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Formålet med denne bog er at skitsere et tværfagligt undervisningsforløb i en-

treprenørskab ud fra de erfaringer, vi som undervisere på forløbet har høstet 

over en årrække. Bogen er en skitse på den måde, at den afbilder de centrale 

og bærende dele af det entreprenørielle undervisningsforløb, vi gradvist har 

udviklet; men den er også en skitse i den forstand, at vi håber, at andre kan 

tage vores skitse og tegne videre på den og farvelægge den på de måder, der 

passer til dem.

Målet med undervisningsforløbet er i al sin enkelhed at give den studeren-

de tilbage til sig selv ved at bringe universitetet ud i verden og verden ind på 

universitetet. Den studerende skal blive i stand til at tage ansvar og forholde 

sig til sine egne muligheder og sin egen udvikling - som et springbræt til at 

skabe værdi for sig selv og for andre i verden. Bogen handler således ikke 

kun om entreprenørskab som iværksætteri, forstået som den snævre form for 

foretagsomhed, der munder ud i skabelsen af nye virksomheder. Spørgsmålet 

om, hvad entreprenørskabens væsen er og ikke er, vil vi ikke søge at besvare 

fyldestgørende og eksplicit i denne bog. Alligevel håber vi, at bogens fokus 

på en alternativ didaktik vil sætte undervisere på videregående uddannelser 

i stand til at hjælpe den enkelte studerende til selv at blive i stand til at finde 

svaret ved hjælp af den undervisningsform og de assignments, nærværende 

bog angiver, og de refleksioner, de måtte anspore til. 

Bogen er bygget op omkring et undervisningsforløb, der er udsprunget af 

et flerårigt, tværfagligt samarbejde – der på mange måde i sig selv har været 

en entreprenøriel proces – om et undervisningsforløb mellem undervisere fra 

henholdsvis De æstetiske Fag, Center for Undervisningsudvikling og Økonomi 

på Aarhus Universitet. Helt konkret er forløbet - Entrepreneurship i oplevel-

sesøkonomi - et 10 ECTS-point kandidatforløb på første semester af kandidat-

uddannelsen i Oplevelsesøkonomi på Aarhus Universitet, der som uddannelse 

primært har til formål at uddanne entreprenante og innovative aktører på 

forskellige scener i varierende sammenhænge. Studerende på uddannelsen 

har typisk en bestået bachelorgrad fra et bredt spektrum af humanistiske 

og samfundsvidenskabelige uddannelser. Netop det tværfaglige element 

må siges at være en af de bærende piller, dels i den undervisningsform der 

skitseres, dels i den faglighed forløbet afspejler. Det skal ikke forstås sådan, 

at denne undervisningsform kun kan fungere i en kontekst af humaniora og 

samfundsvidenskab; der kan udmærket være tale om andre kombinationer af 

tværfaglighed. Det skal forstås på den måde, at det skitserede entreprenørielle 

undervisningsforløb fordrer tværfaglighed i sin udfoldelse. 

Adskillige skabeloner for undervisningsforløb i entreprenørskab, som fx 

lærebøger, koncentrerer sig om enten det faglige eller det indholdsmæs-
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sige. Bøgerne er typisk en gennemgang af de teorier, metoder og teknikker, 

som de studerende skal lære, ofte uden mange overvejelser over hvordan de 

studerende skal lære dem. Denne bog og det skitserede undervisningsforløb 

knytter ligeledes an til et sådant fagligt indhold, men der er mindst ligeså 

meget vægt på, hvordan de studerende skal lære, fordi det faglige indhold i 

høj grad handler om, hvordan man lærer det. Bogen tager følgelig udgangs-

punkt i de grundlæggende didaktiske spørgsmål om, hvem der er målgrup-

pen for undervisningen, hvad de studerende skal lære, hvorfor de skal lære 

det, og ikke mindst hvilke undervisningsformer, der kan bruges til at under-

støtte de meget ambitiøse entreprenørielle læringsmål. 

undervisningsforløbets målgruppe
Målgruppen ligger generelt indenfor de videregående uddannelser, men 

måden dette konkrete forløb er skruet sammen på fordrer, at den studerende 

kan italesætte egen faglighed overfor sig selv og ikke mindst overfor andre 

studerende med andre fagligheder. Det er vigtigt, da processen søger at knyt-

te an til faglige kompetencer, der skal sættes på - og ikke mindst i - spil i for-

hold til andre fagligheder. At definere sin egen faglighed og forholde denne 

til andres fagligheder kan være krævende, selv for garvede undervisere. Det 

er derfor vores udgangspunkt, at målgruppen af studerende har defineret sig 

selv fagligt i et tilstrækkeligt omfang til at de føler, at de har en tilpas afgræn-

set faglighed, der samtidigt knytter sig til nogle konkrete kompetencer. Den 

tiltænkte målgruppe er derfor overbygningsstuderende ved højere uddannel-

sesinstitutioner, der allerede i et rimeligt omfang besidder en faglighed, om 

end denne faglighed ikke altid er let for de studerende at konkretisere eller 

at bringe i anvendelse. Fagligheden og det tværfaglige element er ikke alene 

vigtigt i forhold til at åbne for, og analytisk kvalificere, det vi i bogen omtaler 

som disharmonier blandt de studerende. Når disse disharmonier skal munde 

ud i entreprenørielle muligheder, er det også frugtbart at trække på tværfag-

lige kompetencer. Endelig er det netop en sådan gruppe af studerende, som 

vi, som undervisere i faget, har gode erfaringer med i forhold til det skitse-

rede undervisningsforløb. 

læringens hvad, hvorfor og hvordan
Hvad, hvorfor og hvordan de studerende skal lære, er bogens egentlige 

omdrejningspunkt. Fælles for bogens kapitler er, at de bygger på en grund-

læggende forståelse af entreprenørskab som et møde mellem individ og 

mulighed (Shane & Venkataraman, 2000). Det vil sige, at muligheder 

fundamentalt set er individuelle, og at entreprenørielle muligheder aldrig 
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er muligheder for alle, men muligheder for nogle bestemte individer. Vi 

opfatter således studerende som individer, der står overfor hver sit unikke 

mulighedsfelt, som er forskelligt fra det mulighedsfelt, andre individer står 

overfor. Ulig Shane & Venkataraman (2000), der i udgangspunktet ser 

muligheder som objektivt eksisterende, lukrative forretningsmuligheder, 

der venter på at blive opdaget af opmærksomme individer, tager vi afsæt i en 

opfattelse af muligheder som noget, entreprenøren skaber i en social proces 

(Alvarez & Barney, 2007, Blenker & Thrane, 2009).    

Med afsæt i denne neksus mellem individ og mulighed må den entrepre-

nørielle proces nødvendigvis begynde med den studerendes egen hverdags-

praksis samt overvejelser over, hvem man selv er, hvilke kompetencer man 

besidder, og hvem man kan trække på i sit netværk (Spinosa et al., 1999; 

Sarasvathy, 2001). Et centralt mål i relation hertil er at overskride hverdags-

bevidstheden - ikke for at bringe de studerende ind i en ukontrolleret, ekspe-

rimentel grænsetilstand – men for at italesætte hverdagsbevidstheden på en 

kvalificerende måde. Herved adskiller det skitserede undervisningsforløb sig 

radikalt fra traditionel problembaseret undervisning, idet udgangspunktet 

for problemet i entreprenørskabsundervisningen er, hvem den studerende 

er. Det betyder samtidig, at det er vanskeligt på forhånd at stille lærings-

mål op for alle studerende som samlet gruppe. Hver studerende, eller hver 

gruppe af studerende, begiver sig ud ad hver sin læringsvej. Derfor rettes for-

løbets læringsmål mere mod processen og de entreprenørielle kompetencer, 

som de forskellige dele af processen lægger an til, end de retter sig mod den 

endelige entreprenørielle mulighed. Underviserens væsentligste opgave heri 

er at anerkende den studerendes eget udgangspunkt for den entreprenørielle 

proces. Altså, hvis vi abonnerer på entreprenørskab som mødet mellem den 

studerende og hans eller hendes muligheder, kan vi ikke på forhånd defi-

nere ydre mål for resultatet af individets møde med sine muligheder. Vi kan 

således ikke foruddiskontere, hvilke entreprenørielle muligheder der skal 

komme ud af den entreprenørielle proces. Hvis vi kunne eller rent faktisk 

gjorde det, ville vi på forhånd begrænse enten den studerendes handlerum 

eller det potentielle entreprenørielle mulighedsrum – og så ville det ikke 

være entreprenørskab (Blenker & Thrane, 2011). De særlige læringsmål, der 

knytter an til undervisningsforløbet, og de udfordringer det giver at arbejde 

med processuelle læringsmål, diskuteres yderligere i kapitel 4 om eksamens-

former. 

Med kravet om autenticitet i form af personligt engagement og faglig in-

volvering af den enkelte studerende følger ligeledes et krav om, at de stude-

rende skal tilbydes anledninger til at forankre sig selv fagligt og personligt i 
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læringsprocessen igennem handlinger. Entreprenørskab er som sådan ikke 

noget, vi bare leger i undervisningsforløbet som et distanceret, problem-

orienteret læringsforløb. Undervisningsforløbets autentiske udgangspunkt 

fordrer, at de studerende gennemgår en entreprenøriel proces og derved 

nødvendigvis handler entreprenørielt, også uden for universitetets beskyt-

tende rammer. Herved kobles foretagsomhed til en egentlig akademisk 

kompetence, der kan nås gennem undervisningsforløbets stramt tilrettelagte 

entreprenørielle proces med udgangspunkt i forskellige faglige og tværfaglige 

akademiske arbejdsformer. Desuden knyttes foretagsomhed sammen med en 

analytisk kompetence til at kende og genkende fagets tilrettelagte entreprø-

rielle projektfaser og deres rolle i processen, samt til at kunne igangsætte og 

intervenere i sådanne entreprenørielle processer. Det betyder ikke, at forlø-

bet lægger an til at de studerende kun skal handle. Selvom handling således 

er en central del af entreprenørskab, fordrer dette undervisningsforløb, at 

handlingen er kvalificeret og reflekteret som et resultat af undervisningsfor-

løbets processer. 

Et sådant udgangspunkt for et entreprenørielt undervisningsforløb stiller 

naturligt nok særlige og på mange måder radikale didaktiske og pædago-

giske krav til undervisningen. Det er karakteristisk, at forløbets didaktiske 

omdrejningspunkt ikke er en struktureret forelæsningsrække, men i stedet 

de studerendes arbejde med de delprocesser, der udgør forløbets samlede 

entreprenørielle proces. Bogens kapitel 2 om læringsprocesser og lærings-

rum beskriver de forskellige læringsrum, vi benytter i undervisningsforløbet. 

Udover det traditionelle passive læringsrum, der udspilles i forelæsningerne i 

auditoriet, tæller det et kollaborativt læringsrum, hvor de studerende ar-

bejder i projektgruppen, et udvidet kollaborativt læringsrum, hvor gruppen 

mødes med to andre projektgrupper i en struktureret og anerkendende dia-

log (som vi i kapitel 2 præsenterer som cafemøder), og endelig et webbaseret 

læringsrum, hvor den enkelte eller gruppen dokumenterer og reflekterer i 

en relativt fastlagt struktureret wiki. Omdrejningspunktet for hvert af disse 

læringsrum er de konkrete delopgaver, omtalt som assignments, de stude-

rende skal arbejde med enkeltvis eller i deres projektgruppe. Strukturen af 

selve undervisningsforløbet er i sin grundform enkel, netop fordi strukturens 

helhed gentages omkring fem styrende assignments, således at der til hvert 

assignment knytter sig en forelæsning, et kollaborativt læringsrum, et cafe-

møde samt et webbaseret læringsrum (mere herom i kapitel 5). 

Hermed kan forløbets grundstruktur afspejles i en kort proces, orienteret 

omkring et enkelt assignment og en lang proces, der knytter de enkelte as-

signments sammen i et samlet entreprenørielt forløb. I bogens kapitel 3 er 
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hver af de korte processer i form af assignments beskrevet i særskilte delka-

pitler, mens afsnittet herunder søger at skitsere den lange proces, der dels 

knytter de enkelte assignments sammen til en samlet entreprenøriel proces, 

dels udgør bogens struktur. 

den lange proces – bogens overordnede struktur
Undervisningsforløbet består helt konkret af en introduktionsforelæsning, 

fem forelæsninger, der knytter an til hver enkelt assignment og en fore-

læsning, der diskuterer den rapport, de studerende skal aflevere som ud-

gangspunkt for den endelige bedømmelse. Hertil kommer fem cafemøder 

i det udvidede kollaborative rum, der ligeledes knytter an til hvert enkelt 

assignment. De studerende skal herudover arbejde med de enkelte assign-

ments enkeltvis, i grupper og i en struktureret wiki. Figur 1.1, inspireret af 

Sarasvathy & Dew (2005), angiver herunder nøglebegreber for indholdet i de 

enkelte assignments, der, med undtagelse af 3. og 4. assignment, præsente-

res særskilt i kapitel 3.     

Det første assignment, med betegnelsen fugle i hånden, knytter sig til den 

indledende fase i den entreprenørielle proces, der drejer sig om på auten-

tisk vis at koble processen dels til den enkelte studerendes egen faglighed 

og hverdagspraksis, dels til gruppens tværfaglige interessesammensætning. 

Grupperne skal således i første assignment indkredse og konstruere en 

arbejdsidentitet med afsæt i de fagligheder og personlige interesser, som 

gruppens medlemmer har. Herved udfordres de studerende til ikke alene at 

beskrive egne personlige og professionelle kompetencer og interesser, men 

også at beskrive og forholde sig til medstuderendes personlige og profes-

sionelle kompetencer og interesser i en tværfaglig gruppesammensætning. 

Processer i samarbejde og i projektforløb er ligeledes et mål med forløbet. 

Disse måles ved at de studerende skal kunne formulere sig om begge elemen-

ter i forhold til projektets endelige udformning. 

Det andet assignment knytter an til en oplukkende proces (disclosing), 

hvori den enkelte studerende og den enkelte gruppe forsøger at oplukke 

disharmonier, som de hver især erfarer og udlever i deres hverdagspraksis. 

Udgangspunktet er, at entreprenørskab udspringer af vores daglige hand-

linger – vores hverdagspraksis. I vores hverdagspraksis har vi alle rutiner og 

praksisformer, som vi gennemgår eller gør hver eneste dag. Nogle er hen-

sigtsmæssige og logiske, andre er måske blot blevet til rutiner, selv om de 

egentlig irriterer os og ikke længere er eller måske aldrig har været hensigts-

mæssige. Fokus i dette assignment er at italesætte og kvalificere disharmo-

nier, som den enkelte studerende oplever i sin egen hverdagspraksis. Målet 
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1. assignment

2. assignment

3. + 4. assignment

5. assignment

Hvem er jeg?
Hvad ved jeg?
Hvem kender jeg?
Hvad er min faglighed?
Hvad er jeg optaget af?

Hvem er vi?
Hvad ved vi?
Hvem kender vi?
Hvad er vores faglighed?
Hvad er vi optagede af?

Disharmonier i egen 
hverdagspraksis
Hvad vil vi gøre?

Oplukning og kvalificering 
af muligheder

Handling og medkøb fra eksterne 
interessenter og partnerskaber

figur 1.1. den lange proces, inspireret af sarasvathy & dew (2005)
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er efterfølgende at finde og kvalificere én disharmoni pr. gruppe, der dels er 

dybtfølt blandt alle gruppens medlemmer, dels er baseret på noget, som er 

direkte relevant i forhold til gruppemedlemmernes hverdagspraksis. Til at 

kvalificere denne disharmoni indeholder dette assignment også et krav til 

en egentlig analyse og beskrivelse af, hvorledes verden aktuelt relaterer sig 

til den valgte disharmoni, herunder hvor den disharmoniske praksisform er 

opstået, hvorfor den bliver opretholdt osv. Centralt er imidlertid, at grup-

perne på dette tidlige tidspunkt i processen ikke må komme med hurtige 

løsninger på de dybfølte disharmonier, men at de i stedet skal analysere sig 

ned i disharmonierne. 

Udgangspunktet for tredje assignment er, at grupperne har oplukket og 

kvalificeret en disharmoni i 2. assignment. Det næste trin er ikke, som det 

umiddelbart kunne tænkes, at finde en hurtig løsning på disharmonien. I 

stedet skal grupperne i 3. assignment forsøge at forestille sig og/eller itale-

sætte, hvorledes verden kunne se ud efter disharmonien er løst. Herunder 

hvorledes de studerendes og andres hverdagspraksis vil have forandret sig og 

hvilke nye praksisformer, de kan forestille sig i den nye verden. Altså hvilke 

praksisformer vil være forandrede, og hvordan ser de nye praksisformer ud. 

De studerende skal således forestille sig noget, der endnu ikke er, men som 

måske kan blive. 

I fjerde assignment ophæves kreativitetsforbuddet til fordel for en styret 

form for kreativitet. Grupperne har indtil 4. assignment endnu ikke forholdt 

sig til den entreprenørielle mulighed, der skal til for at fremkalde de forestil-

lede nye praksisformer. Det gælder for så vidt også, hvorledes gruppen po-

tentielt kan være med til at skabe eller med-skabe denne forandring. Denne 

systematiske søgning efter entreprenørielle muligheder, der kan fremkalde 

de forestillede nye praksisformer, er kernen i fjerde assignment. Systematik-

ken baserer sig på italesættelse, krydsappropriering og/eller rekonfigurering 

af praksisformer ved eksempelvis at flytte forståelses- eller praksisformer fra 

én praksisverden til en anden.  

I femte og sidste assignment er det hensigten, at den entreprenørielle 

mulighed skal knyttes an til verden udenfor universitetets mure. På dette 

tidspunkt i processen er den enkelte projektgruppes udgangspunkt i en 

konkret disharmoni gennembeskrevet. De har ligeledes arbejdet systematisk 

med at lade andre forståelses- eller praksisformer krydse deres disharmoni. 

Det er nu, den entreprenørielle mulighed skal præsenteres for interessenter, 

som allerede er aktører i relation til den praksis eller de rutiner, disharmoni-

en udspiller sig i - hvad enten det er i forhold til verden nu eller verden efter 

den entreprenørielle mulighed. Det konkrete assignment er indledningsvist 
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et forsøg på at fastholde grupperne i en før-det-sker-fase hvor den entrepre-

nørielle mulighed kan afprøves i forhold til eksterne interessenter. Det gøres 

primært for at fastholde de studerende i, at der skal være refleksion i hand-

ling og handling i refleksion. Endelig foreskriver det sidste assignment, at 

gruppen rent faktisk skal tage kontakt og skabe et egentligt medkøb (buy-in) 

hos relevante interessenter. Dette er ikke mindst afgørende for autentici-

teten af den entreprenørielle proces og de studerendes evne til systematisk 

at handle på disharmonier. Det er samtidig i mødet med omverdenen, at 

gruppen skal forberede sig på at nedskalere eller omformulere den entrepre-

nørielle mulighed for at få et buy-in. Det kan potentielt betyde, at gruppen 

skal gå tilbage i rækken af assignments og vurdere eventuelle acceptable tab, 

i forhold til hvem gruppen er, hvilken disharmoni gruppen tager afsæt i, og 

hvordan gruppen ønsker at påvirke verden.
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I dette kapitel beskriver vi de processer, der udgør undervisningsforløbet i 

sammenhæng med den forståelse af entreprenørskab, som forløbet bygger 

på. Undervisning i entreprenørskab sætter en læringsorienteret didaktik 

på dagsordenen. Hvor mere traditionel undervisning tager udgangspunkt i 

underviseren og pensum, er læringsorienteret undervisning kendetegnet ved 

at sætte fokus på den studerende og på proces, aktivitet og relationer i for-

bindelse med læring (Learner-Centered Instruction, 2010). På trods af at det 

aktuelle undervisningsforløb har ligheder med traditionel problemorienteret 

undervisning med læringsmål som ansvarlighed, samarbejde, selvstændig-

hed, problemorientering og procesindsigt, så adskiller den aktuelle entrepre-

nørskabsundervisning sig i forhold til krav om oprigtigt engagement, per-

sonlig involvering og ikke mindst handling. Det aktuelle undervisningsforløb 

adskiller sig dog først og fremmest fra traditionel problemorienteret under-

visning ved at problemerne tager afsæt i, hvem den studerende er, og hvad 

den enkelte er optaget af. Kimen til den entreprenørielle proces er således 

ikke problemer, som underviseren eller samfundet opstiller, men problemer 

der udspringer af den studerendes egen hverdagspraksis, og som på forskel-

lig vis er forankret i den studerendes faglighed. Det stiller radikalt anderle-

des didaktiske og pædagogiske krav til undervisningen – herunder et centralt 

krav om autenticitet i form af personligt engagement og faglig involvering fra 

den studerende, så den studerende kan blive skaber af processen. Og proces-

sen bliver for alvor. 

De studerende skal derfor tilbydes anledninger til at forankre sig selv fag-

ligt og personligt i læringsprocessen. Denne organisering af læringsforløbet 

bygger på en forståelse af, at der i entreprenørielle læringsforløb finder en 

subjektivering eller inderliggørelse af kvalifikationer sted samtidig med en 

objektivering af de personlige og sociale aspekter (Hermann, 2003). Entre-

prenørskab er altså ikke noget, vi bare ”leger”! 

Læreprocessen har denne særlige dimension af virkelig handling, som 

kobler foretagsomhed til som kompetence. I den læreproces vi tilrettelæg-

ger forstår vi foretagsomhed som en akademisk kompetence, der kan nås 

gennem en stramt tilrettelagt proces med udgangspunkt i forskellige fagligt 

akademiske og tværfagligt akademiske arbejdsformer. Selvom handling er en 

central del af entreprenørskab, er det centralt i dette undervisningsforløb, at 

handlingen er kvalificeret og reflekteret som et resultat af undervisningsfor-

løbets processer. Udover kompetencer til at handle knyttes foretagsomhed 

sammen med en analytisk kompetence til at kende og genkende projektfa-

ser og deres rolle i processen, samt til at kunne igangsætte og intervenere i 

processer. 
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Entreprenørskabsundervisningen og de hertil knyttede læringsformer for-

udsætter et brydningsfelt af forskellige fagligheder og foregår i et felt af for-

skellig læringspraksis. Det er undervisning, der kræver didaktisk refleksion, 

eksperimenter og opfindsomhed. I det aktuelle undervisningsforløb har vi 

erfaret, at dette kan imødekommes gennem et samspil mellem forskellige læ-

ringsrum. Vi veksler således mellem auditoriet og forelæsningen, den enkelte 

studerendes individuelle forberedelse, gruppens kollaborative samarbejde i 

møder og i cyberspace (gennem universitetets elektroniske læringsplatform 

og wiki) og endelig mellem grupperne i de anerkendende feedbacksamtaler i 

den såkaldte cafemodel. 

Undervisningsforløbet er, som illustreret i figur 1.1, bygget op over en 

struktur, der i sin grundform er enkel, fordi strukturens helhed gentages 

omkring en række styrende assignments. Disse assignments knytter hver 

især an til en bestemt entreprenøriel delproces, som de studerende bliver sat 

i gang med undervejs i forløbet. Et assignment består dels af hjemmearbejde 

i grupper og dels af møder med to andre grupper i cafemodellen. Hermed 

kan vi afspejle fagets grundstruktur i en kort proces, der består af en række 

assignments, og en lang proces, der knytter de enkelte assignments sam-

men i et samlet entreprenørielt forløb. I bogens kapitel 3 er hver af de korte 

processer beskrevet i særskilte delkapitler. 

Nedenstående model er resultat af mange didaktiske overvejelser og erfa-

ringer. For det er ikke en let opgave at få de didaktiske valg gjort synlige som 

en logisk og legitim struktur, der formidler undervisningsforløbets proces-

suelle forløb og bygger det op omkring et begrebsapparat. Samtidigt udtryk-

ker det et ægte skisma i entreprenøriel undervisning: Vi beskriver og tilret-

telægger et kronologisk processuelt undervisningsforløb, der skal tage højde 

for, at de enkelte gruppers entreprenørielle processer sjældent følger en 

lineær logisk streng. En konkret entreprenøriel proces er fyldt med frustre-

rende og lærerige processuelle iterationer, og alligevel er vi nødsagede til at 

tilrettelægge en læreproces, der er kronologisk. Vi har eksperimenteret med 

flere forskellige didaktiske og pædagogiske muligheder for at finde frem til en 

proces, som vi mener kan imødekomme skismaet mellem det kronologiske 

og det iterative i entreprenørielle processer i forbindelse med undervisning. 

Læren af vores egen entreprenørielle læreproces er, at entreprenøriel 

undervisning handler om at give de studerende læringsaktiviteter mellem 

undervisningstimerne i form af konkrete arbejdsprocesser, som giver de 

studerende konkrete og varierede muligheder for at se, forstå og forankre 

sig i processen. Kort sagt er det vores opgave at tilrettelægge og forberede 

undervisning, øvelser og feedbackformer, som alt sammen styrker de stude-
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rendes mulighed for at lære gennem den entreprenørielle proces. Det er ikke 

nødvendigvis en let opgave, idet det også kræver aflæring – ikke mindst hos 

underviserne.

den korte proces
Den korte proces, som er skitseret i figur 2.1, består af tre faste elementer:  

1) forelæsningen, der typisk suppleres med enkelte konkrete øvelser, som 

munder ud i en beskrivelse af 2)et konkret assignment i en strukture-

ret wiki, som er formuleret i tæt relation til den entreprenørielle proces. 

Gruppen arbejder med det enkelte assignment i den strukturerede wiki og 

skal løbende lægge det ud på webplatformen til to andre projektgrupper. 

Herefter mødes grupperne i 3) cafemodellen og modtager og giver feedback 

fra to andre projektgrupper. Endelig afslutter gruppen det konkrete as-

signment med eventuelle iterationer og refleksioner i kølvandet på mødet i 

cafemodellen. 

Udover det traditionelle og relativt passive læringsrum i forelæsningerne 

i auditoriet er der således tre andre læringsrum: 1) et kollaborativt lærings-

rum hvor de studerende arbejder i projektgruppen, som består af ca. fire 

studerende, 2) et udvidet kollaborativt læringsrum hvor gruppen mødes 

med to andre projektgrupper i en struktureret og anerkendende dialog, og 

Refleksioner
på 
webplatform

Fysiske læringsrum

Virtuelle læringsrum

Forelæsninger 
med korte 
øvelser

Assignment 
på 
webplatform

Gruppens 
arbejde med 
assignment

Cafemodel 
med tre 
grupper

Upload
på 
webplatform

figur 2.1. undervisningsforløbets vekslen mellem fysiske og virtuelle læringsrum
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endelig 3) et webbaseret læringsrum hvor den enkelte eller gruppen doku-

menterer og reflekterer i en relativt struktureret wiki. 

forelæsningen
Forelæsningerne anvendes til at give overblik og indblik i de større stofom-

råder, der er angivet som pensum til faget. Det er fagområder, som er nye for 

de studerende, men hvor underviserne har deres dybe og forskningsbaserede 

faglighed. For underviseren betyder den læringsorienterede tilrettelæggelse 

af undervisningen imidlertid, at fagets didaktiske omdrejningspunkt ikke 

er en struktureret forelæsningsrække, men i stedet gruppernes arbejde med 

de enkelte assignments. De enkelte assignments styrer ikke alene, hvad de 

studerende skal lave mellem forelæsningerne, de definerer også, hvad (og 

hvordan) de studerende skal præsenteres for til forelæsningerne - i form af 

faglige begreber, der typisk understøttes af teoretiske tekster i pensum, samt 

af den litteratur og de overvejelser, der danner grundlaget for den konkrete 

udformning af det enkelte assignment. 

Det er vitalt, at underviseren i forelæsningen kan skabe den fornødne 

legitimitet, sikkerhed og meningsfuldhed til at understøtte de studerendes 

egen læringsproces i de kommende assignments. Dette er særlig relevant i et 

undervisningsforløb, hvor de studerende anvender uvante arbejdsmetoder 

med høj usikkerhed og en allestedsnærværende risiko for, at den enkelte 

studerende forstår det aktuelle assignment ud fra sin egen fagfarvede for-

forståelse. Når dette sker, risikerer gruppen at miste fodfæste og begynde at 

kæmpe om (fag)retten til at definere, hvad der er rigtigt.

Det er samtidig vigtigt, at underviseren får afklaret alle tvivlsspørgsmål 

om de enkelte assignments. Derfor skal de studerende forberede sig inden 

forelæsningen – ikke kun på det konkrete pensum, men også kigge frem 

og forholde sig aktivt til processens fremadskriden ved at se mulige tvivls-

spørgsmål i forbindelse med det næstkommende assignment. Forelæsnin-

gen rundes af med en præsentation af det assignment, som grupperne skal 

arbejde med - i gruppen og i den strukturerede wiki - før de mødes i cafemo-

dellen den følgende undervisningsgang.

Erfaringer fra tidligere undervisningsgange og fra de studerendes slu-

tevalueringer af faget viser tydeligt, hvordan tvivl og fejlfortolkninger af 

assignments kan have negative konsekvenser for den entreprenørielle 

læringsproces, bl.a. i form af frustrationer og svigtende tillid til og tro på den 

tilrettelagte undervisningsproces. 

Det er ikke alene fejlfortolkninger af assignments, der kan føre til fru-

strationer i de studerendes gruppearbejde. Også samarbejdet i sig selv i de 
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tværfagligt sammensatte grupper kan være en udfordring, fordi vi forudsæt-

ter at gruppen gør deres fagforskelle til udgangspunkt for den nye værdi, som 

er mål for forløbet. Derfor er en løbende dialog vigtig, angående hvordan 

grupperne fungerer, hvilke projektfaser de gennemgår, og hvordan samar-

bejdet lægger fundamentet for fagets læringsmål. Underviseren må løbende 

anerkende og italesætte gruppernes erfarede frustrationer i forhold til de 

enkelte assignments eller fagets samlede entreprenørielle proces. Her er det 

vigtigt, at dialogen ikke kun tager form af en slap hvordan-synes-du-selv-

det-går-samtale, men at underviseren formår at forankre problemstillinger i 

forhold til de delprocesser, der er knyttet til frustrationerne. En erfaring fra 

tidligere forløb er eksempelvis, at grupper kan føle sig frustrerede over, at de 

ikke er så langt i processen i forhold til andre grupper, de sammenligner sig 

med. Her er det vigtigt at minde de studerende om, at entreprenørskabsun-

dervisningen er en læreproces, at processen er iterativ og at det er processen, 

og ikke det endelige resultat af processen, der er målet for undervisningsfor-

løbet.

assignment
Et assignment er den konkrete opgave, de studerende skal arbejde med i 

deres projekt-gruppe. Opgaven består typisk af anvisninger til at gennemgå 

en specifik proces med krav om at reflektere dels over processen, dels over 

resultatet af processen. Det enkelte assignment ligger som et delvist interak-

tivt dokument i en fast struktureret wiki på universitetets e-læringsplatform 

(se kapitel 5). I wikien styres de enkelte gruppers arbejde af kronologiske, 

trinvise delopgaver, som i deres visuelle opbygning og med dedikerede 

svarfelter til konkrete spørgsmål søger at understøtte gruppens refleksioner, 

undersøgelser og besvarelse i det enkelte assignment. Arbejdet i den struk-

turerede wiki understøtter desuden underviserens behov for at have indsigt 

i de studerendes arbejde med processen og underviserens behov for at have 

kontrol over processen. Wikien kan synliggøre, og rette fokus mod, den 

konkrete proces. Wikien er som en dør ind til processen, der giver både de 

studerende og underviseren mulighed for at følge udfoldelse og refleksioner i 

den konkrete proces - og ikke kun refleksionerne herover efter processen.

I kølvandet på arbejdet i gruppen og i den strukturerede wiki skal grup-

pen aflevere et egentligt dokument på webplatformen, der udgør besvarelsen 

på det givne assignment - typisk fem til ti sider. Dernæst er det hensigten, at 

besvarelsen studeres af underviseren samt to andre projektgrupper forud for 

den kommende cafemodel – mødet mellem tre projektgrupper. De refleksio-

ner, som cafemodellen eventuelt giver anledning til, kan de enkelte grupper 
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derefter vælge at føje til gruppens assignment-dokumenter, eller gruppen 

kan vælge at gå tilbage til en tidligere proces, hvis de bliver i tvivl om frugt-

barheden af processens resultat efter den anerkende feedback fra medstu-

derende eller underviseren. Udfordringen er her, at projektgruppens afsæt 

i egen hverdagspraksis ikke må blive erstattet af andre studerendes eller af 

underviserens idéer. Hvis dette sker, kan det tvinge projektgruppen over i et 

akademisk distanceret forsvar af gruppens proces. Denne udfordring gælder 

særligt i de initiale dele af den entreprenørielle proces, hvor projektgruppen 

skal søge efter disharmonier med afsæt i gruppemedlemmernes egen hver-

dagspraksis.  Det er afgørende vigtigt, at medstuderende eller underviseren 

ikke underkender de valgte disharmonier. Hvis disharmonierne ikke opleves 

som stærke eller fælles for gruppens medlemmer, bør cafemodellens delta-

gere og underviseren (og instruktoren) stimulere og efterspørge en tydeligere 

kvalificering og refleksion af disharmonien. Ligesom de kan efterspørge en 

dybere eller bredere faglig forankring af gruppens disharmoni med konkret 

udgangspunkt i projektgruppens fagligheder. Risikoen i dette led af proces-

sen er, at nogle gruppemedlemmer bøjer af og går med til en disharmoni, 

som de aftaler konsensus om. Den disharmoni der etableres som et kom-

promis, vil senere vise sig ikke at kunne bære alle medlemmers faglighed og 

personlige engagement. 

Det er som beskrevet ovenfor centralt, at undervisningens kronologiske 

udfoldelse i en bestemt assignmentstruktur ikke skal forstås sådan, at vi ser 

den entreprenørielle proces som en lineær, kronologisk proces. De fleste 

grupper oplever et behov for iterationer – altså at vende tilbage til tidligere 

assignments og delprocesser for at tilføje eller ændre i deres første arbejde. 

Det sker ofte i disse iterationer, at de studerende får en grundlæggende 

ny indsigt i, hvilke udfordringer den entreprenørielle proces fremkalder. Et 

typisk eksempel er, når grupperne senere i processen erfarer – eller efter-

erkender – at de ikke har tydeliggjort og kvalificeret deres disharmonier 

tilstrækkeligt og er gået for hurtigt frem. Her er det igen hensigtsmæssigt 

at minde de studerende om, at det ikke alene handler om at gennemløbe en 

entreprenøriel proces, men også om at kende og genkende dens faser. 

projektgruppen og dens faglige brobygning 
Gruppearbejdet er læringsmæssigt motiveret og et vigtigt bidrag til at skabe 

et engagerende og motiverende læringsmiljø, men også til at forankre entre-

prenørskabsundervisningen i en specifik, social og transfaglig kontekst. Det 

endelige projekts dybde, levedygtighed og udformning står og falder med 

projektgruppens respekt for individuelle faglige kompetencer, for personlige 
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styrker og for gruppens måde at håndtere processen i projektet og samarbej-

det på. Disse kvaliteter er ikke alene skrevet ind i læringsmålene for forløbet, 

men bliver også lagt direkte over på de studerende, fordi projektgrupperne 

er omdrejningspunktet for læringsaktiviteterne og skal fungere som diskus-

sions-, skrive- og præsentationsforum såvel som forum for feedback til andre 

gruppers projekter.

I forhold til den læringsmæssige motivation viser studier, at læring i grup-

per og gennem diskussion fremmer de studerendes tænkning og mindsker 

modstand mod læring (Bligh, 2000). Dialog i gruppen fremmer selvstændig 

tænkning, af den simple årsag at man skal tænke, før man taler. Med læ-

ringsaktiviteterne knyttet an til grupperne får de studerende konkrete anled-

ninger til at sprogliggøre deres faglige erfaringer og refleksioner, og denne 

faglige og sociale interaktion og involvering mindsker modstand mod aktiv 

og engageret deltagelse. Modstand mod læring kan i sig selv være forbun-

det med faser i den entreprenørielle proces. For der kommer faser, hvor det 

kan være vanskeligt for gruppen at se projektets retning og se, at de næste 

skridt kommer til at gøre en afgørende forskel. Og der kommer faser, hvor 

den studerende ikke stoler på underviserens legitimering af processen eller 

mister tillid til den fastlagte proces. Projektgrupperne bliver på den måde et 

centralt forum, som er med til at gøre det faglige arbejde til en meningsfuldt 

motiverende proces. 

Gruppearbejdet er imidlertid ikke kun vigtigt som motivationsmekanisme, 

men også for udfoldelsen af den entreprenørielle proces. Faget bygger på 

en forståelse af entreprenørskab som en social skabelsesproces af entre-

prenørielle muligheder, der grundlæggende bygger bro mellem forskellige 

faglige kompetencer og perspektiver. Denne brobygning kan antage mange 

forskellige former i gruppernes entreprenørielle projektarbejde, lige fra en 

overvejende flerfaglig forankring til en forankring, der ikke alene transcen-

derer de studerendes fagligheder, men også knytter an til de studerendes 

hverdagspraksis i og udenfor universitetets mure. Præcist hvordan og hvor 

kompleks en brobygning, der finder sted mellem projektgruppens medlem-

mer, afhænger ikke alene af medlemmernes kompetencer hertil, men også af 

hvilket projekt, de studerende folder ud. Man kan forestille sig entreprenøri-

elle projektforløb, hvor den flerfaglige brobygning kun er kendetegnet ved et 

løst samarbejde mellem forskellige fagligheder, hvor hver faglighed varetager 

sin specifikke opgave relativt isoleret fra andre fagligheder. Karikaturen af et 

sådant flerfagligt samarbejde ses ind imellem i grupper med studerende fra 

både humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser, hvor eksempel-

vis gruppens humanistiske medlemmer udfolder en entreprenøriel mulighed 
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med afsæt i en humanistisk faglighed, der herefter eksempelvis udsættes for 

en markedsundersøgelse med afsæt i en økonomisk faglighed. Her er der 

typisk ikke tale om et egentligt transcenderende møde mellem de forskellige 

fagligheder, som i en inkluderende social proces skaber nye muligheder og 

ny viden. Det er snarere et flerfagligt arbejde organiseret omkring et fælles 

projekt, hvor hver faglighed bliver gjort ansvarlig for forskellige dele af pro-

cessen – meget lig et byggeprojekt, der benytter forskellige håndværksfaglig-

heder på forskellige tidspunkter i processen.  

Den transfaglige brobygning er mere kompliceret end den flerfaglige og 

kræver ikke alene en egentlig integration af forskellige fagligheder omkring 

et sæt fælles mål eller et fælles projekt, som man ser det i tværfaglige bro-

bygninger, men også at faglighederne knytter an til de studerendes hver-

dagspraksis udenfor universitets mure. Det fælles projekt bliver således ikke 

alene et resultat af de fagligheder, der er med i processen, men også af det, 

gruppens medlemmer bringer ind udefra. Herved skabes ikke alene nye mål, 

men også ny viden, der ikke var mulig med afsæt i en flerfaglighed. 

Fra underviserside ønsker vi, at de studerende opnår en transfaglig 

forankring i den entreprenørielle proces, men netop fordi læringsprocessen 

fordrer autenticitet er egentlige krav hertil problematiske. Det er dog vores 

erfaring fra undervisningen, at langt de fleste grupper rent faktisk formår at 

transcendere fagligheder og koble faglighederne med deres liv og interesser 

uden for universitetet. Dette betyder ikke, at det transfaglige skal stå i stedet 

for de studerendes faglighed. Vi skal ikke erstatte de studerendes grundfag-

lighed med en anden, men vi skal træne de studerende i, hvordan de kan 

transcendere egen faglighed og egen hverdagspraksis og der igennem skabe 

ny betydning og værdi. 

gruppens sammensætning og de transfaglige udfordringer 
Underviserteamet danner projektgrupperne ud fra et princip om at skabe 

størst mulig transfaglig spredning indenfor samme projektgruppe.  I det 

aktuelle undervisningsforløb har lærerteamet ikke på forhånd indgående 

kendskab til de studerendes faglighed og personlige interesser. For at imø-

dekomme det manglende kendskab beder vi de studerende om en individuel 

præsentation af dem selv i forbindelse med oprettelsen på fagets elektroniske 

platform. I oplægget til præsentationen skal de studerende fortælle 1) hvilke 

fag deres bacheloruddannelse består af; 2) deres baggrund i øvrigt; 3) deres 

faglige og personlige mål; 4) deres forventning om bidrag til gruppen. Denne 

præsentation giver ikke alene de studerende mulighed for at reflektere over 

og præsentere sig fagligt, men også at fremhæve særlige sociale færdigheder 
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eller interesser, der kendetegner den enkelte studerendes egen hverdags-

praksis – såsom eksempelvis at være politisk aktiv, bestyrelsesformand i 

den lokale karateklub, medarrangør af en modemesse osv. Det viser sig for 

mange at være en genre, som er vanskelig at adskille fra præsentationer i an-

dre sociale medier som for eksempel Facebook, hvilket giver så meget desto 

mere grund til at træne denne form i en akademisk kontekst. 

Erfaringen med tidligere års projektgrupper viser imidlertid, at der er en 

svær balance mellem de potentielt værdiskabende transfaglige brydninger 

og koblinger i grupperne og sociale konflikter. Faglige forskelle kan føre til 

sociale konflikter i grupperne, der gør den faglige integration problema-

tisk. I et forsøg på at tage hånd om dette søger vi at finde fælles interesser 

på tværs af fagligheder. Man kan eksempelvis forestille sig deltagere med 

vidt forskellige baggrunde, der alle er optaget af socialt arbejde, og at dette 

kunne bruges som en fælles referenceramme. Det betyder ikke, at vi fra 

undervisernes side forsøger at opbygge eller påtvinge venskabsrelationer i 

grupperne. 

Gruppen eksisterer omkring et entreprenørielt transfagligt forløb, hvor 

gruppens medlemmer ikke forpligter sig på venskaber eller dybe person-

lige relationer, men på dybde i faglige relationer og på klare professionelle 

udvekslinger. Dermed er den enkelte projektgruppe sporet ind på en legitim 

og tilladt overvejelse over gruppens sociale liv og den enkeltes afgrænsning 

af engagement ud over projektarbejdet. I undervisergruppen opfatter vi det 

som en personlig kompetence i dette forløb at kunne forholde sig aktivt til, 

hvordan ens engagementet kan afgrænses. Det bliver nødvendigt i et forløb, 

der i så høj grad, og både personligt og fagligt, involverer den studerende. 

Den stærke personlige og faglige ansvarlighed overfor projektet og grup-

pens medlemmer er projektet, hvilket skaber et pres, og det pres kræver 

mestring.

I brobygning mellem fagligheder ligger en række problematikker, hvad 

enten brobygningen udspiller sig inden for eller uden for universitetets 

mure. En problematik er respekt og anerkendelse for andre fagligheder og 

behovet for et fælles sprog. I forhold hertil er det først og fremmest vigtigt, 

at de studerende bliver opmærksomme på, at de andre sidder med andre 

legitime faglige forudsætninger og perspektiver i gruppearbejdet. Og at de 

studerende tidligt bringes til at se den potentielle positive betydning, dette 

kan have for den entreprenørielle proces. Vi laver derfor øvelser meget tid-

ligt i forløbet, der skal skabe bevidsthed om forskelle i fagligheder, herunder 

forskelle i brugen af forskellige begreber, som typisk optræder i en entre-

prenøriel diskurs. Endelig forsøger vi at legitimere det transfaglige gruppe-
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arbejde ved at inddrage studier i de indledende forelæsninger, der eksplicit 

viser, hvordan det er fordelagtigt i entreprenørskab at blande fagligheder 

eller operere gennem svage bånd i gruppeprocesser. Denne forelæsning 

munder ud i et egentligt skisma for transfagligt gruppearbejde: På det ene 

side kan den transfaglige forankring (repræsenteret ved svage bånd mellem 

faglighederne og gruppens medlemmer) potentielt være med til at kvalifi-

cere og nuancere disharmonier og folde entreprenørielle muligheder ud. På 

den anden side gør de svage bånd mellem fagligheder og gruppens medlem-

mer det svært at skabe den fornødne tillid og anerkendelse til at bringe en 

dybere faglig forskellighed i spil. 

Vi er interesserede i at kombinere fordele fra de stærke bånd med fordele 

fra de svage bånd. For at bryde det umiddelbare skisma og kortslutte de 

traditionelle begrænsninger ved et transfagligt møde lader vi de studerende 

arbejde i en rammesat og aftalt dialog. Den aftalte dialog skal begrænse, at 

trangen til konformitet og monofaglig viden dominerer, og i stedet skabe 

rum for en nødvendig åbnende og anerkendende tillid, som kan finde og 

italesætte tavs og uhåndgribelig viden, der transcenderer fagligheder. I ca-

femodellen får projektgrupperne en platform, hvor de mødes og bidrager til 

hinandens entreprenørielle proces gennem gruppernes gensidige feedback.

cafemodellen
Vi har udviklet cafemodellen i forbindelse med undervisningen i entrepre-

nørskab for at understøtte projektgruppernes transfaglige samarbejde med 

processer, som skal bevidstgøre dem om hver deres faglige og personlige 

styrker og fagligt begrundede metoder.  Cafemodellen er en ramme for 

feedback til projekter i proces, som i kraft af sin stramme struktur og aner-

kendende tilgang gør det muligt for projektgrupperne selv at varetage den 

opgave at give hinanden feedback. 

Den anerkendende tilgang er produktiv for udvikling af projekter, for 

samarbejde og videndeling, og når vi placerer projektgrupperne i cafemodel-

len trænes de studerende i at give hinanden procesfeedback, hvilket styrker 

deres egen procesindsigt. 

at styrke bevidstheden om processen 

Cafegrupperne etableres fra start og de samme grupper mødes i cafeerne hen 

over semestret. Hver cafe består af tre projektgrupper, der giver hinanden 

feedback efter hvert assignment. Det giver mulighed for at se projekterne 

i en proces og for at give dyb feedback på såvel projekterne som proces og 

samarbejde. På den måde får de studerende mulighed for at få oplevelse af 
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og erfaring med at være hinandens kompetente fagfæller. De studerende ser 

den entreprenørielle proces gennem to andre projekter, og samtidig får den 

enkelte projektgruppe spejlet sin proces og sit projekt i de andre grupper. 

Det er en udfordring i processen at skulle give en anden gruppe feedback, 

men kommentarerne til den anden gruppe kan blive udgangspunkt for at bli-

ve klogere på ens egen proces. Det opleves ofte som en usikker opgave for de 

studerende at skulle acceptere at stå i det åbne, at give feedback og at kom-

mentere, før man endnu kender spørgsmålets – eller svarets – betydning 

for projektet. Imidlertid gør den stramt aftalte ramme det muligt at hånd-

tere opgaven, og efterhånden begynder de studerende at opleve dialogen og 

refleksionens formende kvaliteter, hvilket også giver respekt for andres ideer 

og processer. 

Undervisningsforløbets fem assignments afsluttes som beskrevet hver 

gang med et cafemøde. Det betyder, at de studerende opnår dybt kendskab 

til hinandens projekter og processer. Vi varierer fokus i feedbacken, så de 

første tre gange er baseret på den anerkendende procesfeedback, som skal 

støtte og udvikle gruppernes projektproces. Feedbacken de sidste to gange 

har fokus på henholdsvis at stille svære spørgsmål og tænke med på grup-

pens ideer med henblik på at forberede gruppen på kontakt til aktører eller 

interessenter, samt at skærpe og styrke præsentationens klarhed. Det er 

vigtigt at variere fokus i cafemodellens feedback, så de studerende oplever, at 

feedback-samtalen følger processens udfordringer, og at cafeen kan under-

støtte dem. 

præsentation af cafemodellen i praksis 

I cafemodellen placeres projektgrupperne sammen i faste grupper af tre, som 

på skift varetager forskellige roller i en aftalt dialog. Dialogen er baseret på 

anerkendende spørgsmål, den er aftalt og struktureret ud fra tre roller eller 

funktioner i samtalen. 

Hver projektgruppe er på skift: 

 • Fokusgruppe, der præsenterer gruppens aktuelle arbejde og proces

 • Supervisionsgruppe, der spørger undersøgende og anerkendende ind 

i projektet  

 • Iagttagergruppe, der lytter aktivt til samtalens spring, blinde vinkler 

og dynamik. 

Denne samtalemodel kendes bl.a. fra coaching (Tomm, 1988), kollegial 

supervision (Andersen & Søndergaard, 2007) samt fra reflekterende teams. 

Modellen sætter en ramme om peer feedback, altså feedback mellem lige-
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stillede, hvilket gør grupperne orienterede imod hinanden i stedet for, som 

i traditionel undervisning, hvor grupperne let kommer til at forholde sig til 

underviseren og til feedback herfra. 

Et cafemøde starter med at grupperne aftaler rækkefølgen af, hvem der 

spiller hvilke rolle for hinanden. Grupperne indretter sig hensigtsmæssigt, så 

fokusgruppe og supervisionsgruppe kan sidde direkte overfor hinanden. Når 

det er på plads indleder fokusgruppen med at præsentere sit emne/arbejde i 

ti minutter. Herefter stiller supervisionsgruppen uddybende, undersøgende, 

anerkendende spørgsmål - i forlængelse af dels det skriftlige hjemmearbejde 

fra fokusgruppen og dels af den mundtlige præsentation. Spørgsmålene er 

formuleret med henblik på at styrke fokusgruppens indblik i proces, samar-

bejde og udfordringer. Gruppens medlemmer lytter undervejs til hinandens 

spørgsmål. Fokusgruppen deltager i dialogen med supervisionsgruppen og 

gruppens medlemmer og lytter undervejs til hinandens svar. Denne samtale 

varer max 25 minutter. Derefter afslutter iagttagergruppen samtalen med at 

beskrive og perspektivere samtalen i max ti minutter. Under samtalen mel-

lem fokusgruppe og supervisionsgruppe har iagttagergruppens rolle været 

at holde tiden, men først og fremmest at lytte aktivt til dynamikken mellem 

fokusgruppen og supervisionsgruppen og tage notater til samtalens forløb, 

emner og spring. Hvilke spørgsmål virker øjenåbnende for fokusgruppen? Er 

der emner/områder supervisionsgruppen overser? Hvad vælger supervisi-

onsgruppen at gå videre med efter evt. time-out? Hvilke idéer bliver forladt 

af fokusgruppen, og hvordan sker dette? Hvilke dilemmaer eller problemstil-

linger ser ud til at stå anderledes for fokusgruppen efter denne samtale? 

Det er en generel regel, at det ikke er tilladt at underkende hinandens idéer 

eller at fastholde egne kæpheste. Hvis der blotlægges eller opstår uenigheder, 

gøres de til genstand for nye undersøgelser. 

Anerkendelse er en anden regel, som betyder at supervisionsgruppens rolle 

er at imødekomme fokusgruppens præsentation og emne med åbne spørgs-

mål, som kan hjælpe med at belyse og undersøge emnet yderligere. Det er 

supervisionsgruppens rolle at give fokusgruppen lejlighed til at udtrykke sig 

nuanceret og formidlende om deres arbejde, om processer heri samt om det 

aktuelle emne for cafeen. 

Det er muligt at benytte sig af time-out, et aftalt stop af samtalen, som kan 

bruges til at meta-reflektere og -kommunikere om samtalens proces eller 

emne. Fokusgruppen kan eksempelvis anvende time-out til at bringe samta-

len tilbage på sporet, hvis gruppen oplever, at samtalens fokus flytter sig for 

hurtigt. Eller supervisionsgruppen kan anvende time-out, hvis medlemmerne 

har brug for at meta-samtale om hvilke emner, de ønsker at undersøge nær-
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mere. Supervisionsgruppen kan lave timeout for på et metaplan at drøfte med 

fokusgruppen, om samtalens proces eller emne er på et vedkommende spor. 

Desuden kan iagttagergruppen vælge at anvende timeout, hvis den ønsker at 

gøre supervisionsgruppen eller fokusgruppen opmærksom på, at den aner-

kendende tilgang ikke bliver håndhævet, eller den kan foreslå et emne, som 

supervisionsgruppen har overhørt. Supervisionsgruppen kan bede iagttager-

gruppen om hjælp til at se emner/spor i samtalen, som de ikke har brugt. 

Iagttagergruppen varetager altså funktionen som den aktivt lyttende og 

metareflekterende part i samtalen. Fokusgruppen har den talende, fremlæg-

gende opgave, mens supervisionsgruppen er den anerkendende, undersø-

gende part. 

For at grupperne kan få cafemøderne til at fungere,er det nødvendigt, at 

underviserne giver en grundig introduktion til metoden, knytter den sam-

men med den entreprenørielle teori og giver instruktion i arbejdsformen. 

Men vores erfaring siger, at det fungerer allerbedst, når underviserne delta-

ger i cafemøderne og faciliterer rollerne i samtalen, i det mindste de første 

gange, indtil grupperne har oplevelsen af hvordan, og at, det virker at over-

holde og forholde sig aktivt til rollerne i samtalen. Vi har også gode erfarin-

ger med at bruge instruktorer til at støtte grupperne på de første cafemøder. 

Instruktorerne har, som ældre studerende, netop arbejdet i cafeer og lært sig 

metoden indefra og er meget opmærksomme og dedikerede brugere af meto-

den. Underviserne deltager i de sidste to cafemøder i forløbet, primært for at 

få indblik i projekterne som er ved at nærme sig den endelige form, men også 

for at kunne støtte iterationer i processen – som det kan være vanskeligt at 

erkende nødvendigheden af i en gruppe – eller motivere og støtte handling 

og feedback på projektidéer fra eksterne interessenter. 

Erfaringer med metoden

Det er en vigtig og meget central udfordring i det aktuelle undervisningsfor-

løb at etablere en nysgerrig og tillidsfuld synsvinkel på de faglige forskelle 

mellem bachelorer fra vidt forskellige fagligheder, fakulteter og læringsmil-

jøer. Cafemodellens aftalte samtalepositioner gør, at usikkerhed på egne 

kompetencer og på de andre studerende mindskes, når alle studerende har 

den samme ramme at forholde sig til. Således kan cafemodellen siges at 

skabe sikkerhed og et trygt forum midt i en vanskelig proces med ukendte 

arbejdsformer. Den anerkendende tilgang giver mulighed for at se forskelle 

som ressourcer og imødekomme fagligt forskellige antagelser med en un-

dersøgende tilgang. Den systemiske teori, som denne samtaleform bygger 

på, betoner, at den enkeltes handlinger og holdninger sker i et fællesskab, 
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som er en betydningsgivende kontekst. Ændres et led i fællesskabet ændres 

hele fællesskabet, og teorien vægter denne allestedsnærværende mulighed 

for forandring. Samtalen er desuden baseret på en anerkendende tilgang, 

som tager afsæt i, at den enkelte har ressourcer, viden og færdigheder, som 

kan komme til udtryk gennem en anerkendende og undersøgende samtale. 

Det er et grundforhold, at den enkeltes antagelser og udsagn skal respekte-

res, fordi de er der af gode grunde.

Hvordan tager de studerende så imod denne arbejdsform? Det er kommet 

lidt bag på os undervisere, at flere studerende umiddelbart opfatter den som 

en salgs terapeutisk dialog, der ikke fremmer kreativitet. Eller de formulerer 

skepsis i forhold til, at dialogen ikke giver adgang til processen, men bliver 

udenfor i en venlig konsulent-agtig dialog. Når den anerkendende tilgang 

opleves fremmedartet for de studerende, er det sandsynligvis fordi, den 

kan opleves som i modstrid med en akademisk kritisk videnskabelighed: 

Kan man være kritisk, når man anerkender? Bliver anerkendelse ikke bare 

til (slappe) klap på skulderen i stedet for konstruktive skub fremad? Der er 

sikkert flere grunde til indvendingerne, og derfor også flere svar. Men et er 

sikkert, det er nødvendigt at koble den anerkende tilgang og cafemodellens 

metode sammen med den entreprenørielle teori. Vi er nødt til på akademisk 

vis at anskueliggøre, hvordan metoden hænger sammen med fagets teori, 

stofområde og procesforståelse. Vi har lært at imødekomme indvendinger 

ved at introducere projektarbejdet, feedback-cafeerne og den anerkendende 

metode i tæt sammenhæng med forløbets effektuelle procesforståelse.

Samtidig er det vigtigt at formidle til de studerende, at der ikke er anden 

garanti for, at den anerkendende metode kommer til at virke, end at de en-

gagerer sig og viser vilje til at tage den på sig og give samtalen nerve og nær-

vær indenfor de rammer, der gives dem. Det betyder, at eventuel modstand 

imod den anerkendende tilgang skal vise sig uproduktiv for de studerende 

selv gennem deres arbejde. Det er et stort og nødvendigt ansvar.

I deres eksamensopgaver fylder samarbejdet i cafemodellen naturligt i 

de studerendes refleksion af, hvordan de har opnået læring i forløbet. For 

mange studerende bliver forløbet en vigtig erfaring af, hvordan dyb interna-

liseret viden kan anvendes til at gøre en forskel. Det er for flere en erfaring, 

der sætter deres hidtidige studier på universitetet i et nyt lys:

“Denne måde at arbejde på har været komplet ny for mig. Igennem hele 

min bachelor er jeg blevet skolet i at skabe en problemformulering eller en 

undren, hvorefter jeg gennem en analyse har konkluderet mig til et svar 

gennem en teoretisk værktøjskasse spækket med medieforskere, sociologer, 
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filosoffer og andre kloge meningstilkendegivere, der kan underbygge ens 

påstande. Pludselig er det her, jeg og min gruppe, der bliver de bærende i 

projektet. Vi kan argumentere gennem vores egne oplevelser og i stedet for 

at fokusere på målet eller konklusionen har der været fokus på processen. 

Det har været lærerigt at prøve denne arbejdsmetode og jeg vil helt sikkert 

tage det med mig i mine videre projekter .” (Citat fra opgave 2010: Tid til tid 

i toget, side 68)

Denne beskrivelse af, hvordan en studerende har ændret sit blik på 

tidligere arbejdsmetoder på universitetet er et vigtigt vidnesbyrd om, at 

hun oplever sig forandret. Verden ser anderledes ud i bakspejlet, men hun 

udtrykker også, at hendes læring påvirker fremtidige (studie)arbejder. En 

sådan beskrivelse er naturligvis en funklende stjerne for os som undervisere. 

For beskrivelsen viser dybden i den nye læring: Den er gået ind og kommer 

ud og forandrer denne studerendes tilgang til verden.

Cafemodellen er bare et didaktisk element som understøtter forløbets 

procesforståelse og som giver de studerende erfaringer med at fungere som 

fagfæller for hinanden. Men netop fordi de både får procesindsigt gennem 

deres rolle som fokusgruppe og som supervisions- og iagttagergruppe bliver 

procesindsigten og erfaringen med at intervenere i andres processer til en ny 

dyb læring:

 • Læringsaktiviteterne involverer gruppens medlemmer på måder, så 

de erfarer gruppeprocesser og dynamik og løbende bliver bedt om at 

reflektere over projektets status i forhold til de enkelte assignments 

og den entreprenørielle proces som helhed. 

 • Grupperne forpligter sig til at forholde sig konstruktivt, anerkenden-

de og understøttende til andre projekter i cafemodellen, hvor de får 

styrket deres blik på dialogens fokus samt tale- og lyttepositioner

 • Grupperne giver hinanden feedback på projekterne, hvilket forankrer 

deres indsigt i processen gennem andre projekter.
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I dette afsnit vil vi beskrive den entreprenørielle proces trin for trin, som den 

er struktureret i rækken af assignments i den lange proces. 

Det er en udfordring for de studerende, at vi arbejder stik imod en for-

ventning om kreativitet, brainstorms og gode idéer. Derfor sørger vi for at 

belægge vores procesforståelse med teoretiske referencer, med beskrivel-

ser af gruppernes rolle i processen og med beskrivelser af de arbejds- og 

feedback-former, som de vil møde undervejs. At se fejltrin som muligheder 

for at lære, og at se andre fagligheder som udvidelser af en faglig kunnen, er 

vigtige elementer, som forudsætter analytiske og refleksive kompetencer – 

altså akademiske kompetencer. På lignende vis er det en udfordring for de 

studerende, at vi beder dem involvere sig med deres personlige interesser og 

overvejelser, at de ikke dækker sig under en akademisk fernis/distance, men 

involverer sig og relaterer sig til hinanden. Vi inviterer med andre ord de stu-

derende ind i læreprocesser, der ser og kræver dem som hele mennesker – 

fagligt som personligt – og udfordrer dem til at balancere disse sider. Det er 

en stor udfordring at arbejde i en stramt tilrettelagt proces, som lægger pres 

på de studerendes løbende produktion af input til hinanden, at arbejde i en 

tværfaglig gruppe, og at de studerende skal involvere sig også med personlige 

indsatser. Udfordringen styrker de kompetencer, vi forstår som entrepre-

nørielle, nemlig at stille sig åben på en analytisk og systematisk måde og 

gennem handling og interaktion at skabe forandring herigennem. 

Disse elementer kommer i centrum allerede fra det første assignment. Her 

skal de studerende arbejde med egne og andres faglige kompetencer med 

henblik på at arbejde hen mod læringsmålet, som er at beskrive og analysere 

projektgruppens kompetencer til en kompetenceprofil med en afgrænset 

identitet.   

Kapitel 3.1
1. assignment: fugl i hånd

Målet med 1. assignment er at konstruere en gruppeidentitet i den tvær-

faglige gruppe.  Konstruktionen sker gennem flere delelementer: 

1. Den studerende præsenterer sig selv, både hvad angår personlige 

interesser og ressourcer, faglig baggrund og de faglige interesser den 

enkelte har haft gennem sit hidtidige studieforløb. Den individuelle 

præsentation finder sted allerede før studiestart, ved at de studerende 

lægger en præsentation på AULA. 

2. De studerende får til opgave individuelt at beskrive deres faglige for-

ståelse af nogle begreber, som skal tjene til at tydeliggøre, hvordan et 

fagligt blik farver de ord og begreber, vi tror, vi er fælles om. 
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3. Gruppen får til opgave at skabe et spil med spilleregler inden for en 

stram plan. Dette gøres med henblik på at give gruppen en konkret 

anledning til at iagttage sig selv og reflektere over, hvad der driver 

dem i en konkret situation.

På baggrund af ovenstående delopgaver skal grupperne indkredse og kon-

struere en arbejdsidentitet. Grundreglen er, at grupperne skal tage afsæt i de 

fagligheder og personlige interesser, som gruppens medlemmer har.  Identi-

tetens styrke afhænger af, at alles bidrag er hørt og indbygget i den identitet, 

gruppen begynder at arbejde ud fra. Hvis det senere i processen viser sig, 

at identiteten ikke rummer eller baserer sig på alle deltageres bidrag, er det 

erfaringen, at identitetsdannelsen for gruppen skal tages op igen, hvilket er 

ganske normalt og en sund del af processen. 

Identitetsdannelsen er første led i den entreprenørielle proces. Og denne 

forståelse underbygger vi med teori og begreber, som uddybes og fremstilles 

i den tilhørende forelæsning.

det teoretiske grundlag: En fugl i hånden
En fugl i hånden er bedre end ti på taget. Sådan lyder et af vores gamle ord-

sprog. Det er bedre med en mindre, en konkret og en mere sikker fordel end 

at have potentialet for en større. Dette er også en hovedtanke i vores forstå-

else af den entreprenørielle proces, og den har sit teoretiske afsæt i professor 

Saras Sarasvathys teori om effectuation. Effectuation er klangbunden i det 

første assignment. Sarasvathy adskiller en effektuel tænkemåde fra en kausal 

eller logisk tankemåde og definerer dem på denne måde:

“Definition: Causation processes take a particular effect as given and focus 

on selecting between means to create that effect. Effectuation processes take 

a set of means as given and focus on selecting between possible effects that 

can be created with that set of means.” (Sarasvathy, 2001)

Den afgørende forskel i forhold til entreprenørielle processer og forståelser 

heraf i entreprenørskabsundervisning er, at distinktionen mellem kausal og 

effektuel udvider og nuancerer forskelle i udgangspunkter og antagelser bag 

skabende processer. Den kausale tilgang tager afsæt i et produkt/produk-

tidé på baggrund af analyser af et marked og af kundegruppers bevægelser. 

Den beskriver interessenter og konkurrenter på et givet marked og lader en 

forretningsplan om at forudse udviklingen af produktet og dets placering på 

markedet.  Til forskel herfra er drivkraften i den effektuelle tankegang ikke at 

forestille sig at kunne forudse et marked eller kontrollere forretningsmulighe-

der. I stedet er drivkraften at fokusere på den effektuelle rationalitet og på de 
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muligheder, der ligger lige ved hånden gennem det nærmeste netværk og de 

realiseringsmuligheder, der byder sig til som det nærmeste næste skridt.

Den effektuelle tankegangs væsentligste midler (means) beskriver Saras-

vathy således:

“Entrepreneurs begin with three categories of “means”: they know who 

they are, what they know, and whom they know - their own traits, tastes, and 

abilities; the knowledge corridors they are in; and the social networks they 

are a part of.” (Sarasvathy, 2001 )

Effektueringslogikken tager udgangspunkt i det enkelte individ, i den 

enkelte entreprenør. I stedet for at forudsige noget om fremtiden, som man 

ikke har magt over eller indflydelse på, tager effektueringstanken udgangs-

punkt i det, man ved og kan styre. Så i stedet for at starte med at beskrive et 

mål eller et slutprodukt, som man arbejder målrettet hen imod, tager man 

udgangspunkt i disse tre basale spørgsmål:

 • Hvem er jeg? Hvad er mine egne styrker og svagheder, mine evner og 

kompetencer?

 • Hvad ved jeg? Hvilken viden ligger jeg inde med, hvad er min faglige 

og personlige viden?

 • Hvem kender jeg? Hvilke sociale og faglige netværk indgår jeg i?

Spørgsmålene har en så grundlæggende karakter, at de er trædesten i den 

entreprenørielle proces, dvs. man kan vende tilbage til det enkelte spørgs-

mål, hvis projektprocessen slår knuder.

fra individ til gruppe
Sarasvathy tager udelukkende udgangspunkt i den enkeltes entreprenøriel-

le proces, mens vi placerer udgangspunktet for den enterprenørielle proces 

hos gruppen. Vi mener, at den tværfaglige gruppe er langt mere entrepre-

nøriel end det enkelte individ. Teorien om brokering (Burt, 1992) under-

støtter denne forståelse, som på baggrund af studier i innovation ser, at der 

fremkommer mere ny viden og sker mere innovation, når flere faglige tæn-

kemåder møder hinanden, og når de relationer, der er mellem gruppens 

medlemmer ikke er stærke, men svage bånd. Det betyder, at gruppen ikke 

behøver at blive hinandens bedste venner. Det afgørende for samarbejdets 

frugtbarhed er ikke personlige eller dybe venskaber, men åbne interesse-

flader som afsæt for undersøgelse af samarbejdet. Vi vægter, at gruppen får 

en forståelse, som bygger på svage bånd, og vi opfatter teorien om broke-

ring som en vigtig reference, der understøtter at gruppens samarbejde er 

baseret på professionelle relationer og ikke på dybe og personlige relatio-
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ner. Hermed får de studerende trænet deres fagprofessionelle kompetencer 

i samarbejde, og de får en referenceramme, som gør det legitimt at tale om 

relationer i grupper og i samarbejde.

Gruppeidentiteten er en konstruktion, som skal skabes gennem en aktiv 

indsats.  Derfor skal de studerende ikke finde frem til eller lede efter en al-

lerede eksisterende eller iboende identitet i gruppen. Når de alligevel af og 

til kommer til at gøre dette, risikerer identiteten at munde ud i en mindste 

fællesnævner, som kort tid senere i processen viser sig at være for smal og 

ikke-bæredygtig til at være produktiv for gruppens arbejdsform og frem-

gangsmåde. De studerende skal bruge de sider af deres viden, interesser og 

kontakter, som de kan se er relevante og nyttige netop i denne gruppe. Det 

vil sige, de er nødt til at give hinanden et grundigt indblik i vaner, interes-

ser og kompetencer for at kunne se og prioritere og etablere gruppens fæl-

lesidentitet.

Vi opfatter også den individuelle identitet som noget, der er under 

vedvarende konstruktion – men med forankringspæle der kan tjene den 

enkelte til at fastholde og genkende sig selv i nye omgivelser. Det, der for-

ankrer den enkeltes identitet, er viden, interesser og erfaringer og sociale 

netværk.  

Denne opfattelse af identitet giver den tværfaglige gruppe en helt central 

rolle i forhold til at skabe muligheder. Mulighederne er ikke derude, de 

er herinde - i gruppen. Kun igennem gruppemedlemmernes jævnbyrdige 

bidrag finder projektgruppen en identitet, som den kan etablere et perspek-

tiv på verden med. Gruppen kan kun se disharmonier og anomalier i kraft 

af, at den har sit særlige fokus på den verden, den lever i og interesserer sig 

for. Det er gruppens perspektiv, som er dens forudsætning for at handle 

entreprenørielt. 

“We’re drawn to the image of the lone genius whose mystical moment of 

insight  changes the world. But the lone genius is a myth; instead it’s group 

genius that generates breakthrough innovation.” (Keith Sawyer, 2008)

Denne beskrivelse af gruppen som centrum for innovation forankrer 

det entreprenørielle til gruppen, og når processen med at etablere grup-

pens identitet inddrager alle individer, er gruppens medlemmer forankret i 

projektet. Når et projekt viser sig at halte, er vejen frem oftest et par skridt 

tilbage i processen for at samle op på gruppens identitet og deltagernes 

jævnbyrdige bidrag. Udvikling sker gennem iteration, at vende tilbage for 

at gentage og gennemleve en tidligere fase og besvare en tidligere opgave 

forfra, med henblik på at samle op på det element, der ikke var blevet 

stærkt nok i første omgang.
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opgavens mål: konstruktion af gruppens identitet 
Til konstruktionen af gruppens identitet og arbejdsmåde har vi udviklet 

nogle værktøjer og opgaver, som de studerende skal bruge.

Vi har opdelt dette i fire underopgaver. Den første omhandler italesættelse 

af fagligt engagement og identitet, den anden er en øvelse i begrebsafklaring 

mellem forskellige fagligheder, den tredie en opgave om gruppedynamik og 

gruppeprocesser og endelig en opgave der omhandler formulering og synlig-

gørelse af gruppeidentitet.

1: opgave der italesætter den enkelte studerendes faglige engagement

Her indkredser det enkelte gruppemedlem sit faglige engagement. Den stude-

rende bliver bedt om at tage udgangspunkt i en tidligere studieopgave, hvor 

han/hun selv har kunnet vælge et emne. Den studerende skal vælge den opgave, 

som han/hun har været mest engageret i og beskrive opgavens emne og beskri-

ve, hvorfor netop denne problemstilling eller dette tema var så interessant.

2: opgave der sætter fokus på forskellighed i den faglige forståelse

I en tværfaglig gruppe er der brug for at udvikle en fælles terminologi og 

forståelse, så gruppen taler samme sprog. Denne opgave sætter fokus på 

screenshot 3.1. udsnit af studerendes bidrag om fagligt engagement på webportalen
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forskelle i forståelse af begreber. Inden for hvert fag er der konventioner og 

forforståelser, som er fagspecifikke og som gør, at enslydende begreber bety-

der noget forskelligt i forskellige faglige kontekster. For at synliggøre dette og 

gøre den fag-implicitte viden eksplicit, lader vi de studerende arbejde med at 

præsentere nogle udvalgte begrebers betydning. Vi ønsker at tematisere, at 

en gruppe med forskellige fagligheder ikke må tage en faglig forforståelse for 

givet. Vi har valgt fire begreber som forekommer indenfor de fleste faglig-

heder, og som har en vis tilknytning til forløbets stoflige område. Vi beder 

de studerende om hver især at give den definition af begreberne, som netop 

deres faglighed forstår det.

Ordene vi har valgt er proces, værdi, aktør, kreativitet. Her er en af grupper-

nes besvarelse af opgaven med fokus på forskellighed i den faglige forståelse.

Denne øvelse er ret øjenåbnende for de studerende, fordi de mener, at de 

ved, hvad begreberne betyder generelt og dermed overser, at betydningen 

har en faglig kontekst, som er medbetydende. Opgaven skal forebygge 

misforståelser og tilskynde til aktiv opmærksomhed og åbenhed overfor 

hinanden.

3: opgave om gruppedynamik og -processer   

gennem spilkonstruktionsproces

Denne opgave er i sin grundform hentet fra Sawyers Group Genius (Sawy-

ers, 2007). De studerende skal medbringe spillekort, jetoner, duplo-lego-

screenshot 3.2. udsnit af studerendes bidrag om forforståelse af enkeltbegreber
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klodser, brikker, terninger eller alle mulige andre ting efter eget valg, som 

kan bruges i et spil. De bliver inddelt i deres grupper og bedt om på 20 

minutter at udvikle et spil sammen. Dogmereglerne for spillet er, at det skal 

kunne forklares til en anden gruppe på mindre end fem minutter og at spil-

let skal kunne spilles på ti minutter. Grupperne udvikler nu spillet, hvor-

efter grupperne parres to og to, forklarer spillene for hinanden og spiller 

hinandens spil.

Efter denne øvelse afslører vi, at vi faktisk ikke er interesseret i selve 

spillet men udelukkende i processen, men vi kan ikke skabe en proces uden 

en konkret opgave. Spilkonstruktionsopgaven er en konkret situation, som 

gruppemedlemmerne skal reflektere over og derigennem få øjnene op for 

forskellige dele af gruppeprocessen. 

Lige umiddelbart efter spillet beder vi dem om individuelt at bruge fem 

minutter på at besvare følgende spørgsmål:

 • Hvilke positioner, funktioner indtog du i udviklingen af spillet?

 • Hvordan tror du det påvirkede spilkonstruktionsprocessen?

Grupperne bliver desuden bedt om til næste gang som gruppe at svare på føl-

gende spørgsmål på wikien om gruppedynamik og gruppeprocesser, eksem-

plificeret ved spilkonstruktionsprocessen:

 • Hvordan startede I processen, hvem lagde ud?

 • Hvem gjorde derefter hvad?

 • Hvilke ideer blev bærende for spillet? 

 • Hvordan blev de bærende ideer udviklet? 

 • Hvilke roller spillede handling og afprøvning for udvikling af spillet

 • Andet som havde indflydelse på processen?

Meningen med disse spørgsmål er, at de enkelte gruppemedlemmer skal be-

gynde at reflektere over deres egen rolle i samspil med gruppen, og at grup-

pen som helhed skal reflektere over, hvordan gruppen fungerer. Startede de 

med at planlægge hele spillet og dernæst afprøve spillet, eller begyndte de 

med at afprøve ting, hvem fik idéerne, hvordan blev ideer modtaget, osv. Det 

svære på dette punkt er at holde de studerendes opmærksomhed omkring 

processen og ikke fortabe sig i spillet. Øvelsen er at se proces og produkt i 

sammenhæng med gruppen.

4: gruppeidentitet som resultat af 1. assignment

Hele dette første assignment skal munde ud i dannelse af en gruppeidenti-

tet. Gruppen bliver bedt om på deres wikiforside at synliggøre deres grup-
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peidentitet, som den er på nuværende tidspunkt. De må udtrykke sig med 

brug af ord, billeder, digte, filmklip eller andet, og vi beder dem lave et logo 

for gruppen og et motto.

Gruppens identitet er naturligvis meget sprød på dette tidspunkt i pro-

cessen, da den endnu er ganske spæd og ny, men netop derfor er wikien en 

godt arbejdsredskab her, fordi de studerende hele tiden kan ændre på deres 

forsides udseende efterhånden som gruppeidentiteten bliver tydeligere - og 

måske også ændrer sig. 

Til at støtte konstruktionen af gruppens identitet skal de besvare disse 

spørgsmål:

 • Hvem er vi? 

 • Hvad ved vi?

 • Hvad er vores faglighed?

 • Hvem kender vi? 

 • Hvad er vores passion?

Gruppen skal personliggøre gruppens wikiforside med ting/elementer, der 

viser hvem de er som gruppe. De må bruge alt, hvad de har for hånden: 

Ord, billeder, links, digte, filmklip, - kun fantasien og teknologien sætter 

grænser. De skal desuden lave et motto og et logo.

En sidste opgave er, at de skal sammenfatte deres diskussioner i for-

bindelse med arbejdet med delopgaverne i dette assignment. De skal på to 

sider beskrive gruppens nuværende identitet, og ikke mindst hvordan de 

nåede frem til den.

Grupperne opfordres desuden til at tilbringe noget tid sammen, lave 

noget sammen, spise en middag, gå i byen, snakke sammen og lære hinan-

den at kende, og også få de ikke-faglige kompetencer på banen, fx hvis man 

dyrker sport, spiller musik, eller har et passioneret forhold til noget andet.

Målet med opgaverne er, at den enkelte studerende skal italesætte sit 

faglige og personlige engagement, afklare egne kompetencer og beskrive 

– dvs. reflektere over - faser i en kreativ gruppeproces. Gruppen skal på 

baggrund af disse individuelle identiteter forhandle sig frem til en gruppei-

dentitet, så de begynder at forholde sig aktivt til gruppens identitet, samt 

til at anvende gruppens identitet i deres tilgang til de kommende faglige 

opgaver og processer.
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1. assignment

2. assignment

3. + 4. assignment

5. assignment

Hvem er jeg?
Hvad ved jeg?
Hvem kender jeg?
Hvad er min faglighed?
Hvad er jeg optaget af?

Hvem er vi?
Hvad ved vi?
Hvem kender vi?
Hvad er vores faglighed?
Hvad er vi optagede af?

Disharmonier i egen 
hverdagspraksis
Hvad vil vi gøre?

Oplukning og kvalificering 
af muligheder

Handling og medkøb fra eksterne 
interessenter og partnerskaber

figur 3.1. oversigt over kapitlets rolle i den entreprenørielle proces, 2. assignment
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Kapitel 3.2
2. assignment: at oplukke disharmonier 
Vi er nu nået til et tidspunkt i processen, hvor de tværfaglige grupper har 

indkredset – eller måske snarere konstrueret en arbejdsidentitet med afsæt 

i de fagligheder og personlige interesser, der er repræsenteret med gruppens 

medlemmer.

  Samtidig er vi, som illustreret i figur 3.1, på vej mod, at denne gruppe 

skal danne egne entreprenørielle muligheder. Bogen her hviler som beskre-

vet ovenfor på en forståelse af entreprenørskab som det sted, hvor individer 

og muligheder mødes (Shane & Venkataraman, 2000). Vi begyndte derfor i 

1. assignment med at indkredse gruppens individer og skabe en fælles grup-

peidentitet. Nu springer vi til den anden side af mødet; til de entreprenørielle 

muligheder. 

Målet er at vi, ved i 1. assignment at have konstrueret en gruppeidenti-

tet, og nu i de efterfølgende assignments vender os mod mulighederne, kan 

befordre et møde mellem individer og muligheder. Vi vil frembringe en situa-

tion hvor hver enkelt særegne gruppe af studerende står overfor at kunne 

realisere egne særegne muligheder.

det teoretiske grundlag: Entreprenørielle muligheder 
I de senere år har der været en orientering mod at se muligheden som det 

der af-grænser entreprenørskab fra andre forskningsområder, og i særdeles-

hed er individets mulighedsforfølgelse søgt fastlagt som det konstituerende 

for entreprenørskabsteori –samspillet mellem individ og mulighed betragtes 

i stigende grad som entreprenørskabsteoriens teoretiske hjørnesten (Shane 

& Venkataraman, 2000; Shane, 2003; Gaglio & Katz, 2001). I en artikel, 

som senere viste sig at blive særdeles retningssættende, definerede Shane og 

Venkataraman (2000) entreprenørskab som:

”…the nexus of two phenomena: the presence of lucrative opportunities 

and the presence of enterprising individuals” (Shane & Venkataraman, 

2000).

Frem til Shane og Venkataramans artikel har dybere refleksioner over 

muligheders karakter været ganske fraværende, ikke bare i litteratur om 

entreprenørskab, men også bredere i strategi- og ledelsestænkning.

I dette kapitel vil vi derfor indledningsvist stille nogle ontologiske spørgs-

mål om, hvad muligheder er og hvordan de opstår. Grunden til, at vi er op-

tagede af dette, er at vi vil hen til at kunne sige noget om, hvordan menne-

sker får kontakt med disse muligheder. En dybere erkendelse af fænomenet 

muligheder er derfor et nødvendigt mellemresultat.
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Når opmærksomheden er rettet netop mod entreprenørskab som et felt, 

der kan berige med en forståelse af muligheder, skyldes det, at teorierne om 

entreprenørskab fokuserer på situationer, hvor bestemte ressourcer eller 

handlemuligheder ikke allerede er forudgivne. Udgangspunktet for entrepre-

nørskabsteori har historisk set været virksomheders undfangelse og fødsel. 

Fordi denne undfangelse foregår i et økonomisk ingenmandsland, er det her 

muligt at studere en særlig form for mulighedssøgende adfærd. Aktørerne er 

i denne situation ikke på forhånd begrænsede i deres muligheder, og entre-

prenøren har, fordi han er fri for den eksisterende virksomheds irreversible 

omkostninger, bureaukrati, stive organisationsstrukturer og veletablerede 

handlingsmønstre, nogle specielle frihedsgrader (Duus, 1991). Entreprenøren 

er i denne situation ikke blot fri fra disse bestemte begrænsninger – han er 

også fri til nytænkning og innovation.

Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at det er svært at arbejde 

med muligheder.  Muligheder har tendens til at undslippe rationel og logisk  

behandling. Det er derfor væsentligt at gøre sig klart, at den øvelse, vi foku-

serer på i dette kapitel og i de følgende assignments er vanskelig - for ikke at 

sige principielt umulig. Problemet med muligheder er, at de måske ikke-er – 

ikke endnu i hvert fald; og vi har nemmest ved at tænke det ”som eksisterer”. 

Hvis mulighederne ikke er, altså hvis de hører til det ikke-værende, kan det 

være vanskeligt at sige noget rationelt om dem, fx at komme med en egentlig 

teori om, hvordan man erkender muligheder - og i særdeleshed en hand-

lingsanvisende teori herom. Hvis man kunne, var det hele jo ingen kunst – så 

skulle den mulighedssøgende blot følge den teori – og alle og enhver kunne 

ud fra teorien se og generere muligheder og på den måde blive entreprenører 

(Blenker, 1996). Dette synes at være i modstrid med mulighedens væsen, idet 

muligheder, som er muligheder for alle, ikke vil være specielt gode mulighe-

der for nogen. I stedet må man gå ud fra, at en mulighed altid har et bestemt 

indhold, fx nogle bestemte udbuds- og efterspørgselsparametre og er bundet i 

et bestemt tids- og rumunivers (Abell, 1978, 1980; Dimov, 2003).

Med denne advarsel i baghovedet stiller vi i det følgende alligevel spørgs-

målet om, hvad muligheder er, og hvor de kommer fra, og leder efter forskel-

lige typer af svar. Vel vidende at håndfaste resultater af denne eksercits nok er 

sparsomme, viser vi alligevel i det følgende, hvorledes centrale teoriretninger 

kan relateres til tre grundlæggende mulighedsontologier. De måder, teoriret-

ningerne taler om muligheder på, rummer forskellige forståelser af, hvad en 

mulighed er. Man kan gruppere svarene på spørgsmålet om, hvad muligheder 

er, under tre hovedoverskrifter, som repræsenterer nogle im- og eksplicitte 

mulighedsontologier inden for entreprenørskab. 
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Mulighedsontologier
Indenfor entreprenørskabsforskning findes der forskellige grundopfattelser 

af, hvad entreprenørielle muligheder er, og hvor de kommer fra (Blenker & 

Thrane, 2009). Man kan groft sagt skelne mellem to til tre forskellige ret-

ninger, som skitseret i figur 3.2.

På den ene side hævder en række forskere, at muligheder har en objektiv 

eksistens, uafhængigt af individet. Man ser muligheder som noget, der er 

derude. Mulighederne ligger i verden og venter på at blive opdaget. Mange 

af de måder, vi almindeligvis taler om muligheder på, antyder, at mulighe-

derne allerede findes. Det drejer sig fx om formuleringer som opportunity 

recognition, opportunity identification, eller opportunity discovery.  Mulig-

heder har her en objektiv eksistens uden for den, der har brug for mulighe-

Mulighedssyn

Spørgsmål

Hvor er 
muligheden?

Hvordan bringes
muligheder frem?

Hvordan handles 
på muligheder?

Muligheder 
findes allerede

Muligheder 
medskabes i 
social proces

Muligheder 
opstår kreativt 
i den enkelte

Derude i verden

Ved analyse, 
planlægning og
implementering

Analyse og 
deduktion

Ingen steder
endnu

Ved eksperimenter, 
fortolkning og 
effektuering

Agere, reagere 
og fortolke

Herinde i mig

Ved leg, 
kreativitet 
og udtryk

Udtrykke og 
skabe

 figur 3.2. grundlæggende mulighedsontologier
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den. Derfor må man prøve at få øje på den. Identifikation af muligheder er 

eksempelvis noget man kan arbejde med i marketing som en søgning efter 

et market-gap (fx Kirzner, 1979; Shane & Venkataraman, 2000). 

Accepterer vi dette grundsynspunkt, at mulighederne er noget, der er 

derude, kan flere scenarier tænkes, hvis man ønsker at få øje på dem. Man 

kan forestille sig en aktiv eller passiv søgeproces, ligesom man kan forestille 

sig at muligheden opdages tilfældigt. 

At få øje på muligheden i en aktiv søgeproces kræver analyse af omver-

denen, som vi kender det fra strategi- og marketinglitteratur. Teorier og 

modeller, som scanner  omgivelserne fx de velkendte analysemodeller som 

Porters 5 Forces (Porter, 1980), PEST og SWOT (Andrews, 1973) samt store 

dele af markedsanalysen, udtrykker en sådan bevidst søgen efter mulighe-

der, man allerede ved er derude. Ved hjælp af den slags omverdensanalyse 

søger man at identificere de årsager, der skaber nye muligheder, og ved 

hjælp af statistik søger man at tage hånd om de usikkerheder, der er knyttet 

til spredningen af viden. Logikken er, at hvis man kan identificere de eks-

terne årsager, som skaber mulighederne, kan man også tilpasse sig til dem 

(Sarasvathy, 2005).

Vi hævder ikke ,at entreprenørielle muligheder ikke kan findes på denne 

måde. Tværtimod findes der mange muligheder for at tjene en hurtig skil-

ling, hvis man kan finde en billig leverance til sultne kunder – eller finde 

kunder som kan bruge en allerede udviklet løsning. I denne sitution opstår 

mulighederne, når markederne svinger midlertidigt bort fra ligevægtstil-

standen, fx som følge af økonomiske, demografiske, kulturelle eller tek-

nologiske forandringer (Drucker, 1985) eller som følge af forskelle i viden 

mellem aktører (Detienne & Chandler, 2004). 

I andre tilfælde kan søgeprocesser have mere karakter af passive søgepro-

cesser eller tilfældig opdagelse. Selv om man stadig anerkender at mulighe-

derne eksisterer i omgivelserne, kan man tænke sig situationer hvor de ikke 

er klart definerede, før de bliver opdaget. Man ved ikke, hvori mulighederne 

består, men man ved, hvad man forstår ved en mulighed, og kan derfor gen-

kende at det er en mulighed, når man ser den. 

Et eksempel på en sådan forståelse er Kirzners (1997) beskrivelse af hvor-

ledes entreprenøriel udfoldelse opstår, når markeder er i uligevægt. Aktø-

rerne kan ikke igangsætte en aktiv søgeproces, fordi muligheden ikke kan 

beskrives klart forud. I stedet bliver aktørerne nødt til at holde øjne og ører 

åbne for de endnu uspecificerede muligheder. Kirzner taler om, at entrepre-

nøren har en generel alertness, som tillader netop ham at opdage, selv om 

han ikke er aktivt søgende. Alertness er en særlig følsomhed overfor market-
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gaps, der kan identificeres af aktører med en specialiseret viden eller særlig 

adgang til information. Entreprenøren kan med denne alertness se mulig-

heder træde frem i omgivelser, hvor de har ligget indlejret eller latent, mens 

ikke-entreprenante blot ser omgivelserne i sig selv – uden muligheder. At 

genkende sådanne muligheder kræver betydelig kontekstuel viden eller 

omverdensanalyse, ligesom det kræver et bevidst forhøjet beredskab mod de 

afkroge af omverdenen, hvor man har forventninger om at muligheden kan 

dukke op.

Opdagelsen af muligheden kulminerer i et øjeblik af overraskelse, når 

noget findes, og der pludselig skabes forbindelse mellem den objektive vir-

kelighed og fremtidige muligheder (Detienne & Chandler, 2004). 

Problemet med sådanne metoder er, at man oftest finder det, man i forve-

jen er sporet ind på at lede efter, men til gengæld ikke er særlig opmærksom 

på eventuelle andre muligheder, som man ikke umiddelbart kan genkende. 

Den indsigt, som kan etableres ved sådanne forståelsesrammer er nødven-

dig, men kan ikke stå alene, især ikke hvis man er optaget af mere interes-

sante og innovative muligheder. 

En anden vej er at betragte muligheder som noget, der skabes indefra, 

uanset om det, mulighederne kommer ud af er et individ (entreprenør-

skab) eller en virksomhed (innovation, strategi, marketing og ledelse). Hvis 

muligheden er noget, der kommer indefra, kræver det kreativitet at kunne 

udtrykke muligheden. Ideen om opportunity creation er et eksempel på en 

sådan grundopfattelse, hvor muligheden ikke har sin egen objektive eksi-

stens, men snarere er i øjet der ser (Dimov, 2003).

Endelig kan man finde en mindre gruppe af forfattere (Weick, 1995; 

Gartner et al., 2003), der ser muligheder som noget, der får sin eksistens 

i entreprenører eller virksomheders omgang med omgivelserne. Mulighe-

den er i denne forståelse noget, der opstår, når omverdenen gives mening 

og realiseres ved at man agerer i verden. Begrebet opportunity enactment 

rummer en sådan forståelse af muligheder som noget, der etablerer sig i en 

entreprenørs eller virksomheds sensemaking-proces, fx i sensemaking-pro-

cesser, der følger af forandringer i virksomheden, entreprenørens liv eller i 

omgivelserne. 

Fokus er imidlertid dybere og mere omfangsrigt i den proces, vi arbejder 

med i denne bog, hvor hensigten er at få studerende til at tage ansvar for sig 

selv og forholde sig til sine egne muligheder og egen udvikling. Vi abon-

nerer – og argumenterer derfor – for en anden opfattelse af mulighedernes 

oprindelse, hvori entreprenørielle muligheder skabes i en individuel, socialt 

indlejret proces (fx Sarasvathy, 2002; Gartner et al., 2002). Vi vil i det føl-
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gende bygge på en forståelse, hvor entreprenørielle muligheder skabes i en 

socialt indlejret proces. De efterfølgende assignments hviler også på denne 

forståelse. Tanken er derfor, at de studerende skal arbejde med muligheder 

som noget, der får eksistens i deres omgang verden.

Entreprenørskab springer ud af hverdagspraksis
Spinosa et al. (1997) hævder at entreprenørskab udspringer af menneskets 

prosaiske hverdagspraksis, således at entreprenørskab i bund og grund 

handler om at skabe nye praksisformer i hverdagen. Herved bliver hverdags-

praksis både middel og mål i den entreprenørielle undervisningsproces, der 

udfoldes i denne bog. Middel forstået på den måde at mulighederne kommer 

fra disharmonier i en hverdagspraksis – og mål på den måde at mulighe-

derne rummer potetialet til at forandre samme hverdagspraksis til det bedre. 

Det kræver imidlertid en en god følsomhed at opleve disharmonier i egen 

hverdagspraksis. Denne særlige følsomhed er ikke at forveksle med begrebet 

alertness, der er beskrevet ovenfor og som dominerer megen entreprenør-

skabstænkning (fx Kirzner, 1997; Shane & Venkataraman, 2000). At tage 

udgangspunkt i egen hverdagspraksis er ydermere i god overensstemmelse 

med Sarasvathys idé om effectuation hvor udgangspunktet er det såkaldte 

bird-in-the-hand princip omtalt i kapitel 3.1. 

Det egentlige bidrag fra kendte entreprenører såsom Henry Ford (FORD) 

og Ingvar Kamprad (IKEA) er ikke deres succesfulde kommercialisering af 

innovation inden for produktion eller marketing, men det at de grundlæg-

gende reformerer mange menneskers hverdagspraksis (Spinosa et al., 1997). 

hvad er en hverdagspraksis? 
At vi lader studerende sidde på endeløse stolerækker til forelæsninger er en 

hverdagspraksis, eller en praksisform der gør tavler, håndsoprækninger og 

slideshows meningsfulde for undervisere og studerende. På samme måde ud-

øver vi et utal af mere eller mindre relaterede hverdagspraksis. En relateret 

hverdagspraksis kunne eksempelvis være, når den studerende optræder i en 

læsegruppe. Fordi sådanne relaterede praksis klynger sig sammen udsprin-

ger det, Spinosa et al. (1997) omtaler som et oplukkende rum (disclosive 

spaces) – eksempelvis et undervisningsforløb. Et undervisningsforløb består 

på den måde af en række hverdagspraksis, der til sammen gør undervis-

ningsforløbet meningsfyldt for de enkelte deltagere.

Disse oplukkende rum og de aktiviteter, der foregår inden i og mellem 

disse, er organiseret af en style. Style er ifølge Spinosa et al. (1997):

 “the ground of meaning in human activity”
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Betegnelsen style dækker over den måde, hvorpå forskellige hverdags-

praksis ultimativt passer sammen, men er også basis for hvorledes hverdags-

praksis opretholdes og udvikles.   

En særlig følsomhed overfor marginale, relaterede eller tillukkede hver-

dagspraksis er kernen i entreprenørskab. Det er netop denne følsomhed, der 

gør den til en innovativ kunstart – og ikke til videnskab. At udføre entrepre-

nørskab er i denne forståelse at åbne for nye styles, der kan udgøre grundla-

get for nye hverdagspraksis, hvad enten det handler om nye undervisnings-

styles eller nye måder at benytte it-værktøjer i innovationsprocesser eller nye 

måder at se på kunst. 

Det er imidlertid ikke sikkert, at alle disse praksisformer er hensigtsmæs-

sige, hvis vi eksempelvis ønsker at skabe værdi i et undervisningsrum. Flere 

af disse praksisformer er eventuelt blot blevet til rutiner, fordi de er forank-

ret som tradition, på trods af at praksisformen plager, irriterer og begrænser 

værdien af undervisningsrummet. 

Det er ikke engang sikkert, at disse praksisformer nogensinde har været 

hensigtsmæssige for nogen.  

at oplukke disharmonier 
Som indkredset ovenfor er det væsentligt, at vi i det følgende arbejde med 

assignments lader hver enkelte studerendes egen hverdagspraksis være i 

centrum. Ved at tage afsæt heri kan vi, som Spinosa et al. (1997) argumenterer 

for, samtidigt bryde med modernitetens objektive distancering fra følelser og 

fra individets historie i en søgen efter den rene teori,  hvis historieløshed gør 

historieskabelse umulig:

“[we should] direct our thinking away from the mistake of starting…with 

our Cartesian preconceptions of what we and things are – and begin with how 

we, in fact, deal with ourselves and things in our everyday of coping” (Spinosa 

et al., 2007)

Påstanden er, at det går galt, hvis vi fokuserer for meget på, hvad der er – 

hvordan vi selv og tingene omkring os er. Deres pointe er, at vi snarere skal se 

på hvordan vi er. Udtrykt Heideggersk (1962) kan vi sige at løsningen ikke lig-

ger i det værende, men i at finde en særlig entreprenøriel måde at være på - en 

oplukkende væren (Spinosa et al., 1997). Samtidig giver det mulighed for, at vi 

kan bryde med sen-moderne påstande om konstant forandring, flygtighed og 

identitetsløshed, der lig moderniteten skaber en anden form for historieløshed, 

som dybest set gør at ingen har grundlag for at handle innovativt. 

Bogen ”Disclosing New Worlds – Entrepreneurship, Democratic Action, 

and the Cultivation of Solidarity” (Spinosa et al., 1997) handler om tre para-
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digmatiske typer af historieskabere; entreprenøren, den virtuose borger og 

den kulturelle forløber. Fælles for de tre typer af historieskabere er, at de tager 

udgangspunktet i de personlige disharmonier, de selv oplever, og er i stand til 

at se disse personlige disharmonier i et lys, som gør dem til generelle sam-

fundsmæssige anomalier. 

Den entreprenørielle historieskaber lever med åbenhed og modtagelighed 

overfor de disharmonier, de oplever i deres hverdagspraksis. Disharmonier-

ne er væsentlige forhold i livet, som plager os – men som de fleste mennesker 

på en eller anden måde er kommet til at acceptere eller gøre til rutiner, på en 

måde der får dem til at glemme - eller leve med - disharmonierne. 

Risikoen er, at leve som alle de andre – de almindelige – dem Heidegger 

benævner das Man, der lever et hverdagsliv med en række disharmonier og 

nøjes med at tænke “det er også for ringe”. De er fremmedgjorte overfor at 

skulle gøre noget ved verden. Derfor lader de som ingenting og evner kun at 

stille standardspørgsmål og acceptere standardsvar.

Det der gør entreprenøren, den virtuose borger og den kulturelle forlø-

ber til historieskabere, er deres evne til at holde fast i problemer de oplever, 

kredse om dem, bearbejde dem og analysere dem. De har en identitet, som 

er særlig sensitiv overfor forandringer i menneskelig praksis. På den måde 

bliver historieskaberne  oplukkere (disclosers). Fx ved at se på, hvordan en 

praksisform er opstået, og hvor den er placeret indenfor den oplevelsesøko-

nomiske arena og i udviklingshistorien, samt hvad der opretholder dishar-

monien. Hvis man skal evne den fastholdelse er det vigtigt ikke at komme 

med for hurtige og overfladiske løsninger – og det er svært. En af de største 

udfordringer på dette tidspunkt er at fastholde disharmonien og undlade at 

søge efter hurtige løsninger. Faktisk må man slet ikke komme med løsninger 

endnu – tværtimod opretholder vi på dette stadium et kreativitetsforbud.

At kvalificere anomalier 
I stedet for at være kreative fastholder historieskaberne disharmonien og 

kvalificerer den – i sin intensitet - indtil det viser sig, hvorledes den gængse 

hverdagsopfattelse fejler - hvorledes man burde agere – og hvorledes nye 

praksisformer kunne se ud. 

Heri ligge en bevægelse fra den personlige disharmoni til en generel ano-

mali, der gælder for mange. Det vil sige, at udgangspunktet for historieska-

berne nok er, at de oplever en personlig disharmoni i deres liv, som gør dem 

i stand til at se, hvordan hverdagsoplevelsen er i konflikt med sig selv – men 

det helt centrale er, at historieskaberen samtidig kan se, at de personlige 

disharmonier, som frustrerer dem selv, er de samme som blokerer livet for 
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andre mennesker. Det vil sige, at de kan kvalificere den personlige dishar-

moni til en generel anomali.

Det gælder også for arbejdet med dette assignment i projektgrupperne. 

Målet med dette assignment er, at projektgruppen finder én disharmoni, der 

er baseret på gruppens identitet, således at alle i gruppen føler et ejerskab 

for den og har lyst til at bidrage i arbejdet med den. Oplukningen og kvali-

ficeringen af gruppens endelige disharmoni kan med fordel starte med, at 

gruppen indledningsvist italesætter flere disharmonier og analyserer hver 

enkelt af dem.

Det er her vigtigt, at disharmonien er baseret på noget projektgruppen 

erfarer, på noget fra deres liv og på hvem de er (bird-in-hand principle). 

Det er ikke hensigtsmæssigt eksempelvis at tage afsæt i en disharmoni, der 

omhandler en dims, der mangler i en rumfærge, nogen engang har set en 

TV-udsendelse om.

For at kvalificere disharmonien til en generel anomali må anomaliens 

baggrund og historie undersøges, for den måde at kvalificere valget af ano-

mali gennem at beskrive og analysere den arena, som anomalien udspiller 

sig i. Det er altså nødvendigt at se på, hvad der sker omkring gruppen og få 

indsigt i, om andre deler denne disharmoni. Det nytter eksempelvis ikke, 

hvis gruppen kan blive enige om en anomali, men at ingen andre i samfun-

det deler denne opfattelse. Der er derfor en dobbelthed i dette assignment. 

På den ene side skal den relatere til gruppens omgivelser, men kan ikke 

nøjes med dette, for så ville gruppen operere med en opfattelse af mulighe-

der som noget der er derude. Gruppen skal på den anden side tage udgangs-

punkt i sig selv, men ikke kun, så bliver for meget indefra-og-ud.  Så det er 

ikke tilstrækkeligt at blive i det personlige udgangspunkt, det skal også have 

relevans for andre. 

2. assignment er måske det allervigtigste assignment, for det er hér, hele 

fundamentet for projektet bliver lagt. Derfor er feedback gennem både en 

cafemodel og en vejledningsgang med en underviser vigtig her.

Når output fra dette assignment og dermed anomalien er velovervejet og 

gennemanalyseret, kan der bygges videre på dette i de kommende assign-

ments.

Hvis anomalien og kvalificeringen af den vakler, er arbejdet med den ikke 

grundigt nok, og det vil påvirke resten af projektet.

  Selv om processen gennem assignments kan synes som en lige linje, er 

det hele tiden en iterativ proces. De studerende vil derfor ofte skulle gå lidt 

tilbage i processen og ændre noget, eller se på noget igen. 
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Identificering af flere anomalier
Projektgruppen starter med af finde flere disharmonier. I denne første del af 

2. assignment er det i orden at de enkelte disharmonier kun repræsenterer et 

af gruppemedlemmerne.

I den første opgave beskrives kort den praksisform, gruppen mener er 

uhensigtsmæssig, hvorfor den er uhensigtsmæssig og hvordan den er blevet 

sådan, og endelig hvorfor ingen har ændret den.

Næste opgave går ud på, at gruppen skal vælge en disharmoni og kvalifi-

cere den til en generel anomali, og der er flere ting man skal være påpasselige 

med på dette trin i processen.

Alle i gruppen skal føle, at anomalien har noget at gøre med dem, og at 

den er en del af deres hverdagspraksis, og alle i gruppen skal på denne måde 

have et stærkt ønske om at ændre den. Den valgte anomali skal basere sig på 

de praksisformer, gruppemedlemmerne lever med (bird-in-hand principle).

Anomalien skal nu undersøges og beskrives så detaljeret og præcist som 

muligt. Dens baggrund og historie skal belyses, og de studerende skal finde 

så meget information om den som muligt.

På dette trin er det vigtigt at komme ud i verden og undersøge, om andre 

deler gruppens syn på, at denne praksisform rent faktisk er en anomali.

screenshot 3.3. udsnit fra wiki; svar på stillet opgave
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De studerende skal finde så meget information, teori og baggrundsviden 

som muligt til at analysere den valgte anomali og den kontekst, den indgår i. 

Det kan eksempelvis være den oplevelsesøkonomiske arena.

De studerende skal afgøre, hvem der læser hvad og skriver referater. Disse 

øvelser skal lede dem hen imod at skrive fire til fem sider om processen 

hen mod gruppens valg af anomali. Det vil sige hvorledes valget af anomali 

afspejler gruppeidentiteten, en grundig beskrivelse af selve anomalien og en 

beskrivelse af anomaliens kontekst. Altså en beskrivelse af den nuværende 

praksisform og anomali i den oplevelsesøkonomiske arena.

Upload til wikien skal altså give indsigt i såvel anomalien, processen, kon-

teksten som sammenhængen mellem anomali, proces og kontekst.

Det er centralt, at de studerende her anvender  referencer til litteraturhen-

visninger, både til kursets eget pensum og det, der inddrages udefra.

Der kan anvendes forskellige niveauer af systematik, såsom at diskutere 

det med alle man møder i nogle dage, en hurtig voxpop eller en afstemning 

på nettet.

screenshot 3.4. udsnit af en gruppes undersøgelse af anomaliens eksistens i samfundet
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Beskriv kort den 
praksisform I 
mener er 
uhensigsmæssig

Hvorfor er den
uhensigts-
mæssig?

Hvorfor mener 
I, det er blevet
sådan? (historik)

Hvorfor tror I
ingen har 
ændret dette?

Busserne i 
regionen er helt 
tomme indeni 
ift. fx dem i 
Odense

Disharmoni 1: 
Kedelige busser 
i Region Midtjylland
(NB: Kan også 
være om tog!)

Disharmoni 2: 
Mangel på 
tema-drevne 
restauranter 
i Århus

Disharmoni 3:
At gå på stadion 
i Århus

Disharmoni 4:
Universitetet og 
indregistrering 
som studerende

Disharmoni 5:
Elmålere er 
uforståelige 
at læse

Midttrafik har 
aldrig tænkt i 
disse baner, kun 
i effektiv busdrift 
og overholdelse 
af tider

Fx folk i 
regions-
busserne  hvis 
de ikke har 
husket at tage 
noget med de 
kan lave, keder 
de sig

Der er ikke på 
samme måde 
tradition for at 
gå til fodbold i 
Danmark

Hvis ikke det går 
godt for et hold 
som fx AGF, er 
der et lavt 
tilskuerantal i 
fht. størrelsen af 
Århus

Det er som om 
at der kan 
skabes en 
merværdi 
omkring den 
praksis at gå til 
fodboldkampe

Lidt samme 
grund som til 
venstre  det er ret 
amerikansk anti-
dansk at overveje 
tema-
restauranter

Det er udansk at 
tænke på denne 
måde. Man 
tænker måske lidt 
konformt og 
tradtionelt. Tør 
ikke tage 
chancen

Der er et marked, 
en niche, en ny 
udvikling 
indenfor 
branchen 
tilgængelig hvis 
man tør springe 
ud i det

Der er ikke nogen 
restauranter i 
denne by der har 
et kraftigt tema 
der gennemsyrer 
hele restauranten

Der er ingen 
oplev-
elsesøkonomer i 
de gældende 
udvalg.. :-) 

Studerende gør 
ikke opmærksom 
på den lang-
somme og 
ukonstruktive pro-
ces og de ansatte 
gør ikke opmærk-
som på det

Bureaukrati. Det er 
ikke tydeligt 
klargjort hvilke 
mennesker, der 
påtager sig hvilke 
opgave. Mangler 
database med 
tidligere tilfælde

Det tager både al 
for meget tid for 
den studerende 
og for sekretærer  
hvilket i sidste 
ende koster i 
universitets-
pengekassen

Som udefrakom-
mende, enten 
andet uni eller 
handelshøjskole, 
kan det være en 
besværlig proces 
at bliver registreret

Svært at sige, 
for der er en 
økonomisk 
interesse i at få 
flere tilskuere til 
stadion

Igen som før, 
fordi det bare er 
nemmere at 
tage sig af 
regningen når 
den dukker op

Fordi folk bare 
har vænnet sig 
til det. Få 
tænker over 
forbruget men 
betaler blot når 
regningen 
kommer

Man kan ikke 
umiddelbart 
regne sit forbrug 
ud via de kw tal 
der står

Når man ser på 
sin elmåler er 
det svært at 
forholde sig til 
de tal der står

figur 3.3. Eksempel på en projektgruppes anomalier
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Den upersonlige biografoplevelse

I hvilke arena den udspiller 
denne anomali sig?

Hvorfor valgte I netop denne?

Hvordan hænger denne 
anomali sammen med jeres 
gruppes identitet?

Hvordan vil I læse om, 
analysere og finde ud af mere 
om denne anomali inden 
næste cafémøde?

Jf. Pine & Gilmores figur 2.1 over Oplevelsessfærerne har vi 
valgt at placere oplevelsen - som den er nu - i underholdnings-
området (passiv deltagelse), samt karakteriseret den som svær 
at tilegne sig

Vi har konkluderet, at det var denne anomali, vi alle bedst 
kunne forholde os til, ligesom vi efter anomalien blev italesat 
alle indså i hvor udpræget grad anomalien frustrerer os

Vi er alle jævnlige biografgængere, samt interesserede i 
fortællinger. Endelig er vores identitetskerne kulturlivet hvori 
biografens rum og rolle er af afgørende betydning

Grundet begrænset tid har vi ikke mulighed for at gøre 
yderligere inden næste café møde (imorgen), men vi har lagt 
en slagplan. Vi vil bl.a. trække på forestillingsanalyse samt 
scenografi-teori og selvfølgelig inddrage Pine & Gilmore. Vi 
har derudover planer om at tage i biografen og undersøge 
"rummet". Vi vil ligeledes trække på vores kontakter i arkitekt-
verdenen for at indsamle viden om rumindretning og -design. 
Vi vil gerne vide mere om hvordan rum perciperes og opleves

figur 3.4. Eksempel på gruppes anomali-beskrivelse



64

forslag til vidErE lÆsning
blenker, p. (2005) den individuelle mulighed og det mulighedsorienterede 

individ, in nielsen, J.f. og Madsen o.ø. (red.) festskrift for Jens genefke, 

aarhus universitetsforlag. 

blenker, p., thrane, c. (2008) the individual opportunity nexus: inspiration, 

Impact and Influence, fremlagt ved International Council for Small Business 

World conference, turku, 13.6.2007 - 15.6.2007.

blenker, p., thrane, c. 2009, Whatever happened to the nineties?, i bukh, 

p.n., Mols, n.p. (red.) strategi & driftsøkonomi: festskrift for ole ø. Madsen, 

gyldendal, københavn, s. 205-216.

korsgaard, s.t., thrane, c., blenker, p., christensen, p.r., piihl, J., byrge, c., ne-

ergaard, h., bjerregaard, t. 2009, En ny agenda for enterprenørskabsforsknin-

gen: dansk forskning i entreprenørielle muligheder. in ledelse og Erhvervsoe-

konomi, vol. 73 nr. 1, s. 51-64.

korsgaard, s. t (2009) Essays on Entrepreneurial opportunities,  aarhus 

school of business, aarhus university, department of Management, 2009. 

211 s. (phd thesis; 2009:9)

shane, s. (2003) a general theory of Entrepreneurship: the individual-op-

portunity nexus. cheltenham: Edward Elgar

shane, s. & s. venkataraman (2000). the promise of entrepreneurship as a 

field of research. Academy of Management Review. 25(1): 217-226.

spinosa c., f. flores & h. l. dreyfus (1997) disclosing new Worlds - Entrepre-

neurship, democratic action, and the cultivation of solidarity, the Mit press.



65



66

1. assignment

2. assignment

3. + 4. assignment

5. assignment

Hvem er jeg?
Hvad ved jeg?
Hvem kender jeg?
Hvad er min faglighed?
Hvad er jeg optaget af?

Hvem er vi?
Hvad ved vi?
Hvem kender vi?
Hvad er vores faglighed?
Hvad er vi optagede af?

Disharmonier i egen 
hverdagspraksis
Hvad vil vi gøre?

Oplukning og kvalificering 
af muligheder

Handling og medkøb fra eksterne 
interessenter og partnerskaber

figur 3.5. oversigt over kapitlets rolle i den entreprenørielle proces, 3. og 4. assignment
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Kapitel 3.3 
3. og 4. assignment: oplukning af muligheder
Vi går nu ud fra, at de enkelte grupper har fundet deres disharmoni, som 

hele gruppen føler ejerskab for. Endvidere er denne disharmoni blevet 

beskrevet og kvalificeret til en generel anomali ved at den hverdagspraksis, 

som anomalien udspiller sig i, er beskrevet grundigt. Anomaliens baggrund 

og historie skal være grundigt beskrevet og anomalien skal være kvalificeret 

på den måde, at projektgruppen skal have undersøgt hvorvidt anomalien er 

delt med andre i verden.

Nu ville det mest åbenlyse og logiske træk være at løse denne anomali, 

udfra devisen: Problemidentifikation fører til problemløsning. Der er dog 

en fare for dels at påtvinge andre vores løsning, dels ikke nødvendigvis at 

finde den mest hensigtmæssige løsning på problemet. 

hvad man ikke må nu
Men lige præcis på dette tidspunkt i processen, hvor gruppen har valgt 

deres anomali, må de ikke komme med løsninger. Der er derfor fortsat 

et kreativitetstabu. Det er vores erfaring at tabuet er svært at overholde, 

fordi gruppen har lyst til at være kreativ og hurtigt komme videre. Dette 

trin i processen er et af de mest frustrerende, det kan ligefrem være 

smertefuldt, at man ikke må være kreativ, innovativ og komme med løs-

ninger.

I stedet følger to assignments i dette kapitel. 3. assignment, som be-

skriver det at forestille sig og beskrive verden som den tager sig ud, når 

anomalien er løst – og 4. assignment,  hvor kreativitetstabuet ophæves og 

der finder en oplukning af muligheder sted.

På dette tidspunkt skal projektgruppen således først i 3. assignment 

forsøge at beskrive, hvordan verden vil se ud efter deres anomali er løst. 

Der er altså endnu ikke konkrete løsninger eller ideer, der kan løse ano-

malien, men gruppen skal koncentrere sig om at beskrive verden bagef-

ter. Det flytter fokus fra selve ideen over mod anomalien, og er med til at 

uddybe og kvalificere forståelsen af anomalien. Det er en vigtig evne at 

kunne forstille sig noget som ikke-er, at kunne visualisere bedre praksis-

former og bedre vaner.

Derefter skal gruppen i 4. assignment oplukke mulighederne. I slut-

ningen af dette kapitel findes en række fremgangsmåder, som skal styre 

gruppens kreativitet. Det væsentligt nye i dette arbejde bliver at flytte 

andre begrebsliggørelser, forståelsesformer og praksisformer ind i den 

verden, hvor anomalien udspiller sig.
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det teoretiske grundlag: verden nu og efter
I det fortsatte arbejde med at udvikle hver gruppes entreprenørielle projekt 

står vi med tre grundelementer, som vi skal bringe i spil. Disse er illustreret i 

figur 3.6:

Tankegangen er, at enhver innovationsproces kan beskrives ved 1) den 

verden der var før innovationen, 2) selve innovationen  og 3) verden som den 

kom til at se ud efter innovationen.  På grund af det kronologiske forløb har 

vi ofte tendens til at betragte dette som en kausal proces, som pilene i figur 

3.6 illustrerer. Hvis vi skulle følge en sådan kausal tankegang ville næste 

skridt i dette undervisningsforløb være at finde ind til en kreativ idé – eller se 

en innovativ mulighed. At være kreativ på kommando er imidlertid svært og 

heller ikke altid hensigtsmæssigt. 

Det teoretiske grundlag, vi arbejder efter i dette kapitel kan bedst forstås 

på den måde, at vi for at komme til den kreative løsning går en omvej. Ud-

gangspunktet er stadigvæk den personlige disharmoni og den kvalificerede 

anomali, som er udviklet i forrige kapitel. Projektgruppen har således en 

Verden nu
- Arena
- Adfærd
- Rutiner
- Praksisformer
- Disharmoni

Verden efter
- Nye rutiner
- Ny adfærd
- Nye praksisformer

Innovation
Kreativitet
Ideer
Muligheder

figur 3.6. grundelementer i den entreprenørielle proces

Verden nu
- Arena
- Adfærd
- Rutiner
- Praksisformer
- Disharmoni

Verden efter
- Nye rutiner
- Ny adfærd
- Nye praksisformer

Innovation
Kreativitet
Ideer
Muligheder

figur 3.7. gå en omvej
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ambition om at forandre verden til det bedre, men  ved endnu ikke hvordan 

det skal gøres. I første del af dette kapitel ser vi på hvorledes mennesker 

burde agere i den arena, vi beskæftiger os med, og hvorledes nye og forbed-

rede praksisformer kunne se ud. Vi lægger hermed et element af suspense 

eller en cliffhanger ind i processen. Det kan føles unaturligt, men bidrager 

til at innovationskravets tunge byrde bliver løftet af gruppens skuldre. Vi 

udskyder kravet om innovation, til projektgruppen er helt klar til det. I 

stedet for at springe til en hurtig løsning eller hurtig idé, skal gruppen gå en 

besværlig, men forhåbentlig udbytterig omvej, som ses af figur 3.7.

Denne omgang med den kausale proces er nødvendig for den entre-

prenørielle proces. Entreprenørskabsteoriens fader Joseph Schumpeter 

beskriver, at entreprenøriel succes afhænger af:

“… the capacity of seeing things in a way which afterwards proves to be 

true, even though it cannot be established at the moment, and of grasping 

the essential fact, discarding the unessential, even though one can give no 

account of the principles by which it is done.” (Schumpeter, 1934)

Citatet er interessant på flere måder. Det lægger op til at se noget som 

ikke er endnu, men som senere kan blive til virkelighed. Schumpeter 

pointerer hermed entreprenørens evne til at forestille sig en bedre verden. 

Denne forestillingsevne er for Schumpeter til en vis grad intuitiv, idet han 

anfører at entrepreøuren har en særlig evne til at skelne det essentielle fra 

det trivielle, uden klart at kunne redegøre for kriterierne bag denne skel-

nen.

Schumpeter giver med sin beskrivelse af jernbaneentreprenøren et il-

lustrativt eksempel på, hvordan den gode entreprenør netop tænker i denne 

omvej. Jernbaneentreprenøren er de personer, der tager initiativet til om-

formningen af samfundet fra en hestetransport-baseret verden til en jern-

EksEMpEl på øvElsE:
lyt til En virtous i at bEskrivE vErdEn EftEr
at have en særlig evne til at forestille sig ”verden efter” gælder ikke kun for 

entreprenører, men også for andre historieskabere (spinosa et.al). Et ek-

sempel er Martin luther kings klassiske i have a dream-tale, hvor han som 

historieskaber netop beskriver verden efter.
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banebaseret verden. Der er tale om en radikal form for innovation, udtrykt 

i Schumpeters udsagn om, at uanset hvor mange postdiligencer, der sættes 

efter hinanden, så fører det ikke til en jernbane. Man kan også sige, at der 

er tale om en helt ny måde at tænke på, der ikke bygger videre på tidligere 

tiders adfærd, rutiner og praksisformer.

Det hestetransport-baserede system svarer således til det, projektgruppen 

har arbejdet med i 2. assignment og kan på samme måde beskrives ved be-

stemte former for adfærd, bestemte rutiner og bestemte praksisformer. Det 

drejer sig fx om at kortdistancetransport er billig, og at interaktionen mellem 

mennesker derfor hovedsageligt foregår i lokalområder, fx mellem en by og 

dets opland. Transportsystemet har imidlertid konsekvenser for adfærd og 

rutiner ud over det rent transportmæssige. Det forhold, at der primært er 

lokaltransport betyder, at områder bliver forholdsvis selvforsynende således 

at al væsentlig produktion, der er nødvendig for områdets dagligliv, gennem-

føres lokalt.

Spørgsmålet er nu, hvad jernbaneentreprenøren forestiller sig. Om det er 

en kombination af opfindelser bestående af skinner, dampmaskine på hjul og 

skiftespor – eller det er den verden, der kunne opstå efter innovationen. Den 

entreprenørielle proces vi lægger op til i dette kapitel er en, hvor entrepre-

nøren først forestiller sig verden efter, og så begynder at kombinere elemen-

terne til sin innovation.

Det vil sige, at entreprenørens helt særlige evne er en forestillingsevne 

– og det er vores grundopfattelse, at denne evne kan trænes. Entreprenø-

ren kan forestille sig en verden efter innovationen, uden klart at vide, hvad 

innovationen indeholder. Verden efter, i dette tilfælde et samfund baseret på 

jernbanetransport, er også karakteriseret ved bestemte former for adfærd, 

bestemte rutiner og bestemte praksisformer. Her vil langdistancetransport 

være relativt billig. Igen vil transportsystemet have betydelige konsekvenser 

for adfærd og rutiner ud over det transportmæssige. Fx vil længere interak-

tion mellem regioner og lande være hurtigere og billigere, med øget samhan-

del mellem områder og deraf følgende øget arbejdsdeling og specialisering i, 

hvad man producerer i de forskellige områder. Endvidere kan jernbaneen-

treprenøren forestille sig, at den større innovation som jernbanen er, vil lede 

til en række mindre innovationer, fx behov for supplerende lokaltransport og 

lagerhuse til midlertidig opmagasinering.

Påstanden er, at alle disse hensyn indgår i entreprenørens overvejelser 

forud for jernbaneprojektet. Når vi spørger hvad det er, entreprenøren 

forstiller sig, om det er jernbanen eller denne række af nye rutiner, vil vores 

påstand være at entreprenøren netop ikke er opfinder, men i stand til at se 
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ud over givne rutiner. Hans opgave i samfundet er at frembringe den nye 

adfærd, de nye rutiner og de nye praksisformer. Det er derfor i første omgang 

det at forestille sig disse, vi skal koncentrere os om.

Udgangspunktet for første del af 3. assignment er, at projektgrupperne har 

oplukket og kvalificeret disharmonien til en generel anomali i 2. assignment. 

Gruppen skal nu forsøge at forestille sig, og prøve at italesætte, hvorledes 

verden ser ud når anomalien er løst. Altså hvorledes egen og andres hver-

dagspraksis har forandret sig og hvilke nye praksisformer, der er i denne nye 

verden. Altså, hvilke praksisformer vil være forandrede, og hvordan ser de 

nye praksisformer ud. Gruppen skal således forestille sig noget, der endnu 

ikke er, men som måske kan blive. 

De skal derfor forestille sig den sociale verden to gange. Først som den er, 

altså verden før innovationen; og dernæst verden efter, som den kan blive 

ved en innovativ handling, uden at vide hvad den innovative handling kunne 

bestå af. 

Opgaven drejer sig derfor om at beskrive den sociale praksis to gange, for 

at få indblik i hvordan mennesker vil opføre sig anderledes. 

Det betyder, at vi indtil videre opretholder et kreativitetstabu. Det er først 

er senere i 4. assignment, at projektgruppen skal tage stilling til, hvad der 

skal til for at fremkalde en rutineforandring, og hvordan gruppen kan med-

EksEMpEl på øvElsE i iMagination
gå sammen to og to.

lad en af jer fortælle den anden om jeres personlige hverdagspraksis i 

forhold til den generelle anomali, du er optaget af. den anden kan hjælpe 

ved at spørge anerkendende ind ved at bruge sædvanlige værdsættende 

samtaleregler. 

fortæl derefter den anden om din personlige hverdagspraksis i en verden, 

hvor den generelle anomali du er optaget af er væk. den anden kan igen 

hjælpe ved at spørge anerkendende ind ved at bruge sædvanlige værd-

sættende samtaleregler.

byt derefter roller.
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skabe denne verden. Vi insisterer derfor på en udskydelse af selve løsningen 

eller idéen, som fører til en løsning af anomalien. Til gengæld må man gerne 

se frem og forestille sig verden, hvor ens amonali er løst. 

Gruppen skal således lave opgaver, der i princippet er parallelle. Først 

skal verden før beskrives i detaljer. Hvor i verden findes anomalien, hvad er 

dens kontekst, hvem befolker denne verden, hvordan opfører de sig, hvordan 

udfolder anomalien sig, hvilke adfærdsmønstre, rutiner og praksisformer går 

menneskene rundt og gentager?

Derefter skal øvelsen gentages – men med verden som den ser ud efter 

innovationen. Det vil sige, beskriv i detaljer hvordan konteksten nu er, hvem 

befolker nu denne verden, hvordan er de mennesker der befolker denne nye 

verden, og hvordan opfører de sig anderledes nu hvor anomalien er væk, 

hvordan er adfærdsmønstre, rutiner og praksisformer for de mennesker, der 

befolker denne nye og bedre verden. 

På denne måde får gruppen en dybere forståelse af anomalien. Ved ikke 

straks at springe til en løsning, men i stedet beskrive hvordan verden er når 

anomalien er løst, flytter vi fokus fra selve idéen til det problem, der skal 

løses. Vi forsætter med at fokusere på anomalien på denne måde, næsten 

dyrker den, for at komme til bunds i en forståelse af den. Denne fastholdelse 

af anomalien og dette forbud mod straks at finde løsninger giver i sidste 

ende en bedre og mere gennemtænkt løsning, og forhåbentlig også en mere 

original løsning.

Det svære i dette assigment er at undgå at have en løsning i baglommen. 

Det er en regel, at gruppen ikke må komme med en løsning, men alligevel er 

der måske en løsning der ligger lige for. Hvis man ikke passer på, er denne 

løsning i baglommen, mens man beskriver verden efter anomalien er løst. 

Det er vigtigt at være sig dette bevidst og skrotte sine baglommetanker.

Mulighedens vindue 
Begrebet mulighedens vindue stammer oprindeligt fra Abell (1978), som, 

inspireret af Schumpeter, taler om at virksomheder ind imellem står i den 

situation, at nogle strategiske vinduer står åbne særligt for dem.

Når der står et strategisk vindue åbent for eksisterende virksomheder skyldes 

det typisk nogle forandringer i omverdenen, som åbner specielle mulighe-

der for netop denne virksomhed. Forandringerne kan skyldes forandringer 

i teknologi, som er af særlig relevans for netop denne virksomhed, det kan 

skyldes forandringer i kundebehov, eller det kan skyldes at nogle konkurren-

ter forlader markedet. Typisk vil vinduet – forstået som en særlig mulighed 

for virksomheden, kun stå åbent en kort tid, så vil det lukke sig; enten fordi 
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screenshot 3.5. udsnit af besvarelse af spørgsmål relateret til imagination over  
verden nu

screenshot 3.6. udsnit af besvarelse af spørgsmål relateret til imagination over  
verden efter
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andre virksomheder har ageret, eller fordi helt andre løsninger er dukket op 

og har åbnet nye vinduer for helt andre virksomheder. Idéen om strategiske 

vinduer knytter sig således til, at handlemuligheder åbner sig, særligt når 

samfundet er i en brudperiode, hvor rutiner, adfærd, strukturer, regler og 

rammer ændrer sig.

Tankegangen er af Hougaard (2004) blevet overført på entreprenørskab, 

hvor han taler om mulighedens vindue. Det vil sige, at hvis man mener at 

have oplukket en entreprenøriel mulighed, er det vigtigt at undersøge om 

mulighedens vindue rent faktisk står åbent. Nogle vinduer står åbne for 

mange et kort øjeblik – andre står åbne for nogle få, måske i et længere tids-

rum, men de står kun åbne indtil nogen lukker det.

Som en del af sin entreprenørielle analyse kan det derfor være vigtigt at 

undersøge, hvad det er for nogle forhold, der har åbnet dette strategiske vin-

due, hvor længe det vil stå åbent og det står åbent for lige præcis os. 

Gruppen skal derfor som anden del af 3. assignment vurdere, om det 

strategiske vindue står åbent i forhold til lige netop denne anomali. Det vil 

sige gruppen skal se på, om andre har forsøgt at løse denne anomali tidligere. 

screenshot 3.7. Eksempel på udfyldelse af et strategisk vindue
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Hvis det er tilfældet, hvad er så fejlet for dem i disse forsøg på løsninger. 

Hvis der ikke er andre, der har forsøgt at løse anomalien, skal det undersøges 

hvorfor ingen har forsøgt på det. Hvad er det for særlige muligheder og vilkår 

gruppen har netop nu, på dette tidspunkt i historien, på dette særlige geogra-

fiske sted, i de særlige sociale sammenhænge og med de særlige kompetencer 

netop denne gruppe har. Hvilke forhold har åbnet det strategiske vindue for 

netop denne gruppe, og hvor længe vil mulighedernes vindue vil stå åbent?

Efter at have svaret på disse spørgsmål skal gruppen sammenskrive 3. as-

signment til en sammenhængende redegørelse for gruppens anomali, arena 

og retning.

4. assigment: oplukning af muligheder
Her efter tredje assignment ophæves kreativitetsforbuddet til fordel for en 

meget styret og struktureret form for kreativitet. Indtil 4. assignment har 

projektgruppen endnu ikke forholdt sig til den entreprenørielle mulighed, 

der skal til for at fremkalde de nye praksisformer, som gruppen forestil-

lede sig i forrige delafsnit, ligesom gruppen ikke har forholdt sig til, hvorle-

des netop denne projektgruppe kan være med til at skabe eller med-skabe 

den forandring, der skal konstruere den fremtidigt forestillede verden. Til 

gengæld har vi dvælet ganske længe ved baggrunden for den entreprenøri-

elle handling, nemlig anomalien, og ved konteksten for den entreprenørielle 

handling, nemlig verden før og efter innovationen, men nu er det, som illu-

streret i figur 3.8.  meningen, at projektgruppen skal lukke mulighederne op.

Dertil får projektgruppen række fremgangsmåder, som skal hjælpe med 

at styre kreativiteten. Det væsentligt nye i dette arbejde bliver at flytte andre 

begrebsliggørelser, forståelsesformer og praksisformer ind i den verden, hvor 

anomalien udspiller sig. Tanken er, at denne systematiske kreative kombi-

nationsøvelse  kan fremkalde de forestillede nye praksisformer. Systematik-

Verden nu
- Arena
- Adfærd
- Rutiner
- Praksisformer
- Disharmoni

Verden efter
- Nye rutiner
- Ny adfærd
- Nye praksisformer

Innovation
Kreativitet
Ideer
Muligheder

figur 3.8. innovation og kreativitet som resultat af grundigt forarbejde
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ken baserer sig på italesættelse, krydsappropriering og re-konfigurering af 

nye praksisformer ved eksempelvis at flytte måder at tale om ting på, måder 

at forstå ting på eller måder at gøre ting på fra én verden over i den verden, 

hvori anomalien befinder sig.

4. assigment består af to dele: Første del er en sammenskrivning af den 

kreative idé sammen med en redegørelse for, hvordan den er analyseret frem 

og hvorfor den er en overlegen løsning på anomalien. Anden del er redegø-

relse for hvorledes den kreative løsning kan forfines fra del et ved hjælp af 

nogle systematiske overvejelser om variation af kundegrupper, kundefunk-

tioner og teknologi (Abell, 1980). 

det teoretiske grundlag: oplukning af muligheder
Vi bygger i dette afsnit videre på bogen Disclosing New Worlds – Entrepre-

neurship, Democratic Action, and the Cultivation of Solidarity (Spinosa et 

al., 1997) som blev introduceret i afsnit 2.3, om formulering af personlige 

disharmoner og kvalificering af disse til generelle anomalier. Pointen var, at 

entreprenørskab udspringer af vores hverdagspraksis, og at entreprenørskab 

retter sig mod at skabe nye praksisformer i hverdagen. Hverdagspraksis er 

derfor fortsat omdrejningspunktet i denne bogs entreprenørielle proces, 

forstået på den måde at mulighederne kommer af de personlige disharmo-

nier, vi oplever i hverdagen, og at evnen til at se muligheder i hverdagen 

rummer potentiale til at forandre vores hverdagspraksis til det bedre, så vi 

kan realisere den bedre verden, vi kan forestille os. Det stiller imidlertid krav 

om autenticitet, nærvær, personligt engagement og faglig involvering. Som vi 

skrev i indledningen, er entreprenørskab ikke bare noget vi ”leger”.

”Disclosing New Worlds” behandler, som beskrevet tidligere, tre typer af 

historieskabere: entreprenøren, den virtuose borger og den kulturelle forlø-

ber, som alle tre evner at tage udgangspunktet i deres personlige disharmo-

ner og se disse personlige disharmonier i et lys, som gør dem til generelle 

anomalier. Det vil sige, at de kan få øje på væsentlige forhold som plager os i 

livet, som er blevet til rutiner i sådan en grad, at vi ofte har fortrængt dem og 

derfor opgivet at gøre noget ved dem. 

I vores hverdagspraksis har vi alle rutiner og praksisformer, som vi gen-

nemgår eller gør hver eneste dag. Nogle er hensigtsmæssige og logiske, andre 

er måske blot blevet til rutiner, selv om de egentlig irriterer os og ikke læn-

gere er hensigtsmæssige. Vores hverdag består på den måde af en blanding 

af en række forskellige måder at gøre tingene på. Nogle af disse måder at 

gøre tingene på er gode, andre er dårlige. Samtidig kan der hen over tid ske 

forskydninger i måden, vi gør ting på således, at nogle af de gode praksisfor-
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mer bliver glemt og fortrængt af andre og dårligere måder at gøre tingene på, 

eller gode og dårlige former bliver blandet sammen på en dårlig måde, sådan 

at dårlige måder blokerer for de gode.

Uanset hvilken af de tre typer af historieskabere, der er tale om, arbejder 

de ud fra den samme grundform. Fælles er at de oplever en disharmoni i 

deres liv, som de fleste i hverdagen overser. Til gengæld er netop historieska-

berne i stand til at se mere klart, hvad det er for forskydninger der foregår 

mellem gode og dårlige måder at gøre tingene på. De opfatter hvorledes 

hverdagsoplevelsen er i konflikt med sig selv. Derudover har de en særlig 

evne til at fastholde disharmonien i en intensitet og på den måde få det til at 

vise sig, hvorledes hverdagsopfattelsen fejler, og hvorledes man burde agere. 

I hverdagen lever vi med masser af anomalier, hvor vi lader som ingen-

ting, kun evner at stille standardspørgsmål og acceptere standardsvar. De 

spørgsmål vi stiller er ofte spørgsmål, vi grundlæggende godt kender vi alle 

svarerne på. Historieskaberne har imidlertid denne særlige evne til at åbne 

for, at vi kan være oplukkere. Derfor evner netop disse historieskabere at 

være kreative. Det betyder for det første at de, som beskrevet i første del af 

dette kapitel, kan se hvorledes nye alternative praksisformer kan se ud. For 

det andet kan de sætte de processer i værk, som skal frembringe ændringer 

der skaber de nye praksisformer. Det vil sige, at det er interessant for os at se 

nærmere på den særlige evne disse historieskabere har, eller på hvad det er 

for en rolle, de udfylder, og hvordan de udfører den. Spørgsmålet er hvordan 

vi kommer fra de personlige disharmonier til de entreprenørielle løsninger – 

eller hvordan skriver vi historie?

Spinosa et al. (1997) beskriver denne innovationskompetence som en 

glemt rolle, en særlig tilværelsesform eller en særlig måde at være til i sin 

hverdag på. I og med at anomalierne grundlæggende knytter sig til forskyd-

ninger, der er foregået mellem gode og dårlige måder at gøre tingene på, 

kommer løsningen også til at kombinere praktisformer på en ny måde. Det 

betyder, at vi for at være kreative egentlig ikke behøver at komme op med 

noget genialt nyt. Vi skal bare kombinere på en ny og bedre måde.

Hvis vi fx kunne hente de gode, men glemte praksisformer frem af histo-

rien, altså nogle gode måder at gøre tingene på, som er blevet erstattet af 

dårligere adfærdsformer og rutiner, og artikulere de gode måder igen på en 

ny og sigende måde der passer til tiden, ville det være en innovation i vores 

måde at forstå problemet på. Eller hvis vi kunne hente bedre praksisformer 

fra helt andre steder, der imidlertid kunne bruges i de situationer, hvor vores 

anomali optræder, og vise hvordan de kunne bruges til at gøre tingene på 

en bedre måde, ville vi have et grundlag for innovation. Eller hvis vi kunne 
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omprioritere mellem de gode praksisformer, der er blevet skubbet i bag-

grunden af dårligere praksisformer, kunne vi gøre noget, der hidtil har været 

en marginal, men god del af vores praksis, mere vigtig. Det vil sige, at det at 

skabe et bedre liv for mange primært handler om at gøre noget på en anden 

måde – eller se det de gør på nye måder, som er mere meningsfulde.

krydsbefrugtning
Som vi har set ovenfor handler god innovation mere om at kombinere de 

måder, vi taler om, forstår og gør tingene på på en ny måde, end det hand-

ler om at være genialt kreativ. Til at strukturere måden at rekombinere på 

kan vi læne os op ad tre grundmetoder fra Spinosa et al. (1997).

Den første af disse er artikulation. Vi bliver her indenfor den eksiste-

rende anomali og prøver at forstå, hvad der er galt i det eksisterende og 

sætter fokus på modsætningerne. For at komme med et innovativt bidrag 

er vi imidlertid nødt til at hente noget, der ikke er der. Altså se, om vi kan 

overskride anomalien ved at finde en anden måde at tale om den på, fx 

bruge nogle andre typer af ord og begreber end dem vi plejer at bruge, som 

jo netop er knyttet tæt til alt det, der har fået os til at sidde fast i anomalien. 

Ofte vil artikulation knytte sig til at hente noget af det frem, som gennem 

tiden er blevet glemt eller undertrykt, for at se om vi på denne måde kan 

foretage omprioritering. Det vil sige, at artikulation ofte gen-fokuserer på 

en praksis, som er blevet marginaliseret af andre praksisser. En god måde 

screenshot 3.8. udsnit af en projektgruppes rekleksioner over italesættelse
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at gøre det på kan være ved værdsættende samtale eller dyb dialog. De stu-

derende vil på det sted, hvor de er nu i processen, have oplevet dette ske i 

forbindelse med de værdsættende samtaler i cafemodellen. En anden måde 

at rekombinere eller krydsbefrugte på er re-konfigurering. Grundtanken 

er her at løse anomalien ved en overførsel af en forståelsesform fra en helt 

anden del af verden. Når vi sidder fast i vore anomalier skyldes det ofte, at 

vi bliver ved med at forstå dem på den samme måde.  Hvis vi derfor kan 

hente en god forståelsesform et andet sted fra, kan den skabe nye måder at 

se og forstå anomalien på.

Endelig kan vi som en tredje innovationsvej bruge det Spinosa et al. 

(1997) kalder for krydsappropriering. Logikken er stadig den samme, nem-

lig at vi henter noget et andet sted fra. I dette tilfælde søger vi efter gode 

praksisformer, altså andre måder at gøre ting på, i helt andre verdener og 

ser, om de med fordel kan anvendes på vores anomali og på den måde bru-

ges til at ommøblere disharmoniens rum.

De tre måder at innovere på minder om hinanden. I alle tre tilfælde flyt-

tes om – eller noget andet flyttes ind, således at rummet ommøbleres. Når 

der flyttes noget nyt ind, er det enten nye ord og begreber, der gør at vi taler 

om anomalien anderledes, eller det er en ny forståelsesform der flyttes ind i 

anomaliens verden, således at vi nu forstår anomalien anderledes og derfor 

også kan agere anderledes, eller det er en praksisform vi har hentet fra et 

EksEMpEl: vorEs øl
besøg hjemmesiden www.freebeer.org. free beer er skabt af kunstnergrup-

pen Superflex og kan ses som et eksempel på den form for krydsbefrugtning 

som er skitseret ovenfor.  hvis vi betragter ølmarkedet som et stærkt monopo-

liseret marked, hvor nogle få aktører producerer stort set ens masseproduce-

ret øl, er det lykkedes Superflex at tage en god praksisform ”open source” fra 

en verden ”softwareverdenen” og flytte den til den verden hvor de oplever 

en anomali, nemlig ”bryggeriverdenen”. de skriver på hjemmesiden:

frEE bEEr is a beer which is free in the sense of freedom, not in the sense 

of free beer. the project, originally conceived by copenhagen-based artist 

collective Superflex and students at the Copenhagen IT University, applies 

modern free software / open source methods to a traditional real-world 

product – namely the alcoholic beverage loved and enjoyed globally, and 

commonly known as beer.
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andet sted, og som vi bruger til at se andre måder at handle på, hvor vi før 

var fastlåst.

Første fase i dette arbejde bliver at finde nogle gode begreber, forståel-

sesformer og praksisformer. Det kan være vanskeligt at sondre imellem om 

noget er et begreb, en forståelsesform eller en praksisform. 

De måder vi taler om ting på indvirker på, hvordan vi forstår dem, lige-

som de måder vi forstår dem på indvirker på, hvordan vi agerer. Alligevel 

kan det være frugtbart at prøve at tænke nyt på alle tre niveauer.

I Screenshot 3.8 ses resultatet af en sådan øvelse udført af de stude-

rende på Entrepreneurship i Oplevelsesøkonomien, Aarhus Universitet, 

2010.

Screenshot 3.9. Eksempel på begreber, forståelses- og praksisformer

opgaven konkret: 4. assignment  – 1.del
Første del af 4. assignment går ud på at udøve kreativitet ved hjælp af 

artikulation, krydsappropriering og rekonfigurering. 

De studerende skal arbejde med alternativ artikulation og formulere, 

hvad der er galt i det eksisterende ved at sætte fokus på modsætningen på 

en ny måde. For at det kan blive innovativt, må projektgruppen foretage 

en alternativ italesættelse, og skal derfor finde alternative ord eller begre-

ber og bruge disse til at forstå anomalien på en ny måde, fx i form af en 

alternativ begrebsliggørelse eller en alternativ teoretisering.

EksEMpEl på øvElsE MEd rEfErat  
så allE gruppEr kan dElE
gå sammen med en du kender og er tryg ved. 

Find et rigtig godt begreb, find en rigtig god forståelsesform og find en rigtig 

god praksisform. 

kom tilbage og fortæl om den til resten af holdet. 

tag derefter et kollektivt referat på holdet således at i senere kan bruge hin-

andens forslag til at ommøblere i jeres anomalier. 
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Arbejdet med krydsappropriering skal afdække, hvordan en praksisform 

flyttes fra en anden verden over i gruppens. Grupperne skal finde nogle 

gode praksisformer og finde frem til, hvilke praksisformer der er frugtbare, 

og hvor disse praksisformer kan bruges ud over der, hvor de allerede bliver 

brugt. Derudover skal gruppen bruge disse praksisformer ved at flytte dem 

over i deres verden og se på, hvordan det kan forandre måden, man lever 

livet på.

Arbejdet med rekonfigurering fokuserer på, hvordan en forståelsesform 

flyttes fra en verden over i gruppens egen. Der skal findes gode og frugtbare 

screenshot 3.9. Eksempel på begreber, forståelses- og praksisformer
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forståelsesformer, og det skal undersøges, hvor disse forståelsesformer kan 

bruges ud over der, hvor de allerede bliver brugt. Disse forståelsesformer 

bruges ved at flytte dem over i egen verden og se på, hvordan det kan foran-

dre måden, man forstår livet på.

På den baggrund udarbejdes en tre til fire siders sammenskrivning af 

den kreative idé. Der skal desuden redegøres for, hvordan idéen er analyse-

ret frem, og hvorfor den er en overlegen løsning på anomalien. 

abells trevektormodel til justering af forretningsområder 
Økonomen Derek F. Abell (1980) har udviklet en model, som virksomheder 

kan bruge til at beskrive deres forretningsområder. Hvis en virksomhed har 

flere forretningsområder kan disse, ifølge modellen begrebsliggøres i tre 

dimensioner som illustreret i fig 3.9. 

Modellen er hovedsageligt blevet brugt som en måde at beskrive, hvad 

ens virksomhed allerede gør. Det vil sige beskrive hvilke kundegrupper en 

virksomhed har, hvilke funktioner den udfører for sine kunder og hvordan 

den gør dette for kunderne. 

Dette kan også i projektgruppen bruges til at beskrive den løsning eller 

idé, som er fremkommet i første del af 4. assignment. Hermed får gruppen et 

mere præcist billede af den entreprenørielle idé.

 Men modellen kan også bruges til at finpudse idé eller koncept, ved at 

gennemtænke hver af akserne. Det vil sige, at modellen bruges til at gennem-

tænke om nogenlunde samme idé kunne rettes mod andre kundegrupper - 

om nogenlunde samme koncept kunne løse andre behov eller kundefunktio-

ner – eller om man kunne gøre det (teknologi) på en lidt anden måde.

Figur 3.9. Definition af forretningsområder ifølge Abell (1978)

Kundefunktioner

Kundegrupper

Teknologi
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Modellen egner sig på denne måde til at foretage en finpudsning af pro-

jektgruppens koncept. For at gøre det må man lege med nogle systematiske 

variationer. Det skal derfor gennemtænkes: 

 • Om ideen eller projektet kunne hjælpe andre kundegrupper eller 

interessenter med at få løst samme funktion på den samme måde

 • Om ideen eller projektet kunne udføre nogle alternative funktioner 

eller behov for de samme kunder på samme måde

 • Om der er andre måder/alternative teknologier, man kunne frem-

bringe den samme kundefunktion eller løsning på for denne mål-

gruppe.

4. assignment  – 2. del 
Som afslutning på 4. assignment skal projektgrupperne lave en sammen-

skrivning af, hvorledes innovationen eller den kreative løsning kan forfines 

ved hjælp af Abells begrebsapparat til definition af forretningsområder.

screenshot 3.10. udsnit af en projektgruppes besvarelse af 4. assignments anden del
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1. assignment

2. assignment

3. + 4. assignment

5. assignment

Hvem er jeg?
Hvad ved jeg?
Hvem kender jeg?
Hvad er min faglighed?
Hvad er jeg optaget af?

Hvem er vi?
Hvad ved vi?
Hvem kender vi?
Hvad er vores faglighed?
Hvad er vi optagede af?

Disharmonier i egen 
hverdagspraksis
Hvad vil vi gøre?

Oplukning og kvalificering 
af muligheder

Handling og medkøb fra eksterne 
interessenter og partnerskaber

figur 3.10. oversigt over kapitlets rolle i den entreprenørielle proces, 5. assignment
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Kapitel 3.4
5. assignment: handling nu
Projektet skal ud i verden, og verden skal ind i projektet. På dette tidspunkt 

i processen er den enkelte projektgruppes koncept gennembeskrevet: Det 

er baseret på gruppemedlemmernes blik på verden (hvem de er) og deres 

beskrivelse af hvilke anomalier, de får øje på (hvad de ser). Gruppen har 

beskrevet anomalier og analyseret arenaer for, hvor den ser anomalien 

finde sted (hvad kan der gøres). De har arbejdet systematisk med at lade 

andre forståelsesformer krydse deres anomali, og de har placeret deres 

anomali i praksisformer, som de finder helt andre steder. Hensigten med 

det forrige assignments arbejde med krydsappropriering og rekonfigure-

ring var at skærpe konceptet og at åbne og kvalificere styrken i konceptet 

gennem oplukning af verden.

Dette femte og sidste assignment skal forberede gruppen på, at koncep-

tet som det næste skridt skal møde dagens skarpe lys. Det er nu, konceptet 

skal præsenteres for interessenter, som allerede er aktører i arenaen. Og 

lige her fastholdes gruppen i en før-det-sker-fase, hvor konceptet afprøves 

i forhold til eksterne aktører - med et assignment, som skal forberede grup-

pen på at kunne handle. Vi udvider dette øjeblik for at fastholde de stude-

rende i, at der skal være refleksion i handling og handling i refleksion.  Det 

er nu – lige om lidt – at gruppen skal være klar til at tage kontakt, præsen-

tere konceptet og modtage reaktioner, som skal give gruppen et realistisk 

indtryk af muligheder for medkøb (buy in) og partnerskaber (stakeholders) 

til konceptet i en realiseringsfase. Efter denne vurdering af konceptet, i 

lyset af opnået og ægte medkøb eller partnerskab, slutter processen. Pro-

jektet og processen afsluttes som en universitetseksamen. Derfor er det 

også et vigtigt tidspunkt i processen. For lige nu kan gruppen være fristet 

til at springe direkte til at skrive eksamensopgaven, nu da konceptet er 

beskrevet, og da det alligevel ikke skal realiseres. Men det forholder sig 

nærmest stik modsat: Det er NU processen skal genoplades med energi, for 

det næste skridt er afgørende for processens kvalitet og autenticitet, og for 

at de studerende får erfaring med at handle gennem deres koncept, som er 

helt centralt i denne læreproces.  

Gruppen skal finde ud af, hvem der allerede er aktører i arenaen, og som 

vil bidrage. Hvordan skal præsentationen vinkles og betones overfor netop 

den modtager, hvad vil gruppen kunne bidrage med? Og ikke mindst: Hvad 

vil det koste i konceptet at opnå buy in? Gruppen skal forberede sig på at 

skulle om- eller reformulere konceptet for at få medkøb. Det betyder, at 

gruppen skal gå tilbage i deres proces og vurdere konceptets væsentlig-
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ste kvaliteter for at kunne vurdere og evt. modtage medkøb. Medkøb kan 

betyde nedskalering og reformulering af konceptet. Og i realiteten betyder 

dette møde med interessenter, at processen starter på ny: Hvad vil være 

acceptable tab i forhold til hvem er vi, hvad ser vi, hvordan kan vi påvirke 

verden?

det teoretiske grundlag
Forløbets forståelse af proces er som beskrevet ovenfor stærkt inspireret af 

Saras Sarasvathys forståelse af effektuation (effectuation) som den drivende 

kraft i entreprenørielle processer. Sarasvathy skelner i sin forskning mel-

lem causation og effectuation i entreprenørskab. Denne skelnen bygger på 

hendes studier af entreprenører og deres beskrivelse af, hvordan de skaber 

ny værdi.

Hun ser de to tilgange som to forskellige logikker. I causation er logikken 

kausal: Skridt for skridt er processen planlagt fra forretningsidé til markeds-

analyse til vurdering af mulighed og forretningsplan. Logisk, fremadskriden-

de og (måske) forudsigeligt.

I effektuation er logikken at tage udgangspunkt i den nærmeste mulighed: 

dig selv, hvem du kender, og hvad du ønsker at påvirke. Herigennem vil mu-

lighederne åbne sig. Ikke som muligheder, der lå derude allerede og ventede 

på dig, men som muligheder, der opstår af din tilgang til verden og gennem 

partnerskaber.

Effektuation-logikken er i høj grad baseret på praksisorientering, som skal 

understøttes af undervisningens didaktik. Også i den sidste fase af processen 

er der tre principper, der gør sig gældende:

 • Entreprenøren skal overveje deres affordable loss, overkommelige 

tab, i forbindelse med realisering af projektet

 • Partnerskaber tegner fremtidige muligheder

 • Effektuel tankegang skaber muligheder

Princippet om overkommelige tab (affordable loss) er i spil her i den afslut-

tende fase i forhold til gruppens afklaring af, hvad den som helhed og som 

enkeltpersoner har mulighed for at investere i lanceringen og realiseringen af 

konceptet. Gruppens mulige og acceptable tab er med til at definere og forme 

det projekt, der skal realiseres. Overkommelige tab skal ikke nødvendigvis 

forstås som penge eller tid. Det kan også forstås som værdier i konceptet el-

ler særlige delelementer, som gruppen ikke ønsker at give køb på. 

Partnerskaber er fortsat en væsentlig og afgørende del af den effektuelle 

proces. I starten af processen handlede det om, hvem gruppen var, og hvem 
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gruppen kender. Her i slutningen handler partnerskaber som princip om at 

identificere og definere nøgleaktører i arenaen: Hvem er allerede nøgleaktø-

rer i arenaen? Ved at prøve konceptet på personer med ressourcer i arenaen 

kan konceptet formes i retning af en realistisk realisering. Nøgleaktører kan 

have ressourcer i form af viden, kunnen, position eller økonomi. Gruppernes 

opgave er at beskrive, hvilke interesser nøgleaktører kan have i projektet 

med henblik på at se, hvordan konceptet skal præsenteres. Grupperne kan 

søge stærk modstand ved at søge partnerskab hos de tungeste aktører, eller 

gruppen kan søge partnerskab med mindre aktører.

Gruppen skal forberede sig på at kunne præsentere sit koncept, så 

nøgleaktører kan forstå det. Gruppen skal kontakte folk med henblik på 

at få dem til at mødes, så gruppen kan få deres vurdering af konceptet og 

deres mulige betingelser for at indgå i samarbejde om idéen. Endelig skal 

gruppen opnå erfaring med at tage imod forslag og kritik fra partnere, og 

tage feedback så alvorligt, at gruppen åbner processen igen og ændrer på 

konceptet.

Vores forståelse af realiseringsfasen ligger i forlængelse af Sarasvathys 

principper i effektuation. Vi anerkender, at den sidste fase er afhængig af 

partnerskaber. Partnerskaber bygger på, at gruppen er i stand til at give en 

eventuel partner reel mulighed for at se konceptet fra sin synsvinkel og for 

at påvirke og forme den endelig idé. Derfor er det en væsentlig afklaring 

for gruppen at afgøre, hvilke betingelser den har, og hvilken ny værdi der 

er det væsentligste bidrag i konceptet. Hvad gør dette projekt til vores – og 

hvor i konceptet vil vi ikke kunne give afkald? Der knytter sig vigtig entre-

prenøriel læring til denne sidste fase, hvor konceptet modtages af nøgle-

aktører. Det er afgørende, hvordan gruppen bearbejder medkøb og tilsagn 

om engagement (commitment), og at gruppen kan forholde sig analytisk og 

effektuelt til partnerskaber. For her starter i princippet en ny proces: Hvem 

er vi (nu), hvad ser vi (nu), hvad kan vi (nu) og hvem kender vi (nu)?

det sidste cafemøde og afslutningen
Når de studerende forlader undervisningen denne gang, er opgaven at for-

berede deres kontakt til nøgleaktører og til at tage kontakten. På det sidste 

cafemøde skal grupperne præsentere deres medkøb og partnerskaber. De 

skal beskrive deres overvejelser vedrørende ændringer i projektet og den 

formning af konceptet, som en realisering vil kunne medføre. Grupperne 

har desuden fået til opgave at skrive en miniudgave af deres rapport. Den 

opgave stiller vi for at starte og styrke en refleksion af hele processen i lyset 

af de medkøb og partnerskaber, gruppen nu har opnået.
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Screenshot 3.11. Eksempel på studerendes refleksioner over hvordan de får medkøb 
og partnerskaber
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konceptet skal deles med andre
Gruppen har muligvis allerede præsenteret deres koncept for andre flere 

gange undervejs i processen, men nu skal de opnå engagement i deres kon-

cept fra mennesker udenfor kurset og/eller uddannelsesstedet. De skal have 

medkøb. Det er ikke nok at få en respons på produktet, der skal skabes kon-

takt med nogen, der er interesserede i at være med til, sammen med gruppen 

eller alene, at føre projektet ud i livet.

Jo mere gruppen har forsøgt undervejs i processen at undersøge, om 

andre har samme opfattelse af anomali, og jo mere præcis løsningen er, jo 

nemmere vil dette trin være.

Nu skal gruppen finde ud af, hvem der allerede er nøgleaktører i deres 

arena, tage kontakt til dem og præsentere deres projektidé for dem!

opgaven konkret: projektet skal ud i verden, og verden skal ind i projektet 
Gruppen ved godt, hvad den gerne vil gøre i den oplevelsesøkonomiske 

arena. Flere grupper har muligvis allerede haft interaktion med omverden 

undervejs. De har måske søgt information i arenaen omkring anomalien for 

yderligere at kvalificere udgangspunktet. Men det er nu, projektet skal ud i 

verden, og nu verden skal ind i projektet. 

Det handler om at få andre aktører uden for kurset forpligtet og engageret 

i projektet. Det handler om at tiltrække engagement. Men kan anomalien og 

den tilknyttede mulighed præsenteres på en måde, så interessenter vil for-

pligte sig ind i projektet? Det kan gruppen kun finde ud af ved at prøve det! 

Måske viser der sig nogle ønsker, krav og forslag som vil ændre projektet. 

Måske skal projektet justeres – eventuelt nedskaleres – for at udenforstå-

ende vil forpligtige sig. 

Projektgruppen skal overveje, hvem der kunne være kontakter og medkø-

bere på ideen.

 • Hvem er netværk, interessenter, aktører, agenter i arenaen allerede? 

 • Hvilken viden, indsigt, erfaring har de, som kunne være nyttig for 

konceptet? 

 • Hvordan skal de kontaktes, og hvad skal de kontaktes om?

I wikien skal projektgruppen angive mulige kontakter i den rækkefølge, 

der vil være mest vigtig i forhold til projektet og processen. Beskrive hvem 

de er, hvor de er og hvilke medkøb, projektet har brug for fra dem? Projekt-

gruppen skal ligeledes forsøge at forstå hvilke udfordringer, der kan være i 

at få vedkommende til at forpligte sig. Hvad får interessenten ud af det? (se 

screenshot 3.11) 
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Projektgruppen skal anvende karakteristikken af den gode præsentation 

(Greve, 2010):

 • Grundig forberedelse af emnet

 • Grundig forberedelse af emnet i relation til de aktuelle modtagere

 • Hvem er projektgruppen som afsendere? Hvad er deres budskab?

 • Hvem er modtagerne? Hvad er deres interesse i emnet?

proces: forberedelse af præsentationen
1. Klargør modtagerens behov for viden og interesse i emnet

2. Definer kernen i præsentationen/idéen (for afsender og for modtager)

 • Gruppens særlige tilgang

 • Fordele/ulemper

 • Konkurrence/alternativer

3. Næste skridt er handling: Hvad skal der ske nu? Hvem gør hvad?

disposition for præsentationen
Gruppens samarbejde bag præsentationen:

1. Afklar roller i præsentationen

2. Find kernen i præsentationen: Hvem er modtager, hvad skal modtager 

vide om projektet?

3. Lav en disposition

4. Træn præsentationen – flere gange

5. Cafemødet sætter fokus på: Hvilke medkøb har gruppen opnået, hvad 

betyder det for konceptet?

Efter kontakten med interessenterne skal gruppen vurdere, hvilke kon-

sekvenser dette får for projektet, skal det drejes i en anden retning, skal det 

skaleres op eller ned osv.

Gruppen bliver vurderet på, hvor godt de har lavet et koncept ud fra fagets 

forståelseshorisont og begreber (ikke hvor godt konceptet er).

Gruppen bliver ikke vurderet på, om de får medkøb, men på refleksioner 

af og villighed til at ændre og udvikle konceptet efter kontakten med andre 

aktører i arenaen.

udfordringer i denne fase
Det vanskelige i denne fase er, at vi ikke kan stille krav om realisering af 

konceptet. Vi arbejder inden for en uddannelsesmæssig kontekst, og vi kan 

ikke forlange, at gruppen har mulighed for faktisk at føre projektet igennem 

til realisering. Men vi forventer, at gruppen afprøver muligheder for at opnå 

medkøb og når så langt i realiseringsprocessen at gruppen kan analysere, 
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hvordan konceptet skal re- eller omformuleres, og eventuelt nedskaleres, for 

at det kan blive realiseret. Derfor er udfordringen for os undervisere at have 

fokus på at spænde buen hos de studerende, det vil sige skabe en stemning 

af spænding, i forhold til hvordan konceptet vil blive modtaget. Vi skal tale 

til det sus i maven, det kan give at tænke på at skulle ringe en direktør op og 

præsentere sin idé, og vi skal fastholde, at præsentationen kræver nøje forbe-

redelse - og at konceptet nok skal bære.

I praksis har vi i undervisningen anvendt SKUB-modellen (Kirketerp & 

Korsgaard, 2007; Kirketerp 2010) som reference for de praktiske øvelser i at 

præsentere og holde elevatortaler, som de studerende arbejder med og lader 

hinanden lytte til. De korte præsentationer i plenum, som grupperne for-

Screenshot 3.12. Udsnit fra Wiki – studerendes refleksioner af potentielle medkøb  
og partnerskaber
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bereder under tidspres i timerne fungerer som et adrenalinspark, og denne 

følelse vil vi gerne gøre de studerende fortrolige med og lære dem at anvende 

som et positivt kick, der skærper deres opmærksomhed.

forEslag til vidErE lÆsning
sarasvathy s.d., n. dew (2005) new market creation through transformation 

in Journal of Evolutionary Economics. vol. 15, iss. 5; p. 533

kirketerp, a.l. (2010) pædagogik og didaktik i entreprenørskabsundervisnin-

gen på de videregående uddannelser i et foretagsomhedsperspektiv, idEa, 

institut for Entreprenørskab og relationsledelse syddansk universitet, phd 

afhandling.

kirketerp, a. l. &  s.t. korsgaard (2007) hvordan man skaber foretagsomme 

entreprenører : SKUB metoden og effectuation logik,  in Ledelse & Erhvervs-

økonomi; vol. 71, nr. 2, københavn: s. 93-102
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Hvordan evaluerer man entreprenørielle kompetencer på en 12-skala? Hvor-

dan vurderer man en gruppes virkelige handling individuelt i en skriftlig 

opgave? 

Der stilles radikalt anderledes didaktiske og pædagogiske krav til entre-

prenørskabsundervisningen.  Kravet om autenticitet i form af personligt 

engagement og faglig involvering fra de studerende, der skal gøre dem til 

skaber af processen og sikre, at processen bliver for alvor, er en eksplicit 

anderledes forventning til den studerende. Det har naturligvis betydning 

for bedømmelseskriterierne ved eksamen. Hvordan vurderer man så disse 

anderledes involverende processer og kompetencer til eksamen, og hvordan 

skaber man en eksamensform, der meningsfuldt afspejler kursets indhold, 

så der er alignment mellem eksamensform og undervisning? (Biggs & Tang, 

1999/2007). Den generelle udfordring med at skabe en stærk sammenhæng 

mellem et kursusforløbs læringsmål, arbejdsformer og den måde det vur-

deres og evalueres på i eksamenssituationen, er en særlig stor udfordring i 

entreprenørskabsundervisning. 

En eksamen skal udprøve, om den studerende har opnået den viden/ind-

sigt og de færdigheder og kompetencer, der er beskrevet i fagets faglige mål 

(kvalifikationsrammen VTU, 2010). 

I det aktuelle forløb skal vi ved eksamen prøve, i hvor høj grad den stude-

rende har opnået almene eller generelle akademiske færdigheder som:

 • Har opnået den forventede viden

 • Er i besiddelse af analytiske og metodiske færdigheder

 • Kan anvende og forholde sig kritisk til fagets viden og færdigheder 

 • At demonstrere færdighed i at beskrive et udvalgt oplevelsesøkono-

misk felts historie situation, nuværende strategi og udviklingsmulig-

heder.

Men som eksaminatorer i et entreprenørskabsforløb,er det også vores 

opgave at vurdere, i hvor høj grad den studerende har opnået fagets entre-

prenørielle viden, færdighed og kompetencer i forhold til de faglige mål:

 • Har tilegnet sig entreprenørielle færdigheder bl.a. i form af en reflek-

teret  handlingskompetence

 • At demonstrere evne til at konceptualisere muligheder inden for en 

oplevelsesøkonomisk arena ved hjælp af fagets metode

 • At vise evne til at bedømme mulighederne for innovation og evaluere 

indsatsen med udgangspunkt i en specifik gruppesammensætning 

 • At vise evne til at beskrive egne og andres personlige og faglige kom-

petencer.
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Med disse læringsmål for forløbet og med den velkendte skriftlige opgave 

som eksamensform med individuel bedømmelse af et projekt udarbejdet i en 

krævende gruppeproces, er der lagt op til en bedømmelsessituation, som kræ-

ver omtanke og afklaring af vurderingskriterier hos censor og eksaminator.

fra læring til evaluering og vurdering
Det aktuelle undervisningsforløb afsluttes med en skriftlig eksamen, hvor 

projektgruppen udarbejder en rapport. Rapporten består grundlæggende af 

bidrag fra de studerende, som hver skriver 10-20 sider. Det skal fremgå klart, 

hvem der er forfatter på de enkelte sider, så den enkelte studerendes arbejde 

kan bedømmes individuelt. Vi anbefaler, at de studerende i gruppen deler 

skrivearbejdet mellem sig og forholder sig til, at deltagerne i gruppen skriver 

forskellige typer af tekst, så de kan prøves på alle læringsmål.

Den skriftlige eksamensrapport minder på nogle måder om en typisk 

skriftlig akademisk opgave, mens den adskiller sig på andre måder. Der er 

samme krav som til en traditionel akademisk opgave i forhold til anvendelse 

af fagets terminologi, brug af referencer fra pensum og henvisninger til 

relevant anvendt litteratur. Ligesom de studerende skal arbejde på et sprog-

ligt højt niveau, og de skal vise, at de kan underbygge, fremlægge og skabe 

perspektiv på et fagligt niveau. Men samtidig er eksamensopgaven også en 

reflektionsrapport over gruppens og den enkelte studerendes proces, og 

herved adskiller den sig fra en traditionel akademisk skriftlig fremstilling. 

Undervisningsforløbets fem assigments er skelettet i den entreprenørielle 

proces, de studerende har gennemgået. Gruppens projekt er forankret og 

udfoldet gennem denne processtruktur. Det betyder, at grupperne løbende 

har arbejdet på bidrag til eksamensrapporten i deres assignments, og cafe-

mødernes feedback har løbende givet rum til refleksioner over sammenhæng 

mellem proces og produkt. Når den entreprenørielle proces slutter med 

præsentationen af konceptet og dets medkøb og eventuelle nedskalering, har 

de studerende store dele af rapporten i deres samling af bidrag fra processen. 

Men projektets kronologi og fremadskriden er ikke i sig selv rapporten, for 

den skal også vise gruppens erkendelsesproces. Rapporten skal gennemskri-

ves med refleksioner over processen og iterationer i processen, så den rum-

mer både konceptudviklingen og refleksioner over processen.

processen er en del af produktet og produktet er også processen 
Grupperapporten består af forskellige typer af tekster fra teoretiske analy-

seafsnit til empirisk beskrivende og dokumenterende afsnit og til afsnit af 

mere personligt reflekterende karakter. Rapporten er bygget op af afsnit, der 
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er baseret på læreprocesser i forløbet, som understøtter subjektivering af 

viden, forstået som læreprocesser, som bygger på den studerendes personlige 

engagement og involvering. Og rapporten har afsnit, der bygger på proces-

ser med vægt på objektivering af viden, hvor den studerende skal anvende og 

prøve sin viden af i forhold til teori, begreber og praksis. Derfor er produktet 

også processen, og derfor er erfaring med at forholde sig subjektiverende og 

objektiverende til viden en væsentlig erfaring og refleksion, der skal formid-

les i rapporten.

rapportens forskellige lag og teksttyper
Vi opfordrer de studerende til at være meget bevidste om de forskellige lag og 

teksttyper i rapporten. Det skal være helt tydeligt, hvornår noget er beskri-

velser, subjektive standpunkter, udsagn baseret på følelser eller intuition, og 

hvornår det er forskningsbaserede teoretiske afsnit. 

Dette kan gøres på mange måder: med tydelige overskrifter, klare indled-

ninger eller gennem brug af forskellig typografi.

Rapportens refleksive og mere personlige dele kan bestå af:

1. assignment

Personlige elementer omhandler præsentation af de enkelte gruppedelta-

gere, præsentation af den gruppeidentitet, der er blevet konstrueret gennem 

Subjektivering af viden     
Engagement og involvering

Objektivering af viden
Anvendelse af viden

1.  Hvem er jeg/vi –
 Gruppens anomali og projekt

2.   Hvordan er min rolle i gruppen,  
 hvordan er min gruppes proces?

3.  Hvordan interagerer vi med verden?

4.  Hvordan er disse muligheder knyttet  
 til gruppen?

5.  Hvad er vores acceptable   
 tab/Hvordan kan vi se et nyt projekt  
 gennem medkøb eller nedskalering?

1.  De individuelle præsentationers  
 omformulering til en gruppeidentitet 

 2.   Projektets arena, teori om arena og  
 empirisk data

3.  Afprøvning af hvordan konceptet ser  
 ud for interessenter i arenaen samt  
 analyser heraf
                          
 4.  Analyse af medkøb og partnerskaber  
 samt disses betydning for projektets  
 fremtid

5.  Processen set gennem teorier 
 om proces

figur 4.1. Elementer i subjektiveret og objektiveret viden
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kurset. Disse dele af rapporten kan være farverige, og stærkt subjektive eller 

gruppesubjektive.

Beskrivende dele, der omhandler gruppens anomali, deres idé og projekt 

og vejen til dette. 

3. og 4. assignment

Afsnit af mere refleksiv karakter som beskriver den enkelte studerendes rolle 

i gruppen og gruppeprocesserne mv. Og senere i processen også refleksioner 

over hvilke omformuleringer af projektet, gruppen kan acceptere i mødet 

med interessenter, medkøb og partnerskaber.

rapportens teoribaserede dele kan bestå af:

Teoretiske afsnit der beskæftiger sig med den arena, den enkelte gruppe har 

valgt at lade deres anomali, og dermed deres idé/projekt, udspille sig i. Disse 

afsnit vil have en mere analytisk og afsøgende karakter og kan være baseret 

på litteratur om den oplevelsesøkonomiske arena (Pine, Gilmore mv.) eller 

sociologiske tilgange til verden  (Bourdieu, Giddens mv.).

(1. og 2. assignment)

Teoretiske afsnit som beskæftiger sig direkte med den entreprenørielle 

proces, som kurset bygger på. Det kan eksempelvis være afsnit, der byg-

ger på Sarasvathy eller Ruef m.fl. Disse afsnit indeholder også proces-

suelle refleksioner, hvor teorien bliver sat i relation til gruppens aktuelle 

proces.

rapporten vil indeholde dokumentation af handling:

3., 4. og 5. assignment 

Disse dele af rapporten kan være resultater af undersøgelser, gruppen har 

foretaget, referater af telefonsamtaler med interessenter udefra (medkøb), 

beskrivelser af møder, og en del af dette materiale vedlægges som bilag. En 

væsentlig del af dette materiale kommer frem gennem gruppens efterbe-

handling af projektet og ved mødet med omverdenen.

Det er helt op til gruppen selv, om projektgruppen vælger at opbygge 

rapporten i en lineær rækkefølge, der følger kursets assignments og proces-

struktur, om den vælger en erkendelses-dokumenterende kronologi med de 

spring og iterationer, der rent faktisk var i gruppeprocessen, eller om grup-

pen vælger helt andre formidlinger af deres arbejde. Men vi anbefaler, at de 

studerende i deres rapport forholder sig aktivt og eksplicit til den formid-

lingsform, de vælger at give den. 
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alignment mellem undervisning, læringsaktiviteter og eksamen
De fem assignments, der udgør rygraden i kurset og processen danner et 

godt grundlag for opgaven, og på en måde er meget af arbejdet allerede gjort 

i løbet af kurset. Der skal dog en del omskrivning og redigering til, så rappor-

ten formidler den samlede viden og erfaring fra forløbet. De første assign-

ments er udarbejdet uden viden om, hvor projektet bar hen, derfor skal de 

første dele af processen belyses gennem det endelige forløb. Det er en øjen-

åbnende oplevelse for de studerende at gå tilbage til de første assignments og 

omskrive dem med den viden, de har nu. Det kommer der nye refleksioner 

over processen ud af og en tydeligere bevidsthed om ny erfaring og viden.

Gennem udarbejdelsen af eksamensrapporten gennemlever den stude-

rende og projektgruppen processen en gang til, og opruller den denne gang 

bagfra. Denne øvelse i at sammenfatte hele processen i én lang skriftlig 

redegørelse er det element, der giver den allerstørste processuelle forståelse 

hos de studerende. Det er som bekendt svært at se skoven for bare træer: Når 

man er i processen, er udsynet ikke det sammen som ved processens slutning 

– gruppen kan kun se dette trin i processen tydeligt, og de ved ikke, hvor den 

er på vej hen. Ved afslutningen kan gruppen se processen i et klarere tilbage-

skuende lys, og der opstår erkendelser af, hvordan gruppen kom fra a til c , 

eller hvorfor dele af processen viste sig vanskelig. 

Vi beskriver igen og igen i forløbet det, vi kalder den lange proces. Reelt 

beskriver vi det før hvert enkelt assignment. Men det er først, når grupperne 

har været gennem hele forløbet, at de kan registrere, hvor det førte dem hen, 

og de kan se den lange proces. I selve undervisningsforløbet har den korte 

proces fyldt grupperne, for det er opgaver, der skal løse af gruppen nu og her.

Den omfattende IT-del/e-læringsdel i forløbet er med til at facilitere og 

understøtte denne del af kurset. Den er med til at fastholde det arbejde, der 

er blevet gjort, så de studerende bedre kan se processen i bakspejlet. Det 

gælder både de sider, der afleveres som sammenfatninger på de enkelte 

assignments, men det gælder også procesrester helt inde i de enkelte wiki-

besvarelsers delopgaver i det enkelte assignment her kan de studerende følge 

processen. Wikien tjener som et godt hukommelsesredskab til at fastholde, 

hvordan processen forløb.

vurderingskriterier
I universitetsundervisning er man naturligt meget optaget af, hvad, der skal 

læres i løbet af et kursus, mens tankerne om, hvordan det læres, er mindre 

tydelige. Meget groft sagt kan et undervisningsforløb udbydes som forelæs-

ninger med et tilhørende pensum, og det er så den studerendes eget ansvar 
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at lære dette stof. På det aktuelle forløb i entrepreneurship er vi mere optaget 

af, hvordan de studerende lærer, end hvad de lærer. Det er et processuelt 

fag, og det skal indgå ved eksamensbedømmelsen. Derfor vægter vi, om 

den studerende kan dokumentere en processuel forståelse ved eksamen. De 

ovenfor beskrevne læringsmål skal naturligvis være opfyldt, men på en sådan 

måde, at den studerende vil kunne genskabe denne proces en anden gang 

med et helt andet indhold. Det er vigtigt, at den studerende viser evne til “at 

beskrive et udvalgt oplevelsesøkonomisk felts historie, situation, nuværende 

strategi og udviklingsmuligheder”, for derved viser hun, at hun kan sætte sig 

ind i et stofområde. Men det skal kunne anvendes på det koncept eller den 

idé, projektgruppen arbejder med: Denne viden om eksempelvis et stykke 

af den oplevelsesøkonomiske arena skal kunne sættes i relation til gruppens 

projekt. Således har analyse og teori, der ikke anvendes i forhold til projek-

tet, ingen værdi på dette kursus.

På samme måde vil det at “demonstrere evne til at konceptualisere mulig-

heder inden for en oplevelsesøkonomisk arena ved hjælp af fagets metoder” 

ikke blot skulle demonstreres ved at gennemgå, den relevante teori der er 

koblet til de forskellige assignments. I forhold til første assignment vil det ek-

sempelvis ikke være tilstrækkeligt, at man kan beskrive Sarasvathys “Bird-in-

hand-princip”. Sarasvathys teori skal også kunne sættes i direkte forbindelse 

med den enkelte gruppes særegne proces, så man opnår en dybere forståelse 

ved at anvende teorien. Denne anvendelse af teorien på gruppens arbejde er 

ofte ikke noget, der sker kronologisk og i en lige linje, det sker i en iterativ 

bevægelse med spring frem og tilbage i processen. 

Vi ønsker, at gruppen formidler en dyb forståelse af dens veje og vildveje, 

demonstreret via refleksioner over gruppeprocessen og den enkelte stude-

rendes egen andel heri, set på baggrund af den teori, der er fundamentet 

for fagets metoder. Derudover ønsker vi en præcis beskrivelse af gruppens 

konkrete projekt og den kontekst, projektet udspiller sig i, det vil sige af den 

oplevelsesøkonomiske arena, sådan som gruppen har set den, og sådan som 

den er funderet i gruppens identitet.

De to faglige mål, der handler om gruppens evne til “at bedømme mu-

lighederne for innovation og evaluere indsatsen med udgangspunkt i en 

specifik gruppesammensætning“ og “viser evne til at beskrive egne og andres 

personlige og faglige kompetencer” drejer sig om gruppeprocessen. Hvordan 

den studerende reflekterer over gruppens proces i forhold til at konstituere 

sig som en gruppe, og hvordan gruppen har evnet at indoptage de forskellige 

fagligheder, hvordan den transfaglige proces har fungeret og udspillet sig, og 

hvilken form for brokering der har fundet sted. 
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Det er vigtigt i bedømmelsen at se, hvordan gruppen oparbejder en 

evne til at se, hvorfor eventuelle konflikter og problemer opstår, og min-

dre vigtigt, hvor godt gruppen reelt har fungeret. Nogle grupper formår 

ikke at løse problemerne, men alligevel kan gruppens arbejde ende med 

at få en positiv vurdering, fordi indsigten i gruppens proces er stor.

På samme måde er selve projektet/idéen, som gruppen udvikler, af 

langt mindre vigtighed end den processuelle forståelse. Som regel vil en 

god gruppeproces resultere i et bæredygtigt og velgennemtænkt projekt. 

Men man lærer ofte langt mere af fejltagelser end af succeser, og netop 

derfor kan et projekt, der som koncept er mindre godt, sagtens have bi-

bragt de enkelte gruppedeltagere stor indsigt. 

Gennem flere års bedømmelse af grupperapporter er der nogle para-

metre, som med ret stor sandsynlighed fortæller om dybden i projektet og 

om læringen i gruppens proces:

 • Anomaliens styrke, herunder hvor stærkt den er koblet til grup-

pens identitet (gruppens engagement og involvering)

 • Hvor tidligt i processen prøves konceptet med interessenter?

 • Hvor kraftig modstand søger gruppen i afprøvningen af koncep-

tet?

 • Hvordan håndterer gruppen medkøb?

 • Hvordan håndterer gruppen at nedskalere projektet – i hvor høj 

grad kan gruppen håndtere at analysere på egen produktidés mod-

tagelse, kritik og realiseringsmulighed?

 • Gruppens refleksionsniveau i forhold til iterationer i processen

 • Konceptets enkelthed og gruppens præsentations-villighed, dets 

styrke, klarhed og innovationskraft set i relation til anomalien.

Det, der vurderes lavt i en eksamen, er i langt højere grad halvhjertede 

uigennemtænkte projekter, ekstremt analytiske og teoretiske projekter, 

der ikke har bund i gruppemedlemmernes fag og i en gruppeidentitet. 

Eller selv-overvurderede projekter skabt i en glasklokke, uden at være af-

prøvet eller at have søgt modstand hos folk, eller i miljøer der allerede er 

aktører i arenaen. Alle disse nævnte eksempler er projekter, der gør som 

om (make believe), og som derfor ikke opfylder forløbets væsentligste 

doktrin om at gå ind i dette for alvor.

Også til eksamen gælder det at:

 • Entreprenørskab - det er ikke noget, vi ”leger”!

 • Entreprenørskab - det er ikke noget, vi siger - det er noget, vi gør!
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For at fremme entreprenørskabskursets læringsmål har vi, som vi har vist 

ovenfor, inddraget undervisningsformer, der er involverende, aktiverende, 

kollaborative, og som afspejler og fremmer den entreprenørielle proces. 

Disse undervisningsformer foregår både i de læringsrum, hvor der er en 

fysisk tilstedeværelse, og i et virtuelt læringsrum, hvor de studerende både 

arbejder sammen og hver for sig mellem undervisningsgangene. Derudover 

anvender vi nettet på måder, som kan karakteriseres som en blanding af web 

1.0 og et web 2.0 baseret læringsrum – det vil sige, hvor de studerende har 

dels brugerdefineret adgang og dels er medproducenter. Denne variation 

ser vi understøtter de studerende i deres læreproces og i deres forståelse af 

processen i forløbet.

Web1.0 og web 2.0
Den første version af internettet kaldes for web 1.0, og den blev især brugt til 

informations- og vidensdeling. Det gjorde information og viden mere mobilt 

og lettere tilgængeligt både for afsender og modtager.  Man kan skrive til hele 

verden - og søge informationer fra hele verden.

De teknologier og aktiviteter der forbindes med det, der populært kaldes 

web 2.0, ændrede internettet og kommunikationsmåderne. Hvor der i web 

1.0 er en afsender, der har produceret noget materiale og en modtager, der 

læser, hører eller ser dette materiale, er det skel ophævet i web 2.0-aktivi-

teterne. Med web 2.0 er brugerne medproducenter af information og viden 

i samarbejde med andre brugere. YouTube, Flickr, Facebook og blogs er 

eksempler på web. 2.0-aktiviteter, ligesom Wikipedia, der er en encyklo-

pædi skabt af brugere. Hvor der i web 1.0 typisk er fokus på præsentation og 

design af indhold, er der med web 2.0 også fokus på, hvordan informationer 

kan linkes sammen. Nybruddet ligger i de aktivitetsformer og forståelser, 

web 2.0 inviterer til som kollaborative arbejdsformer, hvor viden udveksles 

og opbygges i fællesskab. Derfor omtales web 2.0 også som et socialt format.

De ovennævnte arbejds- og forståelsesformer understøtter et moderne 

konstruktivistisk syn på læring, hvor viden ikke opfattes som en tilstand, 

men i højere grad som en aktivitet. Her er en forståelse af læring som en kol-

laborativ vidensdeling og -produktion (Dohn & Johnson, 2009).

variation i læringsrum
Der er et væsentligt skel mellem at anvende web 2.0 som aktivitet og som 

teknologi. Man kan godt arbejde med wiki-teknologien, uden at det er en 

brugerdreven og kollaborativ web 2.0-aktivitet, hvis brugerne ikke har rettig-

heder til at ændre osv. I dette tilfælde er de webbaserede e-læringselementer 
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både web 1.0- og web 2.0-aktiviteter. Ligesom kursets fysiske læringsrum 

indeholder både traditionelle undervisningsformer - som forelæsninger 

og praksisøvelser, gruppearbejde og cafemøder - består det webbaserede 

læringsrum af både afsender- og modtagerorienterede dele, som man kunne 

kategorisere som web 1.0 og inddragende kollaborative web 2.0-aktiviteter 

(se figur 5.1).

Her er web 1.0-aktiviteter, der understøtter, repeterer og fastholder kur-

sets struktur, processens karakter, forelæsningernes indhold og pensum, og 

der er udviklende og tranformerende web 2.0-aktiviteter, der involverer og 

understøtter samarbejde.

Disse variationer i undervisningen afspejler face-to-face delen af kurset i 

entreprenørskab, der både har mere traditionelle undervisningsformer med 

en klar afsender og modtager som forelæsninger, aktiverende undervisnings-

former som øvelserne og endelig erfaringsbaserede, brugerinddragende 

læringselementer som cafemodellen.

Fysisk tilstedeværelse Virtuel tilstedeværelse

Transmitterende
læring

Interagerende
læring

Traditionelt læringsrum

Forelæsninger

Web 2.0

Projektgruppernes kollaborative 
arbejde i wiki samt deres 
visuelle og auditive gruppe-
forsider, der følger gruppens 
konstruktion og understøtter 
gruppeidentiteten

Web 1.0

Upload af pensum og 
PowerPoint 

Læringsstierne i AULA, samt de 
studerendes sammenfattede 
besvarelser på assignment

Kollaborativt læringsrum

Praktiske øvelser, workshops, 

Cafémøderne med feedback-
grupper på baggrund af 
assignmentbesvarelser 

Upload til e-læringsplatform

figur 5.1. virtuelle og fysiske læringsrum
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understøttelse af den virtuelle platform
Vi har brugt Aarhus Universitets e-læringsplatform AULA som kursets vir-

tuelle platform. I AULA kan man oprette en kursuswebside, der indeholder 

en mailfunktion og oversigt over kursusdeltagere, som hver især har en side, 

de selv kan designe med billede og diverse oplysninger. AULA indeholder 

desuden en gruppefunktion, så man kan opdele deltagerne i grupper. Hver 

projektgruppe har på den måde deres del af kursussiden. 

Kursussiden indeholder en fælles mappefunktion til dokumenter, hvor Po-

werPoints og litteratur kan lægges. Vi opretter læringsstier, der strukturerer 

undervisningens indhold og afspejler kursets progression. Derudover er der 

mere interaktive funktioner som diskussionsfora, blog og wiki.

Dele af AULA-sidens funktioner er således mere traditionelle web 1.0-ak-

tiviteter til informations- og vidensdeling, andre er mere interaktive og bru-

gerdrevne web 2.0-aktiviteter til kollaborativ oparbejdelse af viden.

Vi inviterer de studerende ind i det virtuelle læringsrum allerede inden 

kursusstart ved at bede de studerende om at lægge en præsentation af sig 

selv op, både en faglig og en personlig profil, og udfra disse inddeler vi de 

studerende i tværfaglige grupper.

du har tilMEldt dig fagEt “EntrEprEnEurship  
i oplEvElsEsøkonoMiEn”
før vi går i gang med faget, vil vi placere jer i grupper, og for at kunne gøre 

det, har vi brug for viden mere om jer.

vi vil derfor gerne have, at du går ind på fagets kursusside på aula - åbner 

din profil - og besvarer en række spørgsmål, vi har stillet til dig. 

spørgsmålene handler om:

hvilket studie du er indskrevet på - din baggrund i øvrigt - dine faglige og 

personlige mål – hvad er det, du særligt kan bidrage med?

desuden vil vi gerne bede om, at i uploader et billede af jer selv.

dette er nødvendigt for, at vi kan sætte jer i grupper - i bedes gøre dette 

inden tirsdag d. 8. september kl. 18.00.

på undervisergruppens vegne......
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På den måde tager de studerende den webbaserede del af kurset i brug 

inden første undervisningsgang, og vi bruger profilerne som et redskab, når 

vi inddeler grupperne.

Kursusforsiden bruges desuden hele kurset igennem til at få aktuelle og 

praktiske informationer effektivt ud til alle.

læringsstien
AULA indeholder mulighed for at opbygge en læringssti. En læringsti er et 

modul, hvor læringsindholdet er præsenteret i en struktureret orden med 

en navigationsmenu, så man nemt kan gå frem og tilbage. Vi har opbygget 

læringsstiens moduler, så de svarer til de fem assignments, de studerende 

arbejder med i løbet af kurset. Derudover har vi lavet et modul i brug af 

cafemodellen samt tekniske guider. Hvert modul i læringsstien indeholder en 

kort gennemgang af stoffet, der hører til det aktuelle assignment, de væsent-

ligste pointer fra forelæsningen og pensum samt beskrivelser af, hvor vi er i 

processen. 

I læringsstien kan der ligge læringsobjekter, f.eks. i form af små flashvi-

deoer til korte repetitioner af pointer fra forelæsningerne, og pædagogiske 

instruktive beskrivelser af eksempelvis cafemodellen eller en flashvideo med 

PowerPoints fra forelæsningen. Den studerende skal således arbejde sig gen-

nem navigationsmenuen til venstre og finder på et tidspunkt frem til en side, 

der linker til gruppens wiki. 

Læringsstien er et såkaldt narrativt læringsobjekt, der introducerer til det 

enkelte assignment, formidler pensum og henviser til andre ressource-læ-

ringsobjekter. Disse ressource-læringsobjekter kan være artikler om emnet, 

eksempler, simuleringer, øvelser, referenceoversigter eller kollaborative 

opgaver (Weller et al. 2003). Således er wikien det område, hvor de kollabo-

rative opgaver løses.

Linket fra læringsstien over til wikien bliver således linket fra web 1.0-ak-

tivitet til web 2.0-aktivitet.

Wikien
En wiki er et system af websider. Det er et åbent system, så brugere frit og 

nemt kan oprette nye sider, slette gamle, tilføje eller fjerne indhold og linke 

frit mellem siderne. Den kan ses som én stor hjemmeside, der kan bruges og 

redigeres i af alle, der har rettigheder. Derudover indeholder wikien en hi-

storik, så man altid kan gå tilbage til en tidligere version af en sides indhold 

og se, hvem der har redigeret. På den måde kan man genoprette en side, hvis 

nogen skulle have slettet noget, der ikke skulle have været slettet.
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screenshot 5.1. Eksempel på læringssti fra webplatformen aula
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For at kunne finde rundt i wikien er der oprettet en forside, hvor alle grup-

per har deres egen indgang. Denne forside kan de altid finde tilbage til, lige 

meget hvor de er i wikien. Denne store fælleswiki har alle adgang til, men 

den er opdelt, så hver gruppe har sin egen indgang og sine egne opgavesi-

der. På den måde kan alle se, hvad de andre laver, hvilket er nødvendigt, når 

grupperne skal give feedback på hinandens projekter.

Hver gruppe har en gruppeforside, og fra denne linkes der videre til de 

fem assignments, der hver især består af en række underopgaver.

Underopgaverne kan bestå af opgaver, der skal besvares individuelt, som 

denne første hvor gruppemedlemmerne skal præsentere deres faglige identitet 

ved at beskrive en opgave.  Dette sikrer, at alle studerende kommer på banen i 

wikien, og at de kan læse om hinandens faglige engagement og dermed begyn-

de at konstruere deres gruppeidentitet. Langt de fleste øvrige opgaver i wikien 

skal løses i fællesskab. Gruppen skal altså sammen blive enige om at besvare 

opgaven, det vil sige, at gruppen skal forhandle sig frem til fælles løsninger.

sreenshot 5.2. Eksempel på projektgruppe forside
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I wikien møder de studerende en række forberedte sider med spørgs-

mål, der skal besvares. Spørgsmålene er så åbne, at gruppernes meget 

forskelligartede projekter kan indeholdes i besvarelserne. Disse opgaver 

i wikien er det basismateriale, grupperne bruger som grundlag for deres 

sammenskrevne besvarelse på den enkelte assignment på typisk seks til 

otte A4-sider. Wikien bliver således brugt som et procesredskab for grup-

pen, og den er med til at fastholde gruppeprocessen og gruppeprojektets 

udviklingsfaser fra skabelse af gruppeidentitet til udvælgelse af gruppens 

anomali, over mulighed og innovation til idé og udførelse.

I forhold til samarbejdet i den tværfaglige gruppe har det virtuelle rum 

i form af wikien en fordel i det asynkrone aspekt. Gruppens deltagere kan 

bidrage med hver deres del, når de har tid og mulighed for at arbejde, og 

andre gruppemedlemmer kan reagere på inputtet og arbejde videre på 

et helt andet tidspunkt. En anden fordel er tilgængeligheden: Da det er 

samme grundwiki, som alle grupperne deler, har alle kursets studerende 

adgang til hinandens wikier, hvilket er nyttigt, når grupperne inden de 

strukturerede feedbacksessioner i cafemodellen skal kigge ind i hinan-

dens processer og projekter.

Wikien synliggør alle de studerendes bidrag både for medstuderende 

og undervisere. På den måde er det nemt, selv på store hold som vores 

(60-65 studerende) at se, hvis nogen ikke deltager aktivt i læringsaktivite-

terne.

Wikiens egenskaber understøtter den entreprenørielle proces, både 

helt konkret i gruppernes arbejde med besvarelserne til det enkelte as-

signment, og som web 2.0-aktivitet er den særdeles gunstig i forhold til 

projektgruppernes proces. Processen har en iterativ karakter, og grup-

perne må ofte tilbage til et tidligere stadie i processen. Her er wikien et 

godt redskab, fordi den dels tydeligt afspejler gruppens tidligere arbejde, 

og fordi dens dynamiske karakter gør, at besvarelser nemt kan ændres: 

Man har stadig adgang til de tidligere versioner. Man kan langt bedre un-

derstøtte den dynamik, der ligger i processerne, og wikien kan fastholde 

processens delelementer og dermed være en god hjælp, når eksamensrap-

porten skal skrives.

Den del af wikien, som de studerende selv skal skabe, understøttes af 

wikiens dynamiske karakter. For eksempel gruppens forsider, som invite-

rer til diskussioner om, hvilken identitet, gruppen er i gang med at kon-

struere. I den proces opdager grupperne nye sider af hinanden, og deres 

projekt gennemløber nye faser og tager drejninger, som kan stimuleres af 

wikiens muligheder.
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underviserens rolle
Sammen med cafemøderne sætter også it-redskaberne de studerende i 

centrum og placerer underviserne på sidelinjen. Vi anser det kollaborative 

arbejde i den tværfaglige gruppe som et af de primære steder for læring på 

kurset. Vores underviserrolle på det aktuelle entreprenørskabsforløb er det, 

Mazzolini og Maddison vil kalde the guide on the side (Mazzolini & Madison, 

2002). Vi har tilrettelagt kurset, vi forelæser, og vi vejleder de studerende. 

Men hverken i gruppearbejdet eller til de strukturerede feedbacksessioner 

er der nødvendigvis en underviser til stede. Her er det ofte en instruktor, der 

guider de studerende. I forhold til det udvidede kollaborative læringsrum 

(cafemodellen og wikien) fungerer underviserne snarere som det Mazzolini 

og Madison kalder the ghost in the wing, vi er der i periferien, og de stude-

rende kan få fat i os, hvis det brænder på, men vi blander os ikke direkte i 

projektgruppens proces og projekt. Vi opfatter projektgruppens webbaserede 

læringsrum, i dette tilfælde wikien, som deres rum, hvor de kan udfolde sig 

frit uden indblanding fra os. Når vi skal give feedback, kan vi kigge ind i dette 

rum, eller hvis der er særlige problemer i gruppen, kan vi orientere os om 

gruppens proces her. Men ellers er det gruppens eget læringsrum.

Selv om underviseren ikke er direkte til stede i det virtuelle læringsrum, 

er underviseren i høj grad indirekte tilstede og har indflydelse via designet 

i det virtuelle læringsrum. På samme måde som man planlægger et face-to-

face undervisningsforløb, skal også online-delen af kurset planlægges meget 

nøje. Endda endnu mere præcist, fordi den studerende her møder undervis-

ningsmaterialet på egen hånd. Et væsentligt punkt i vores refleksioner over 

designet på wikien har været balancegangen mellem det fastlagte, det vil sige 

opgaver der skal løses på en bestemt måde, og det åbne hvor de studerende 

selv kan designe og modellere wikien. I denne balancegang ligger overve-

jelser over, i hvor høj grad underviseren skal overlade læringsrummet til de 

studerende, som et centralt fokus. 

kontrollen over læringsrummet
Når man inddrager brugerdrevne web 2.0-aktiviteter i det virtuelle 

læringsrum, vil underviseren opleve et delvist kontroltab. Den stude-

rende vil derimod få øget indflydelse og kontrol over læringsrummet og 

dermed også forhåbentlig påtage sig en større del af ansvaret for egen 

læring. Denne forskydning af kontrol stiller dog nogle nye krav til, hvor-

ledes læringsrummet skal konstrueres, struktureres og designes. Hvis 

det webbaserede læringsrum er helt frit, er der stor sandsynlighed for et 

af to scenarier: Enten vil der ikke ske ret meget, da den studerende ikke 
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ved, hvordan denne nye læringsaktivitet skal udnyttes, eller der kan opstå 

kaos, fordi alle lægger tekster, billeder og lyd op i en uigennemskuelig 

struktur. Når kontrollen forskydes til det virtuelle læringsrum, og de 

studerende i højere grad inddrages som brugere og medskabere, er det 

nødvendigt at rammerne er meget klare og gennemskuelige. 

Der er 60-65 studerende i samme wiki, og de kan i princippet ødelægge 

det for hinanden. Når man inviterer studerende indenfor i et mere bru-

gerinddragende og kollaborativt læringsrum, er det afgørende vigtigt, at 

de rammer, de skal udfolde sig indenfor er klare, at der er en gennemsku-

elig struktur og forståelige mål med den enkelte opgave. De meget klare 

rammer for udfoldelserne giver fuld frihed indenfor disse rammer.

I det fysiske læringsrum bærer de studerende traditioner, konventio-

ner og praksisformer med sig fra de mange læringsrum, de har været i 

gennem livet. På trods af at studerende kan sidde med bøger, noter og 

computere er det fysiske forelæsningsrum et forholdsvist koncentreret 

læringsrum: Man sidder forholdsvis stille og lytter. Det virtuelle lærings-

rum er også i besiddelse af konventioner og traditioner, men de er typisk 

flyttet med fra andre mere private virtuelle rum. Det kan være praksis-

former fra internettet, som i flygtigheden når man browser efter informa-

tioner, eller man henter sproglige konventioner med fra sociale rum som 

Facebook osv.  Disse vaner tages ofte med over i det virtuelle læringsrum, 

og de skal imødegås, når det virtuelle læringsrum designes. Her er det 

igen vigtigt med yderst præcis information, gentagelser og klarhed over, 

hvor man er i processen.

fordele ved at arbejde med wiki som procesredskab 

i entreprenørskabsundervisningen:

 • Sammen med cafemøderne sætter wikien de studerende i centrum og 

placerer undervisere på sidelinjen

 • Wikien er velegnet til gruppearbejde, fordi den aktiverer de stude-

rende og styrker deres kollaborative evner 

 • Den strukturerer, klargør og synliggør arbejdet mellem undervis-

ningsgangene

 • Undervisningen i det asynkrone virtuelle rum er fleksibel i forhold til 

tid og rum og giver alle studerende mulighed for at ytre sig

 • Wikiens dynamiske egenskaber gør den til et godt procesredskab til 

entreprenørielle iterative processer

 • Wikien fastholder processens enkeltdele ved at man kan gå tilbage til 

tidligere versioner og gamle indlæg.
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udfordringer ved at arbejde med wiki som procesredskab i entreprenør-

skabsundervisningen

 • Undervisere mister kontrollen over læringsrummet, men giver sam-

tidig de studerende mere kontrol og mulighed for at påvirke og tage 

ansvar. Underviserens  gevinst heri er en oplevelse af studerende, 

som gennemgår processer af dyb og integreret læring: De forandrer 

sig og deres syn på verden! 

 • Som undervisere skal vi være meget præcise og klare i vores kom-

munikation på nettet. De studerende berører os flygtigt og zapper 

hurtigt videre på nettet, og den adfærd skal imødekommes af vores 

måde at lægge meget klare og gennemsigtige rammer til rette for de 

studerendes aktiviteter.



115



 
 
 
 

116

r
Ef

Er
En

c
E-

 o
g

 l
it

tE
ra

tu
r

li
st

E



117

a

abell, d. f. (1978) strategic Windows in Journal of Marketing, 42(3), July, 21–26

Abell, D. F. (1980) Defining the business : the starting point of strategic planning, 

Prentice-’Hall, Englewood Cliffs, N.J

alvarez, s. a. and J. b. barney (2007) the Entrepreneurial theory of the firm 

in Journal of Management studies, 44: 1057–1063.

andersen, E. s. (2004) Joseph a. schumpeter: En teori om økonomisk  

evolution, Jurist- og økonomforbundets forlag, københavn

andersen, E. s.  & i. drejer (2009) nyschumpterisk analyse af økonomisk 

evolution, in Etwil, p. & s. kolstrup (red.) økonomisk teori - i historisk belysning, 

københavn, knuths forlag

andersen, l., h. & søndergaard, l. (2007) kollegial supervision på  

universitetet, aarhus universitetsforlag, 2007

andrews, k.r. (1973) the concept of corporate strategy homewood, ill.: irwin 

B

bager, l. (2008) cafemodellen - anerkendende feedback i projektgrup-

per” in dansk univeristetspædagogisk tidsskrift nr. 6

bager, l.t. & p. blenker  (2007). Entrepreneuriel læring og didaktik – en 

udviklingsmulighed for universiteterne, paper dansk universitetspædago-

gisk netværk. se: www.dun-net.dk/omdunkonference07_downloadpa-

pers

bager, l.t. & p. blenker (2008) bevidsthed om læring - en kompetence 

med udgangspunkt i entrepreneuriel undervisning, in andersen, h.l. (red.) 

bevidsthed om læring i uddannelserne: progression, portfolio og entrepre-

neurship,  

1 udg., university of aarhus, aarhus universitet, s. 32-49

Biggs J. & C. Tang (2007) Teaching for Quality Learning at University,  

open university press/ Mcgraw hill,3. ed.

blenker, p. (1996) stairway to heaven: on the ontology of Entrepreneurs-

hip, paper presented at the 9th nordic conference on small business 

research, lillehammer.



118

blenker, p. (2005) den individuelle mulighed og det mulighedsorienterede 

individ, in nielsen, J.f. og Madsen o.ø. (red.) festskrift for Jens genefke, 

aarhus universitetsforlag. 

blenker, p, dreisler, p, færgemann h.M. & J. kjeldsen  (2008) a framework 

for developing  Entrepreneurship Education in a university context in  

international Journal of Entrepreneurship and small business 5(1): 45-63

blenker, p., p. dreisler & J. kjeldsen (2006) uddannelse i Entrepreneurship 

– universiteternes nye udfordring – en ramme til forståelse og udvikling af 

entrepreneurielle universitetsmiljøer, aarhus school of business, Working 

paper 2006-02, 159 sider.

blenker, p., h. neergaard, s. korsgaard & c.thrane (2010) paradigms and 

progression in Entrepreneurship Education, paper presented at isbE confe-

rence, nr. 33, london, november

blenker, p. & c. thrane (2009) Whatever happened to the nineties?, in 

bukh, p.n., Mols, n.p. (red.) strategi & driftsøkonomi: festskrift for ole ø. 

Madsen, gyldendal, københavn, s. 205-216.

blenker & thrane (2011) Entrepreneurskabsundervisning: rigtigt svar på det 

forkerte spørgsmål – et polemisk indlæg om hvorfor vi bør undervise i entre-

preneurskab, bidrag til antologi (under udgivelse) 

bligh, d. (2000) What´s the use of lectures?, John Wiley &sons inc

burt, r. s (1992) structural holes: the social structure of competition. cam-

bridge, Ma: harvard university press.

c

cornelius-White, J.,h.,d. & harbaugh, p. (2010) learner-centered instruction sage

d

Detienne D. R. & Chandler G. N. (2004), Opportunity Identification and Its 

role in the Entrepreneurial classroom: a pedagogical approach and Empiri-

cal test in academy of Management learning & Education, 3, 242-257.

dimov, d. p. (2003), the glasses of Experience: an Experiential theory of op-

portunity recognition, Working paper, london business school. 



119

dohn n.b & l. Johnson (2009) læring på Web 2.0, samfundslitteratur

drucker, p.f. (1985), innovation and Entrepreneurship, oxford, butterworth-

heinemann.

duus, h.J. (1997), Economic foundations for an Entrepreneurial Marketing 

concept in scandinavian Journal of Management, 13, 3, 287-305. 

g

gaglio, c. M. & J. a. katz (2001), the psychological basis of opportunity 

Identification: Entrepreneurial Alertness in Small Business Economics, 16, 

95-111.

gartner, W.b., carter, n.M. & hills, g.E. (2003) the language of opportunity 

in  J: c. steyaert, & d. hjort, new Movements in Entrepreneurship, chelten-

ham: Edward Elgar 

gibb, a. (2002). in pursuit of a new ‘enterprise’ and ‘entrepreneurship’ 

paradigm for learning: creative deconstruction, new values, new ways of 

doing things and new combinations of knowledge in international Journal 

of Management reviews 4:3, 213-231

greve, linda (2010) den gode præsentation, akademisk mundtlig fremstil-

ling og personlig kommunikation, samfundslitteratur

K

kahane, a (2004) solving tough problems: an open Way of talking, liste-

ning, and creating new realities, san francisco: berrett-koehler

H

heidegger, M (1962) being and time, new york, harper & row. org: (1927) 

sein und seit.

hermann, s. (2003) Et diagnostisk landkort over kompetenceudvikling og 

læring, learning lab denmark

hougaard, s. (2004) forretningsidéen - om iværksættelsens tidligste faser, 

samfundslitteratur, kbvhn



120

K

kirketerp, a.l. (2010) pædagogik og didaktik i entreprenørskabsundervisnin-

gen på de videregående uddannelser i et foretagsomhedsperspektiv, idEa, 

institut for Entreprenørskab og relationsledelse syddansk universitet, phd 

afhandling.

kirketerp, a. &  s.t. korsgaard, s. t.  (2007) hvordan man skaber foretag-

somme entreprenører : SKUB metoden og effectuation logik,  in Ledelse & 

Erhvervsøkonomi.; vol. 71, nr. 2, københavn: s. 93-102

Kirzner, I.M. (1979), Perception, Opportunity and Profit, Chicago: Uni. of Chi-

cago press.

kirzner, i.M. (1997), Entrepreneurial discovery and the competitive Market 

process: an austrian approach in Journal of Economic literature, 35, 60-85.

korsgaard, s. t. (2009) Essays on Entrepreneurial opportunities,  aarhus 

school of business, aarhus university, department of Management, 2009.  

(phd thesis; 2009:9)

korsgaard, s.t., thrane, c., blenker, p., christensen, p.r., piihl, J., byrge, c., 

neergaard, h., bjerregaard, t. 2009, En ny agenda for enterprenørskabsforsk-

ningen: dansk forskning i entreprenørielle muligheder in ledelse og Erhvervs-

økonomi, vol. 73 nr. 1, s. 51-64.

m

Mazzolini, M., & Maddison, S. (2003), Sage, guide or ghost? The effect ofin-

structor intervention on student participation in online discussion forums in 

computers and Education. 40, pp237-253. 

Mazzolini, M., & Maddison, s. (2007) When to jump in: the role of the instruc-

torin online discussion forums in computersand Education, volume 49, issue 

2, september 2007, pp193-213.

Ministeriet for Videnskab,Teknologi og Udvikling (2007) Kvalifikationsram-

men, københavn

p

porter, M.E. (1980) competitive strategy, free press, new york,



121

s

Sarasvathy, S. D. (2001), Causation and effectuation: toward a theoretical 

shift from economic inevitability to entrepreneurial contingency in academy 

of Management review, 26, 2, 243-263.

Sarasvathy, S. D. (2008) Effectuation, New Horizons in Entrepreneurship Se-

ries. Edward Elgar

sarasvathy s.d. &  n. dew (2005) new market creation through transforma-

tion in Journal of Evolutionary Economics. vol. 15, iss. 5; p. 533

sarasvathy, s.; s. venkataraman; n. dew & r. velamuri (2002): three views 

of Entrepreneurial opportunity in acs, Z. & d. audretsch (eds.) handbook of 

Entrepreneurship, kluwer academic publishers. 

sawyer, k. (2007) group genius: the creative power of collaboration, basic 

books, new  york 

schumpeter, J. a. (1934) the theory of economic development. cambridge, 

Ma: harvard university press. 

shane, s. (2003) a general theory of Entrepreneurship: the individual-op-

portunity nexus. cheltenham: Edward Elgar

shane, s. & s. venkataraman (2000) the promise of entrepreneurship as a 

field of research in Academy of Management Review. 25(1): 217-226.

spinosa c., f. flores & h. l. dreyfus (1997) disclosing new Worlds - Entrepre-

neurship, democratic action, and the cultivation of solidarity, the Mit press.

t

tomm, k. (1988) interventive interviewing: part iii. intending to ask lineal, 

Circular, Reflexive or Strategic Questions? in Family Process, 27: 1-15, 1988.

W

Weick, k.E. (1995) sensemaking in organizations, thousand oaks, ca: sage 

publications



122



123



En
tr

Epr
En

ø
r

sk
a

b
su

n
d

Erv
isn

in
g

 – pr
o

c
Es, r

EflEk
sio

n
 o

g
 h

a
n

d
lin

g

undErvisning, der skal skabe mere entreprenante studerende, skal i sig selv være entrepre-
nant. det betyder, at gamle vaner fra forelæsninger og casebaseret undervisning skal lægges 
på hylden og erstattes med krav om reel handling fra de studerendes side. først når de tager 
udgangspunkt i deres egen undren og handler på den, tilegner de sig entreprenørskab.

denne bog beskriver et undervisningsforløb på kandidatuddannelsen i oplevelsesøkonomi 
ved aarhus universitet. fokus i forløbet er at gøre de studerende mere foretagsomme og mere 
kompetente til at handle verdensrettet med deres faglighed såvel som ved brug af deres 
personlige kompetencer.

bogen er rettet mod undervisere ved højere læreranstalter,  
der ønsker en ny inspiration i undervisningen.

bogEns forfattere er fra henholdsvis de æstetiske fag, center for undervisningsudvikling, 
samt økonomi. 
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