIALAB? 

Det lykkedes for alle arbejdsgrupper at fremstille mange meget kvalificerede bud og flere pro-

dukter som løsningsforslag på de to innovationsspørgsmål. To af disse produkter blev kåret 

som vindere.  

      På Campus Aarhus N, hvor der skulle leveres løsningsforslag på innovations-

spørgsmålet: Hvordan udvikler vi studiedage, som du ikke vil gå hjem fra? var vinderproduktet 

en tværprofessionel studenteravis, der på en kreativ måde skal bidrage til indsigter i det tvær-
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gående campusmiljøs profiler, kompetencer og potentialer gennem videndeling med bidrag fra 

alle uddannelser.  

På Campus Viborg, hvor der skulle leveres løsningsforslag på spørgsmålet: Hvor-

dan udvikler vi læringsmiljøer, der fremmer lyst til læring og foretagsomhed? løb produktet 

med overskriften ’Skab din egen læring’ af med sejren.  Det faglige indhold i dette læringsfor-

løb tænkes knyttet til et bestemt fagligt tema, fag eller modul på Sygeplejerskeuddannelsen, 

Pædagoguddannelsen og Pædagogisk assistentuddannelsen samt på 1. semester for alle 

grunduddannelser på Campus Viborg. Uddannelsen udarbejder en faglig temaramme, men 

omdrejningspunktet i forløbet bliver at de studerende skal producere eget undervisningsmate-

riale, pensum, skrive egen bog, blog eller indlæg til Wikipedia. Produktet kan have mange for-

mer, men intentionen er at de studerende får mulighed for at arbejde selvstændigt og i samspil 

med facilitatorer får mulighed for at fordybe sig. De studerende opnår herigennem professi-

onskompetencer ved at lære at stille de gode spørgsmål, øve sig i iværksætteri, samarbejde i 

grupper og udvikle egne produkter og formidling.  

      Som opfølgning på de to laboratorier arbejdes der nu konkret på implementering 

af de to vinderidéer i de tværgående campusmiljøer. Det er ikke intentionen her at diskutere 

de vindende produkter eller yderligere at udfolde de kvantitative resultater fra de to laboratori-

er. Det er derimod intentionen i det følgende at give et bud på de kvalitative aspekter i det ek-

sperimenterende læringsmiljø gennem besvarelse af artiklens undersøgelsesspørgsmål, der er 

nævnt indledningsvist.  

 

Det første spørgsmål skulle besvare, om der var tegn på, at VIALAB bidrager til at udvikle et 

studie- og læringsmiljø, der engagerer de studerende og fremmer deres lyst til læring. Data 

blev indsamlet ved observation af de tre læringsrum. Der blev observeret på gruppeniveau. 

                     Efterstræbelsesværdige tegn på, at læreprocesserne går i den rigtige retning, vari-

erer fra læringsrum til læringsrum – jævnfør KIE-modellens tre læringsrum – og dermed skifter 

fokus for observationen i overensstemmelse hermed. I det kreative læringsrum var fokus for 

observationen de studerendes tilgang til opgaven, deres hittepåsomhed og idérigdom, ny-

tænkning og lystfuldhed. I det innovative læringsrum var fokus for observationen de studeren-

des evne til at analysere, kategorisere, værditilskrive og konceptualisere. I det entreprenante 

læringsrum var fokus for observationen de studerendes evne til at drage slutninger, organise-

re, operationalisere (føre idéen ud i livet), skabe et produkt og præsentere det. Samlet for de 

tre læringsrum blev observeret de studerendes evne til at samarbejde, deres engagement, mo-
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tivation, koncentration, stemning og endelig deres evne til at kombinere kreativ viden, akade-

misk viden og praktisk viden.  

                        I observationen af de studerende blev det tydeligt gennem deres tilgang til opga-

ven, at ingen af dem tidligere havde arbejdet med omvendt brainstorming. Der var således lidt 

vanskeligheder i grupperne med at få den kreative proces i gang og dermed også at nå i den 

rette stemning – eller flow.  Da denne indledende barriere var brudt, blev der i progressionen 

af læringsforløbet observeret tegn på samtlige kvalitative parametre, herunder at stemningen 

var let, legende og engageret. De studerendes evne til at kombinere kreativ viden, akademisk 

viden og praktisk viden blev materialiseret i det produkt, der var det konkrete resultat af læ-

ringsforløbet. På baggrund af observationens resultater er der derfor en formodning om, at det 

eksperimenterende læringsmiljø, som det pædagogisk og didaktisk var organiseret i VIALAB, 

bidrager til udvikling af et studie- og læringsmiljø, der både engagerer de studerende og frem-

mer deres lyst til læring. 

 

Det andet spørgsmål skulle give svar på, hvordan de studerende oplevede laboratoriemodellen 

som arbejdsform og deres egen læringsproces i relation hertil? Data blev indsamlet ved semi-

strukturerede interviews og efterfølgende bearbejdet. Resultatet af bearbejdningen er samlet 

under tre temaer: 1. Helhedsvurdering, 2. Motivation og læring i det tværgående læringsmiljø, 

3. Anbefalinger. 

 

Tema 1: Helhedsvurdering 

Alle informanter har tilkendegivet, at laboratoriemodellen var en helt ny og meget givende ar-

bejdsform for dem og meget langt fra hverdagens undervisning på uddannelserne, der overve-

jende foregår som enten forelæsninger, traditionelt gruppearbejde eller træning af praktiske 

færdigheder med relevans for den pågældende profession. “Det var”, som flere informanter 

udtrykker det, “en FED dag”. På spørgsmålet om, hvorfor det var en fed dag, var et af svarene 

dette: “Det var helt vildt godt, at der fra start af var lagt op til, at der ingen begrænsninger var – 

Alt var så at sige muligt. Alt kunne lade sig gøre, og det er meget langt fra det, vi oplever i hver-

dagen.” Læringsrummet var i den henseende med til at frisætte energi til andre formål end de 

rent pensumbestemte.  

                         Det var ligeledes en meget positiv oplevelse for de studerende, at de formelle 

hierarkier ikke gjorde sig gældende i laboratoriet.  Det gav plads til at tænke højt og at mærke 

både anerkendelse og respekt for de idéer, associationer og løsningsforslag, som de kunne 
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bidrage med i processen. Det kreative og legende aspekt blev også fremhævet som et positivt 

aspekt ved arbejdsformen. En af informanterne udtrykte det således: “Jeg elsker at arbejde 

kreativt, og det var udsigten til at kunne arbejde kreativt, som fik mig til at komme i dag. Jeg 

tænder på det, og jeg synes, at dagen på alle måder har givet fuld valuta for pengene.” Der var 

også ros til projektgrupperne for hele tilrettelæggelsen af dagen med god facilitering, inspire-

rende forskerindlæg og energizere til at “booste” dem undervejs. Det gav god energi og stem-

ning. Ingen informanter har givet udtryk for negative oplevelser i forbindelse med arbejdsfor-

men.  

 

Tema 2: Motivation og læring i det tværgående læringsmiljø 

Alle informanter har tilkendegivet, at det var meget stimulerende for dem at arbejde i tværgå-

ende grupper. Gruppernes tværprofessionelle sammensætning gav ikke alene indsigt i de an-

dre professioner, men flyttede også en række af deres forforståelser om dem. Endvidere tyde-

liggjorde det tværgående samarbejde, at forskellen kunne bruges konstruktivt i den samlede 

proces, fordi de forskellige fagligheder også havde forskellige kompetencer at byde ind med. 

En af informanterne understregede, at netop de forskellige uddannelsers arbejdsmetoder hav-

de gjort sig gældende i den gruppe, hun havde arbejdet sammen med: “Det blev tydeligt for 

mig, at bioanalytikere arbejder på en anden måde […] stiller andre spørgsmål end fysioterapeu-

ter, og det førte os ind imellem andre steder hen.” Laboratoriemodellen gav som arbejdsform 

dermed mulighed for mere end blot at lære om de andre. Den gav også rum for at lære med de 

andre. En af informanterne, som havde arbejdet i en gruppe med et antal egne fagfæller gav i 

tilknytning hertil udtryk for, at han havde savnet en større grad af faglig forskellighed i gruppen: 

“Selv om det var en god dag, må jeg indrømme, at jeg faktisk er lidt ærgerlig over, at der ikke 

var flere fra andre uddannelser i gruppen, som vi kunne blive udfordret af.”  

                         Ud over det tværgående element fremhævede flere af informanterne, at selve 

igangsættelsen af den kreative proces med omvendt brainstorming havde været en “en øjen-

åbner” for dem. De havde oplevet, at en kreativ proces ikke bare opstår af sig selv. Det havde 

været vanskeligt til en start “at finde på”, men da først idéen om at starte omvendt og finde på 

de mest håbløse forslag blev grebet, havde det været meget lærerigt og frisættende for dem. 

En studerende fra Pædagoguddannelsen understregede i tilknytning hertil, at netop lærings-

rummets legende og involverende arbejdsform havde været befordrende for “at hitte på idéer 

og skabe et produkt sammen”. 
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                        Endelig pegede alle informanter på, at de forskellige procesværktøjer og selve 

procesledelsen havde været motiverende for progressionen i deres arbejde. Særligt tilrette-

læggelsen med mange respons- og feedbackmuligheder undervejs i processen blev fremhævet 

af informanterne som både en motiverende og lærerig arbejdsform. Erfaringen med såvel 

værktøjer som ledelse ser de som en del af deres læring, da der vil mulighed for at omsætte 

metoderne i andre kontekster.  

 

Tema 3: Anbefalinger 

Alle informanter har givet udtryk for, at de ønsker en større integration af laboratoriemodellen i 

undervisningen fremover. De har lyst til at arbejde kreativt og at udvikle deres innovative kom-

petencer – meget gerne på tværs af uddannelser og kompetencer. Anbefalingerne fra dem er 

derfor, at man på uddannelserne giver plads til at integrere arbejdsformen, hvor det vil være 

muligt i forhold til uddannelsernes studieordning og pensum.  Endelig gav de udtryk for, at de 

vil hilse en ny VIALAB dag meget velkommen: “Jeg håber, at der bliver flere dage af denne 

slags. Jeg kommer!” 

 

Konklusion 

På baggrund af ovenstående vil det nu være muligt at konkludere på artiklens undersøgelses-

spørgsmål. Observationens resultater giver en formodning om, at det eksperimenterende læ-

ringsmiljø, som det pædagogisk og didaktisk var organiseret i VIALAB, bidrager til at udvikle et 

studie- og læringsmiljø, der engagerer de studerende og fremmer deres lyst til læring. Resulta-

terne fra de kvalitative interviews med 12 studerende, som har deltaget i VIALAB, understøtter 

denne formodning. Alle informanter har oplevet laboratoriemodellen som en ny lærerig ar-

bejdsform, hvor de ikke blot har lært om de andre professioner og fagligheder, men også har 

lært med de andre i et rum, hvor der var højt til loftet, anvendelse af andre pædagogiske me-

toder end hverdagens gængse i form af mange respons- og feedbackmuligheder og opløsning 

af traditionelle hierarkier med flere. Anbefalingen fra de studerende lyder derfor, at laborato-

riemodellen som arbejdsform bør integreres i undervisningen i højere grad, end den er det i 

dag, under hensyntagen til studieordninger og pensum. 

 

I lyset af de samfundsmæssige udfordringer med de unges manglende motivation til læring og 

frafald fra uddannelserne (Hutters og Katznelson 2012), påpegningen af de unges lyst til at 

arbejde kreativt inden for uddannelsessystemet (Andersen 2013) samt de politiske krav om, at 
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innovation skal ind i undervisningen på velfærdsuddannelserne (Østergaard 2013), er VIALAB 

et eksempel på, hvordan der gennem tværgående eksperimenterende læringsmiljøer arbejdes 

på at imødekomme disse udfordringer.   

                         Det har været en af intentionerne med VIALAB at opbygge erfaringer og kapaci-

tet med laboratoriemodellen og tværgående samarbejde i regi af professionshøjskolens cam-

pusmiljøer som et led i at udvikle nye studie- og arbejdsformer, der fremmer de unges lyst til 

læring og dermed såvel personlig som professionel udvikling i uddannelsesforløbet. Denne 

intention er effektueret ved at udsætte de deltagende for ’God anderledeshed’ gennem labora-

toriets lærerige, legende aktiviteter og kreative processer. Laboratoriemodellens anvendelse i 

VIA har herigennem vist, at modellen er egnet til at skabe nye rammer for, hvordan ledere, un-

dervisere, studerende og aftagere kan arbejde sammen om at lave god uddannelse. Opbygning 

af erfaringer og kapacitet med laboratoriemodellen og VIAs tværgående potentiale er med af-

viklingen af VIALAB dermed påbegyndt og signalerer en ny begyndelse, hvor både ledere, un-

dervisere, studerende og aftagere må se sig ind i nye roller i organiseringen af uddannelse og 

undervisning fremadrettet, hvis de samfundsmæssige udfordringer skal tages alvorligt.  

 

Perspektivering – Underviserrollen under forandring 

Til sidst skal her fremføres nogle perspektiver på, hvad denne forandring konkret betyder for 

underviserrollen på en professionshøjskole. 

                         Siden professionshøjskolernes grundlæggelse har fokus været på at tydeliggøre 

underviserrollen som vidensproducent og vidensformidler i forhold til at understøtte samspillet 

mellem forskning, uddannelse og praksis. Underviserne skal imidlertid i fremtiden ikke alene 

kunne arbejde med forskellige facetter af videngenerering og – formidling.  De vil på samme tid 

skulle forholde sig refleksivt til og demonstrere på et akademisk niveau, hvordan de studeren-

des kernefaglighed kan styrkes. Samtidig skal undervisningsaktiviteterne hjælpe de studeren-

de på vej til at blive velfærdsudviklere (Østergaard 2013), der besidder innovative kompeten-

cer og kan begå sig i tværprofessionelle netværk, hvis formål retter sig mod at skabe fortsat 

velfærd i samfundet.  Underviserne skal derfor forholde sig på en ny måde til både læreproces-

serne og professionernes praksisfelter med det mål for øje at sikre en veluddannet arbejds-

styrke med de relevante kompetencer. Underviserrollen på professionshøjskolerne synes såle-

des at være udfordret på en række områder. 

                         Dette synspunkt understøttes af Andersen (Andersen 2013).  Andersen peger 

som nævnt på, at udfordringen for uddannelsesinstitutionerne i fremtiden bliver at finde ba-
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lancen mellem det pensumbestemte og kreative læringsmiljø. Begge dele skal være til stede i 

kombination med god service og rammesætning, hvis man skal nå de unge. De unge vil både 

de gode karakterer inden for et fastlagt pensum og arbejde kreativt ved at indgå i projekter 

med praksisrelateret og brugbar innovation for øje. Det stiller krav til underviseren om at kunne 

indtage alle roller, herunder også servicepartnerens.  

                          I det eksperimenterende læringsmiljø er underviserrollen primært observatø-

rens, organisatorens og facilitatorens. Denne rolle kræver åbenhed over for, at ens fag kan 

bruges på nye måder i samspil med andre fag og de studerendes andre læringsrum. I mod-

sætning til det traditionelle undervisningsforløb med veldefinerede fastlagte mål, fordrer det 

også, at man som underviser kan acceptere den retningsløshed, der kendetegner kreative pro-

cesser, og de fejl, der kan opstå i kølvandet derpå. Det kræver ikke mindst overvejelser over, 

hvilken pædagogik og didaktik man som underviser vil gøre brug af for at fremme intentionerne 

med det eksperimenterende læringsforløb og sikre god uddannelse med kvalitet i undervisnin-

gen. Denne artikels konkrete eksempel på et eksperimenterende læringsmiljø, hvor formelle 

funktioner og autoritetssymboler er ophævet i et fælles handlingsorienteret projekt, viser vej 

gennem laboratoriemodellen med KIE-modellen som pædagogisk og didaktisk redskab. Artik-

len viser dermed en af mange mulige veje at gå. Et er sikkert: VIA er på vej ...  

    

Litteraturliste 

Andersen, J. (2013). Pensumkultur og Studiekultur – ”De hippe vindere og de seje tabere”. 

Videooplæg i forbindelse med VIALAB 

Csikszentmihalyi, M. (1992): Flow. The Psychology of Happiness. London: Rider. 

Csikszentmihalyi, M. (2005). Flow og engagement i hverdagen. Virum: Dansk psykologisk For-

lag. 

Digmann, A. (2012/2013): Kommunen som innovationslaboratorium, i Økonomistyring og 

Økonomi, 28. årgang, nr. 3, si. 289 – 320. 

Digmann, A., Jensen, J. P., Jensen, K. E. (2012): Vi er på vej. Offentlig innovation 2.0. Køben-

havn: Gyldendal Business. 

Duus, G., Husted, M., Kildedal, K., Laursen, E., Tofteng, D. (2012): Aktionsforskning. En grund-

bog. København: Samfundslitteratur. 

Hutters, C., Katznelson, N. (2012): Mange unge mangler motivation. Politiken, den 22. maj. 

Jensen, I. F., Kromann-Andersen, E. (2009): KIE-modellen - innovativ undervisning i gymnasier-

ne. Odense: Erhvervsskolernes Forlag. 



18 

 

Knoop, H. H. (2002). Leg, læring og kreativitet. København: Ascheoug. 

Knoop, H.H., Lyhne, J. (Red.). (2007). Positiv psykologi, positiv pædagogik. København: Dansk 

Psykologisk Forlag. 

Majgaard, K. (2008/2009): Slip paradokserne løs! Laboratorier for ny offentlig styring, i Øko-

nomistyring og Økonomi, 24. årgang, nr. 3, si. 261 – 302. 

Melander, P. (2008/2009): Laboratoriemodellen – en samarbejdsmetode til at gøre styrings-

systemer mere praksisnære og meningsfulde, i Økonomistyring og Økonomi, 24. årgang, 

nr. 1., si. 103 – 111. 

Ørsted Andersen, F. (2006). Flow og fordybelse - virkelystens og det gode livs psykologi. Kø-

benhavn: Hans Reitzels Forlag. 

Ziehe, T. (1998) God anderledeshed. I Størner, T. og Hansen, J. A. (red.): Konferencerapport – 

unge og ungdom i 1990’erne. Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse 1998. 

Østergaard, M. (2013): Professionsbachelorer skal være velfærdsudviklere. Tale ved uddan-

nelsespolitisk konference 2013 'Professionsbachelor 2020´ den 11. april 2013. Lokaliseret 

den 14. august 2013: 

http://fivu.dk/minister-og-ministerium/ministeren/taler/2013/professionsbachelorer-skal-

vaere-velfaerdsudviklere?searchterm=velf%C3%A6rdsudviklere 

 

http://fivu.dk/minister-og-ministerium/ministeren/taler/2013/professionsbachelorer-skal-vaere-velfaerdsudviklere?searchterm=velf%C3%A6rdsudviklere
http://fivu.dk/minister-og-ministerium/ministeren/taler/2013/professionsbachelorer-skal-vaere-velfaerdsudviklere?searchterm=velf%C3%A6rdsudviklere

