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1. Indledning 
 

Innovation og entreprenørskab er i høj grad blevet et fast punkt på den politiske dagsorden, og frem-

står som et af tidens mest seriøse svar på nogle af velfærdssamfundets problemer og udfordringer. 

Især debatten om, at vi gennem uddannelsessystemet skal stimulere unges handlekompetence har 

vundet indpas. Elevernes evne til at tænke nyt, se muligheder og omsætte ideer til værdi har været i 

centrum, da disse kompetencer skal styrke vores fremtidige konkurrenceevne. Entreprenørskabsun-

dervisning er i forlængelse af dette blevet et centralt emne for undervisere i folkeskolen. Udgangs-

punktet for denne interesse er en grundlæggende antagelse om, at innovation og entreprenørskab 

ikke udelukkende er en medfødt egenskab, men det kan muligvis læres eller i det mindste stimuleres. 

I de senere år har der været en stigende interesse for entreprenørskabsundervisning og dannelses-

idealet handlekompetence. Dette kommer tydeligst til udtryk i de utallige nye teoretisk funderet 

pædagogisk-didaktiske modeller, som understøtter entreprenørskabsundervisningens særegenhed. 

I denne opgave beskæftiger jeg mig med inddragelsen af idræt og innovationsprocesser i 9. klasses 

obligatoriske projektopgave. Det gør jeg på baggrund af et undervisningsforløb herom, med efterføl-

gende 4. års praktik på Levring Efterskole. Forløbet tog udgangspunkt i SKUD’s udviklingsprojekt fra 

09/10 der viste, at idrætsfaget sjældent er repræsenteret, når eleverne skal lave projektopgave. Jeg 

oplevede i samme omfang, som erfaringerne fra projektet, at inddragelsen af idræt var med til give 

eleverne nogle kreative og bevægelsesrige fremlæggelser/produkter. Ydermere gav faghæfte 21’s 

CKF’områder (uddybes senere) nye bud og vinkler på emner, der lå ud over elevernes umiddelbare 

forestillingskreds. (Paustian, 2010, s. 2) 

Jeg interesserer mig derfor for, om det er idrætsfaget eller arbejdet med de undertoner af innovati-

onsprocesser, jeg mener faghæfte 21 bygger på, der har styrket elevernes handlekompetence. Et 

problemfelt der er yderst relevant i forhold til såvel linjefagsundervisningen, som i mit virke i folke-

skolen. Ikke mindst set i lyset af den stigende interesse for entreprenørskabsundervisning. Det har 

ledt mig frem til følgende problemformulering: 

1.1 Problemformulering 

 

Hvordan kan jeg, som idrætslærer, bidrage til at udvikle elevernes handle-

kompetence/foretagsomhed, ved at inddrage idræt i projektopgaven? Og 

er det alene inddragelsen af idræt eller arbejdet med innovationsproces-

serne, der styrker dette? 
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Med udgangspunkt i denne problemstilling, har jeg valgt at opstille en række forskningsspørgsmål, 
som jeg ønsker at finde svar på i denne opgave: 

Forskningsspørgsmål: 

1) Hvori ligger idrætsfagets berettigelse i projektopgaven, og hvad kan faget byde ind med? 

2) I hvilket omfang kan inddragelsen af idræt i projektopgaven bidrage til udvikling af elevernes 

handlekompetence? 

3) Hvad kan de innovative processer berige idrætsfaget med? 

4) Hvilke faktorer kan fremme eller hæmme innovationsprocesserne, og hvordan kan jeg, som 

idrætslærer, stimulere foretagsomhed og handling hos eleverne? 

5) Hvad gør eleverne foretagsomme/handlekompetente? 

1.2 Metodeafsnit 
Denne opgave indledes med en praksisbeskrivelse (Case #1) af mine to elevers projektopgaveforløb, 

da dette er væsentligt i forhold til forståelsen af opgaven og dens opbygning. For at kunne redegøre 

for idrætsfagets berettigelse i projektopgaven, belyses anbefalingerne fra EVA- og SPIF-rapporten, 

hvor nogle af de centrale problemstillinger i idrætsfaget bliver tydeliggjort. I forlængelse af dette 

inddrages folkeskolens formålsparagraf og faghæfte 6. Dernæst belyses begrebet almen handlekom-

petence. Handlekompetencebegrebet tager afsæt i Wolfgang Klafkis dannelsessyn med fokus på den 

kategoriale dannelse. Ydermere inddrages Karsten Schnacks definition af handlekompetence som et 

dannelsesideal. På baggrund af case #2 (projektudtalelse fra Daniel), præsenteres min opfattelse af 

handlekompetence, der er inspireret af Helle Rønholts model for handlekompetence i idrætsfaget. 

Dette fører til en delkonklusion, der har til hensigt at besvare forskningsspørgsmål 1 og 2. Delkonklu-

sioner er, som det ligger i ordet, en "del" af min endelige konklusion. De inddrages for at besvare 

mine forskningsspørgsmål så præcist som muligt, så problemstillingerne sammenlagt kan nuancere 

min endelige konklusion. 

Efterfølgende præsenteres innovationsprocessernes styrker ud fra forskningsrapporten ”Kvalitet i 

idrætsundervisningen”, faghæfte 21’s CKF-områder samt SKUD’s udviklingsprojekt fra 09/10. For at 

afklare mit eget læringssyn, kobles John Deweys konstruktivistiske erkendelsesproces til Knud Illeris’ 

brede læringsbegreb. Det konstruktivistiske læringsbegreb er valgt, da der her i høj grad er fokus på 

en mere undersøgende tilgang til læring end traditionelt. Da innovationsprocesserne umiddelbart 

handler om udvikling af ny viden, fremstilles Claus Otto Scharmers vidensform (Emergent viden) til 

sidst i dette afsnit. Min teori om innovationsprocesser bygger på Ebbe Kromann-Andersen og Irmelin 

F. Jensens pædagogisk-didaktisk KIE-model, samt Saras D. Sarasvathys begreber om effectuation og 

causation. Disse er mit perspektiv på, hvordan man kan arbejde med innovation i skolen og idræts-
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undervisningen. Innovationsbegrebets teoretiske afsæt er Lotte Darsøs innovationsdiamant, innova-

tionskompetence, samt forskellige former for innovation i skolen. Dette fører til en delkonklusion, 

der har til hensigt at besvare forskningsspørgsmål 3. 

Med udgangspunkt i Anne Kirketerps definition af foretagsomhed og Albert Banduras begreb om 

self-efficacy, præsenteres case #3, som er en spørgsmålsanalyse af elevernes self-efficacy. Empirien 

vil derefter blive analyseret i forhold til det teoretiske fundament. I håbet om at understøtte de fak-

torer, der kan fremme innovationsprocesserne, inddrages Anne Kirketerps SKUB-metode. Jeg vil for-

søge at implementere denne didaktiske metode i idrætsfaget og begrunde den med en analyse ud fra 

elevernes self-efficacy. Slutteligt vil jeg diskutere, om det alene er inddragelsen af idræt eller arbej-

det med innovationsprocesserne, der udvikler elevernes handlekompetence. 

Den overordnede strategi for denne opgave er et kvalitativt single-case studie. (Ramian, 2012, s. 83) 

Studiets design er bygget op omkring observationer, interviews, projektudtalelser og uformelle sam-

taler med to lærere og to elever. I mit interview anvendes både kvalitative og kvantitative data. 

(Ramian, 2012, s. 20) Opgavens formål er at opnå en dybere forståelse af de mekanismer og bagved-

liggende processer, der er styrende for, at eleverne kan udvikle handlekompetence. Analysen i opga-

ven er baseret på følgende 3 casestudier: 

Case #1 – praksisbeskrivelse af Daniel og Mikkels projektopgave forløb 
Case #2 – projektudtalelse for Daniel 
Case #3 – Daniel og Mikkels self-efficacy - Spørgsmålene er opstillet efter Banduras begreb om 
self-efficacy, (Knoop & Kirketerp, 2012, s. 73) samt fremstillet efter Knud Ramians spørgsmåls-
analyse metode.  (Ramian, 2012, s. 122) 
 

Valget af metode er både et tilvalg af casestudiet som forskningsstrategi, men i lige så høj grad et 

fravalg af alternativerne. Praksis i projektopgaven er yderst kompleks. To elever med hver deres am-

bitioner, kilder til motivation, læringsforudsætninger, tidligere erfaringer, følelser og kropslige kom-

petencer gør, at dette studie kan beskrives på uendelig mange måder. Min udfordring har således 

været at anvende en forskningsstrategi, der kan indfange de væsentligste forhold ved elevernes selv 

og i deres interaktion. Netop ved undersøgelser med mange ukontrollerbare variable har casestudiet 

vist sig at være en god strategi. (Ramian, 2012, s. 28) Den undersøger, hvordan og hvorfor eleverne 

gør, som de gør. I mit tilfælde kan det være med til at beskrive tegn på handling hos eleverne. 

Casestudiet bliver ligesom mange andre forskningsstrategier kritiseret for en række forhold. Det er 

korrekt, at man ikke ud fra min enkelte case kan lave en statistisk generalisering. Det er dog forkert, 

at man ikke ud fra en enkelt case kan sige noget mere generelt. Min påstand er derfor heller ikke, at 
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mine konklusioner er sande for alle projektopgaver, men at konklusionerne er sande for studiets 

cases. Derudover kan casestudier mangle systematik og klart beskrevne procedurer. Jeg har derfor 

valgt at opstille en række forskningsspørgsmål, som kvalificerer undersøgelsen og giver den et klart 

fokus og en tydelig afgrænsning. (Ramian, 2012, s. 59) Et sidste metodisk kritikpunkt går på mit valg 

af single-casestudie. Resultater fra flere casestudier (multi-casestudie) anses ofte for at være mere 

overbevisende. Eftersom at min undersøgelse tager udgangspunkt i en projektuge i min 

praktikperiode, begrænser dette min mulighed for at foretage flere casestudier. 

1.3 Begrebsafklaring 
Jeg vil i dette afsnit gøre rede for begreber, der har stor betydning for min opgave og klargøre, hvor-

dan jeg forstår netop disse. Jeg vil dog først definere begrebet handlekompetence og foretagsomhed, 

når dette første gang optræder i opgaven. 

Kreativitet: I opgaven står jeg på Lene Tanggaards definition af kreativitet: ”kreativitet = fornyelse, 

der gør en praksis bedre, mere effektiv og bæredygtig. (Tanggard, 2010, s. 13) I denne definition lig-

ger der en forståelse af, at kreativitet snarer handler om at forny det eksisterende ved at tillægge det 

en ny værdi frem for et radikalt brud med det eksisterende. Ifølge Tanggaard skal kreativitet læres, 

og vi skal ruste eleverne til modstand på vejen samt vilje til at eksperimentere. 

Innovation: Lotte Darsø definerer innovation som: ”innovation er at se muligheder og være i stand til 

at føre disse muligheder ud i livet på en værdiskabende måde.” (Darsø, 2012, s. 13) Værdi skal her 

forstås bredt og kan være økonomisk, kulturel, social eller samfundsmæssig værdi. 

Entreprenørskab: Fonden for Entreprenørskab anvender en definition, hvor omdrejningspunktet er 

handling: ”Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode idéer, og disse bliver 

omsat til værdi for andre.” (Entreprenørskab, 2013, s. 8) Da Fonden for Entreprenørskab arbejder 

med entreprenørskab i de danske uddannelser, skal værdi også forstås bredt. 

Innovationsprocesser: ”Innovationsprocessen omfatter generelt hele processen fra den første idé til 

det færdige produkt.” (Darsø, 2012, s. 58) Altså en samlet betegnelse for de trin/rammer/læringsrum 

eleverne skal igennem for at udvikle deres ide til produkt/handling. I læringssammenhæng bevæger 

innovationsprocesserne sig på kanten af den eksisterende viden, så innovation kan opstå, og ny læ-

ring kan integreres i elevernes handling/produkt. 
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2. Idrætsfagets potentialer i projektopgaven 
   
2.1 Case #1 – praksisbeskrivelse: 

  

Daniel og Mikkel går i 9. klasse på Levring efterskole og har valgt at skrive projektopgave 

i idræt og sundhed. Daniel går på skolens fitnesslinje og Mikkel på adventurelinjen. Læ-

rerne (Karen Jensen og Svend-Erik Niewald) beskriver dem som meget forskellige, men 

samtidig respekterer de deres store forskellighed. De er ikke de bedste til sport i klassen 

og heller ikke dem, der er højest i hierarkiet rent fagligt.  

I projektopgaven afprøvede Daniel og Mikkel en ny træningsform (TRX - funktionel styrke-

træning med egen kropsvægt), som ingen af dem havde kendskab til. Første vejledning 

blev derfor brugt på en kort intro med få øvelser til TRX-redskabet. Herfra arbejdede Da-

niel og Mikkel selvstændigt ud fra faghæfte 21’s CKF-områder: 

• Årsager og betydning • Visioner og alternativer • Handling og forandring 

Overskrifterne var guidelines til opbygning af deres projekt. Det var et krav, at problem-

løsning skulle bygge på dialog om disse. Deres problemformulering skulle sætte fokus på: 

”Hvordan kan vi motivere elever her på efterskolen til at træne funktionel træning?” 

Igennem projektugen undersøgte Daniel og Mikkel den nye træningsform, samt hvilke 

sundhedsproblemer denne kunne afhjælpe. De arbejdede med begreber som sundhed, 

muskler, funktionel træning vs. almindelig styrketræning og motivation for at finde ud af, 

hvad der kan motivere til fysisk aktivitet. Som en del af Daniel og Mikkels produkt fik de 

udleveret materialer til at fremstille deres egen simple prototype af TRX.  

Fremlæggelsen forløb således: 

Karen: ”Fremlæggelsen var velforberedt og meget levende. Jeg synes, at de var gode til 
at engagere publikum med en fysisk aktiv del i deres fremvisning af produktet.” 

Sven-Erik: ”Jeg synes også, at det var et godt initiativ, at de havde lavet en video med en 
Facebook begivenhed. Så kunne andre elever fra skolen komme ned og træne med dem.” 

Daniel og Mikkel brugte deres egen TRX til at vise, hvad funktionel træning var, og hvad 

det gjorde godt for. De havde lånt 10 TRX’er og viste et træningsprogram med de andre 

fra klassen som aktører. Problemformuleringen blev besvaret med en video om en Face-

bookgruppe, de havde oprettet. Den skulle få elever på efterskolen til at deltage i et soci-

alt TRX-arrangement, som Daniel og Mikkel senere hen forberedte og var ansvarlige for. 
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2.2 Idræt i folkeskolen - et fag med bevægelse & Status på idrætsfaget: 
I 2004 udgav Danmarks Evalueringsinstitut EVA-rapporten, som skulle evaluere kvaliteten af idræts-

faget i den danske folkeskole. Idrætsfaget bliver i rapporten karakteriseret på følgende måde:  

”Faget bliver både i folkemunde og professionelt kaldt et velkomment og rekreativt af-

bræk i en ellers boglig og stillesiddende hverdag i skolen.” (EVA, 2004, s. 13) 

Denne opfattelse har en tendens til også at gælde, selvom idrætslærerne gerne vil se idræt som et 

kundskabs- og dannelsesfag. Ifølge rapporten fremstår faget ikke som et tydeligt læringsfag, men et 

fag der skal give eleverne en pause fra bøgerne. Der er fokus på, hvad eleverne skal LAVE og ikke, 

hvad de skal LÆRE. (EVA, 2004, s. 23) Dette underbygges af, at der på den indholdsmæssige side her-

sker en bolddiskurs: 

”Bolddiskursen er et udtryk for et markant fokus dels på den fysiske side af idræt, dels på 

de bevægelsesmønstre og den kropslige udfoldelse der er typisk for boldspil.” (EVA, 2004, 

s.14) 

Ifølge EVA-rapporten er idrætsfagets CKF-område ”Kroppen og dens muligheder” det centrale for 

undervisningen. Den praktiske og fysiske profil, hvor kropslig viden er i centrum vægtes højt, og fa-

gets alsidighed har i disse tilfælde ringe vilkår. Desuden peger Status på idrætsfaget 2011 (SPIF-

rapporten) på, at der på nogle områder stadig er en diskrepans mellem idrætslæreres forståelse af 

indholdet i Fælles Mål og faghæftets egentlige indhold. (Munk & Seelen, 2012, s. 8) Idrætsfaget be-

tragtes ikke som et fag, hvor eleverne skal lære noget vigtigt, men snarere et rekreationsfag. En af 

anbefalinger fra SPIF-rapporten nævner, at:  

”Der bør tages initiativ til udviklingsarbejde med fokus på integrering af idrætsfagets te-

oretiske og praktiske sider.” (Munk & Seelen, 2012, s. 5) 

Årsagen til denne diskrepans kan givetvis findes i idrætstimernes aktuelle praksis. Ikke nødvendigvis i 

det der foregår, men nærmere i det der ikke foregår. Hvis tendensen er som beskrevet, skal vi som 

undervisere argumentere for idrætsfagets potentiale i projektopgaven. Så hvori ligger idrætsfagets 

berettigelse i projektopgaven, og hvad er det specielle faget kan byde ind med? Til at belyse dette, vil 

jeg tage udgangspunkt i følgende citat, der viser, at det kræver både en teoretisk og en praksis viden 

for at kunne handle i idrætsfaget: 

”Det kræver forskellige former for kompetencer at kunne handle både med kroppen og 

for kroppen.”  (Rønholt, 2008, s. 58) 
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Hvis vi skal argumentere er det vigtigt at opretholde et højt ambitionsniveau og insistere på, at læ-

ring (både motorisk- og boglig læring) er en vigtig del af idrætsfaget. En tilgang til undervisningen, 

hvor teori er en integreret del af den praktiske side af faget, synes således at være en god løsning. 

Men spørgsmålet er, hvordan indholdet anskueliggøres i projektarbejdsformen. Dette skal blandt 

andet ses i lyset af Knud Illeris’ klassiske forståelse af projektarbejdsformen. (Keiding & Wiberg, 2013, 

s. 341) Her taler Illeris om, at processen skal være problemorienteret, deltagerstyret og at der skal 

komme et produkt ud af forløbet. Til forskel for Dewey er der her tale om, at projektet skal have en 

samfundsrelevans, så det kvalificerer eleverne til at forholde sig kritisk til samfundsproblemstillinger. 

(Keiding & Wiberg, 2013, s. 341) Jeg vil senere gå yderligere i dybden med denne læringsdimension. 

Problemformuleringen og indholdet i projektopgaven er med til at sætte fokus på elevens nutidige og 

fremtidige møde med samfund og kultur. Eleven skal lære at bruge fagets indhold, redskaber og me-

toder, for derigennem at tilegne sig en forståelse af virkeligheden til selvvirksomhed i samfundet. Det 

faglige er kropsligt og handlingsorienteret, men har også intellektuelle dimensioner. Inddragelsen af 

idræt i projektopgaven er med til, at faget fremstår som mere end ”bare” et kropsligt fag, og dermed 

bevæger sig fra et aktivitetsfag til et læringsfag.  

Ydermere gør Folkeskolens formål, at idrætsfaget skal være mere end et rekreationsfag og lærings-

fag. Faget skal kunne bidrage til, at ”udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybel-

se og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund 

for tage stilling og handle.” (Gertz, 2010, s. 31) Et klart argument der viser, at det er nødvendigt at 

ændre den nuværende aktivitetsorienterede praksis til et tydeligt lærings-og dannelsesfag. Idrætslæ-

rerens mest betydningsfulde opgaver bliver derfor at rammesætte en undervisning, som faciliteter 

elevernes faglige og ikke mindst personlige og sociale udvikling:  

”Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige lærings-

forløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundska-

ber, der medfører kropslig og almen udvikling.” (Faghæfte 6 – Idræt, s. 3) 

For at tilgodese dette i projektopgaven kan løsningen være, at alle faghæftets tre CKF-områder ind-

går som en naturlig del af undervisningen. Som tidligere nævnt har lærerne et større og mere bevidst 

fokus på ”Kroppen og dens muligheder”. Det skyldes, at lærerne mener, at dette perspektiv er nem-

mere at forene end en integrering af de to øvrige CKF’er, ”Idrættens værdier” og ”Idrættens kultur”. 

(Munk & Seelen, 2012, s. 8-9) Arbejdet med idrættens værdier og kulture er vigtigt for at kunne fast-

holde og udvikle elevernes forståelse for samspil, samvær og fællesskab. Disse giver mulighed for at 

forankre de kropslige oplevelser teoretisk og psykisk og give faget mere status af et lærings- og dan-
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nelsesfag. De fremhævede anbefalinger er min begrundelse for mit fokus på handlekompetence. 

Bevægelse med kroppen, refleksion og erfaring både personligt og socialt kan være med til, at ele-

verne handler på deres viden. 

2.3 Idrætsfagets dannelsesperspektiv 
Der er mange lærings- og dannelsespotentialer i idrætsfaget udover at være fysisk aktiv jf. læsepla-

nen for faghæftet. Eleverne skal blandt andet lære at udvikle idrætslige lege og spil, forholde sig til 

værdier i idrætskultur og indgå i fællesskaber i forbindelse med idrætsudøvelse. Jeg vil i følgende 

afsnit forsøge at gøre det mere konkret, hvordan der kan arbejdes med dannelse. 

2.3.1 Handlekompetence som dannelsesideal  
Handlekompetencebegrebet tager afsæt i Wolfgang Klafkis dannelsessyn, nemlig i den demokratisk, 

humanistiske dannelse. Derfor er det nærliggende at beskæftige sig med denne dannelsesteori. Klafki 

fremhæver selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet som grundlæggende dannelsesmål for 

udvikling af handlekompetence. (Brejnrod, 2010, s. 34) Målet er at skabe handlende mennesker, der 

evner at tænke selvstændigt. Denne tankegang er omdrejningspunktet for Klafkis kategoriale dannel-

se, som er en sammensmeltning af den materiale og formale dannelsesteori. Den materiale dannelse 

retter hovedsageligt fokus imod det faglige indhold, og den dannelseseffekt det har på individet. 

Hypotesen er, at tilegnelsen af fagligt stof medfører dannelse, som gør individet i stand til at fungere 

i samfundet. Tilsvarende lægger den formale dannelse ensidigt vægt på individets personlige udvik-

ling. Et sådant dannelsesgrundlag antager, at eleven opnår forudsætninger for selv at tilegne sig kon-

kret viden, hvis blot de personlige egenskaber stimuleres. Denne sammentænkning kalder Klafki også 

for den dobbeltsidige åbning, idet eleven åbner sig for stoffet, og stoffet åbner sig for eleven. 

(Brejnrod, 2010, s. 34) Målet er at skabe handlende mennesker i modsætningen til mennesker, der 

har været udsat for indoktrinering. Eleverne skal udvikle et fremtidsberedskab, som gør dem i stand 

til at agere i en fremtidig verden, som er ukendt. (Kristensen, 2009, s. 38) Skal eleverne handle på 

den viden og de færdigheder, de opnår, er det nødvendigt, at læreren fokuserer på målrettet hand-

linger, der i modsætning til vaner altid har en intention og vil være motiveret: 

”Bevidste og målrettede handlinger står i modsætning til vaner og anden rutinepræget 

eller påduttet adfærd. Man kan manipulere og indoktrinere folk til både det ene og det 

andet, men i et humanistisk perspektiv er det ikke pædagogens opgave.” (Schnack, 2005, 

s. 18-19) 

Skal handlekompetencen udvikles, er det ikke nok at give eleverne færdigheder og viden. Læreren 

må skabe en platform, hvor både indhold og arbejdsmetode kan resultere i konkrete handlinger. 
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Dette minder unægtelig meget om Klafkis begreb om den dobbeltsidige åbning. Når en handling er 

udført, medfører denne en refleksion i forhold til fremtidige handlinger. Dette kan ses i Hans Jørgen 

Kristensen definition af handlekompetence: ”Evnen til at handle på baggrund af erfaring, indsigt og 

erkendelse.” (Rønholt, 2008, s. 54) Refleksion over udførte handlinger bliver alt afgørende for fremti-

dige handlinger og dermed for udviklingen af handlekompetence. 

Handlekompetence bygger på værdier fra folkeskolens formål, hvor formålet er at opdrage eleverne 

til at være handlende individer i et demokratisk samfund. (Gertz, 2010, s. 31) Eleverne skal udvikle 

erfaringer, erkendelse og blive bevidste om egne handlinger og valg. Samtidig skal skolen forberede 

eleverne på deltagelse, medansvar og pligter i samfundet. I kompetencebegrebet ligger der en for-

ståelse af, at eleverne skal have lyst og vilje til at kunne handle. (Rønholt, 2008, s. 54) De skal have 

troen på at kunne gøre en forskel som individ og i fællesskab med andre. I en idrætsmæssig kontekst 

står der følgende i formålet for idrætsfaget:  

Stk. 2. og 3: ”Eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve 

idræt og udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse” 

og på baggrund af dette ”tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab.” 

(Faghæfte 6 - Idræt, s. 3) 

Idrætsfaget skal med en faglig og pædagogisk vinkel fremme udviklingen af de vigtige kompetencer, 

som gør eleverne i stand til at handle selvstændigt og autonomt inden for idrætten. Det er dog svært 

at sætte konkrete mål for dette, og derfor beskrives handlekompetence også som et ideal: 

”Handlekompetence er et dannelsesideal. Det er således hverken en undervisningsmeto-

de eller et mål, der kan nås. Derfor er det også vanskeligt at måle udviklingen af handle-

kompetence.”  (Schnack, 2005, s. 15) 

Dette fordrer tanken om handlekompetence som dannelsesideal. Helle Rønholt har i en model for-

søgt at tænke begrebet ind i idrætsfagets rammer og præmisser. Den almene handlekompetence 

kan, ifølge Rønholt, inddeles i fire delkompetencer, som jeg vil se på i det næste afsnit.  

2.3.2 Handlekompetence i idrætsfaget 
Jeg vil nu konkretisere begrebet i forhold til idrætsfaget ved at inddrage Rønholts model. (se bilag 3) 

På baggrund af case #2, ønsker jeg at komme frem til, om inddragelsen af idræt i projektopgaven har 

bidraget til udvikling af elevernes handlekompetence. 
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Det følgende afsnit bygger på Rønholts kapitel om handlekompetence i idræt (Rønholt, 2008, s. 60) 

Den kropslige kompetence er de basale bevægelsesfærdigheder, når vi bevæger os i hverdagen. Det 

er de færdigheder, der hjælper os, når vi går, løber, kaster, griber, sparker, ruller mm. Daniel og Mik-

kel har i projektugen lagret disse bevægelser i et kropsskema, som indeholder mere eller mindre 

automatiserede bevægelser i forhold til, hvor meget de har øvet sig. Det kropslige bevægelsesreper-

toire er i starten af projektet lagret i kroppen som tavs viden, men bliver til fremlæggelsen synliggjort 

og italesat. Daniel og Mikkel har igennem ugen stimuleret deres kropslige kompetence, ved at skabe 

rum for bevægelse og motorisk udfordring. 

Den idrætslige kompetence udvikles gennem idrætslige handleformer, hvorigennem eleverne stifter 

bekendtskab med forskellige idrætsaktiviteter i vores og andres kultur. Gennem Daniel og Mikkels 

medindflydelse på proces- og produktet, har de tilegnet sig evnen til at reflektere over deres krops-

og idrætslige kompetencer. Denne refleksion har de brugt til at udvikle egne idrætsaktiviteter til 

fremlæggelsen. Denne kompetence går dermed ud over den fysiske dimension ved at lægge vægt på 

det kognitive, følelserne og det sociale. For at komme frem til det endelige produkt, har Daniel og 

Mikkel brugt ugen til at afprøve forskellige handleformer som TRX-redskabet ligger op til. 

Den personlige kompetence kan beskrives som overensstemmelsen mellem handlinger, refleksioner 

og selvværd. Den omfatter både det synlige og udadrettede handleaspekt, det indadrettede refleksi-

onsplan, samt elevens opfattelse af sig selv. Trygge miljøer, hvor det er tilladt at fejle, fremmer den 

positive selvopfattelse. Endvidere stimuleres den gennem opgaver, hvor eleven selv kan bestemme, 

tage initiativ og få oplevelsen af at kunne noget alene og i samarbejde med andre. Den personlige 

2.3.3 Case #2 – projekt udtalelse Daniel:  
Daniel havde lavet et fornuftigt forarbejde til projektet, og arbejdsprocessen var præ-

get af en koncentreret indsats. Arbejdsprocessen har budt på både fysisk aktivitet, in-

terviews, praktisk arbejde (produktfremstilling) samt diskussion af teori. […] 

Daniel har haft et stort engagement i opgaven, da han selv går meget op i styrketræ-

ning, og har kunnet bruge opgaven til at se nye interessante vinkler på emnet. […] 

Fremlæggelsen var velforberedt, spændende og meget levende, eftersom at Daniel og 

Mikkel var gode til at engagere publikum med en fysisk aktiv del i deres fremvisning af 

produktet. Produktet var en hjemmelavet udgave af den originale udgave af TRX samt 

en video om en Facebook gruppe for skolens elever.                                  (Se bilag 1 og 2) 
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kompetence hænger altså uløseligt sammen med den sociale og kropslige kompetence, og har sam-

let indflydelse på Daniel og Mikkels udvikling af idrætslige handlekompetence. Især denne dimension 

vil jeg analysere nærmere i afsnit 5.2.2. Men eftersom at Daniel og Mikkel nogle uger senere fik af-

holdt deres TRX arrangement, må det siges, at eleverne i særdeleshed har besiddet evnen til at hand-

le i overensstemmelsen med refleksioner og deres selvværd. 

Den sociale kompetence består i at forstå og kunne handle efter de sociale spilleregler, der eksiste-

rer i fællesskabet. Det er denne kompetence der gør, at eleven kan føle sig solidarisk med andre og 

tage ansvar for sin egen rolle i fællesskabet. Daniel og Mikkel har i projektugen været nødt til at re-

flektere, tænke selvstændigt, konfliktløse/forhandle, kommunikere og tage ansvar, for at kunne 

samarbejde i gruppen om at problemløse. På baggrund af dette udvikler eleverne demokratiske 

handleerfaringer, der er nødvendige for at udvikle handlekompetence. 

Lad os vende tilbage til Rønholts citat: ”Det kræver forskellige former for kompetencer at kunne 

handle både med kroppen og for kroppen.” (Rønholt, 2008, s. 58) Man kan argumentere for, at fagets 

store styrke er det kropslige og sanselige. Udfordringen er at italesætte den enkelte elevs oplevelser, 

så refleksionen bliver en central del af projektopgaven, da eleven skal tage stilling og handle i en 

idrætslig sammenhæng. Med case #1-2 in mente, mener jeg, at Daniel og Mikkel har udvist evnen til 

at handle på baggrund af deres erfaring, indsigt og erkendelse med projektemnet. 

2.4 Delkonklusion: 
Efter en teorifremstilling og analyse af min empiri i forhold til Rønholts model har det vist sig, at ind-

dragelsen af idræt i projektopgaven bidrager til: 

1. Kreative og bevægelsesrige fremlæggelser/produkter, som demonstrer elevernes idrætsfag-

lige færdigheder i relation til emnet. Dette giver eleverne mulighed for at forankre de krops-

lige oplevelser teoretisk og psykisk. Samtidig er et klart fokus på alle idrætsfagets tre CKF’er 

et andet argument for idrætsfagets berettigelse i projektopgaven. 

2. Styrke refleksionen af det krops-og sanselige, og dermed at italesætte idrætsoplevelser. 

3. At alle fire delkompetencer er på spil i min empiri. Kravet om en problemformuering og et 

produkt gør, at eleverne er nødt til at tage stilling og handle i en idrætslig sammenhæng.  
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3. Innovationsprocesser i idræt 
 
For en kort stund vender jeg tilbage til EVA-rapporten for at se nærmere på, hvad de innovative pro-

cesser kan berige idrætsfaget med. Rapporten viser tendenser til, at eleverne i udskolingen mister 

interesse og motivation for faget. Som følge af dette stiger elevernes fravær, og flere er negativt ind-

stillede over for nye aktiviteter. (EVA, 2004, s. 46) Men hvordan bliver eleverne handlekompetente, 

hvis ikke de har en indre motivation til at handle i idræt? Forskningsrapporten ”Kvalitet i idrætsun-

dervisningen”, der er udviklet på baggrund af EVA-rapporten konkluderer, at ”eleverne motiveres, når 

de har indflydelse på indhold i undervisningen og deres egen eller gruppens læreproces.” (Rønholt, 

2007, s. 71) Paradoksalt nok er der ”siden 2004 sket et markant fald i elevernes medbestemmelse 

omkring timernes indhold, mens elevernes medbestemmelse omkring arbejdsformer og metoder er 

stort set uændret.” (Munk & Seelen, 2012, s. 17) Men hvordan kan udgangspunktet i undervisningen 

blive elevernes nysgerrighed, skabertrang og lyst til at bryde med vanetænkning? Og hvordan bliver 

eleverne aktivt engageret i at søge viden, så de kan tage kritisk stilling og overveje egne og fælles 

handlemuligheder? Netop her skal styrkerne ved innovation findes. Innovationsprocesser adskiller sig 

fra den normale undervisning ved at have et større fokus rettet mod evnen til at se muligheder og 

handle. Inddragelsen af innovationsprocesser rummer i særdeleshed muligheden for at gøre under-

visning engagerende og meningsfuld, fordi genstandsfeltet er at omsætte faglighed til værdiskaben-

de forbedringer. (Kirketerp, 2010, s. 2) 

Som nævnt i indledningen, har jeg i min praksis inddraget faghæfte 21. (Faghæfte 21 - Sundheds- og 

seksualundervisning og familiekundskab, s. 4) I faghæftet er der formuleret en række delkomponen-

ter, som formodes at lede til handlekompetence på sundhedsområdet. Min praksis har dog ikke haft 

fokus på det brede og positive sundhedsbegreb, som faghæftet er opbygget omkring, men i stedet de 

undertoner af innovationsprocesser, jeg mener, der er at spore. Ifølge faghæftets CKF’er skal under-

visningen indeholde følgende fokuspunkter: 

• Årsager og betydning • Visioner og alternativer • Handling og forandring 

Eleverne har fået disse begreber som guidelines til opbygning af deres projekt. Det var et krav, at 

problemløsning samt udvikling af nye idéer skulle bygge på dialog i disse områder. Formålet var der-

ved, at innovationsprocesserne skulle styrke refleksionen af det kropslige og sanselige, og dermed at 

italesætte den enkelte elevs oplevelser. De 3 delkomponenter har til hensigt at udvikle elevernes 

handlekompetence, så fremlæggelsen og produktet i projektopgaven skaber værdi for andre. SKUD-

rapporten, som min praksis er opbygget omkring, giver eksempler på, at ”faghæfte 21 kan bidrage 
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med nye bud og vinkler til at nå frem til emner, der ligger ud over elevernes umiddelbare forestillings-

kreds.” (Paustian, 2010, s. 2) Det er min klare overbevisning, at det er undertonerne af innovations-

processerne, der skyldes dette. Jeg vil nu redegøre for mit læringssyn og se på, hvilken indvirkning 

det har på innovationsprocesserne. 

3.1 Mit læringssyn 
Mit læringssyn tager udgangspunkt i Knud Illeris’ brede læringsbegreb, som kobles til John Deweys 

konstruktivistiske erkendelsesproces. Læring er den proces, der omdanner erfaring til erkendelse. 

Det vil sige, at vi kan have en viden om verden (erfaring), som er bevidst eller ubevidst, men når vi 

reflekterer over den (erkendelse), bevidstgøres den gennem den proces, vi kalder læring. Ser vi på 

entreprenørskabsundervisning, som er handlingsorienteret, så bygger denne form på et ”funktionelt 

læringsbegreb, dvs. et læringsbegreb, som knytter sig til, at den lærende vil opnå/etablere en bestemt 

relation mellem sig selv og sin omverden”. (Keiding & Wiberg, 2013, s. 351) Illeris definerer læring 

som alle de processer, der fører til en varig kapacitetsændring hos eleven. Læring finder derfor altid 

sted i et direkte eller indirekte samspil med andre. Læringens bredde og kompleksitet kan på sin vis 

sammenfattes ved Illeris’ tre grundlæggende dimensioner: 

o Indhold: tilegnelsen af kognitive og motoriske færdigheder, viden og forståelse 

o Drivkraft: læringens drivkræfter, herunder motivation, vilje og følelser 

o Samspil: samspillet mellem individet og omgivelserne, herunder handling og kommunikation 

(Rønholt, 2008, s. 37-38) 

Alle tre dimensioner må medtænkes, når vi vil skabe optimale forudsætninger for læring. Man lære 

ved at være i dialog med omverden, og det er derfor vigtigt, at eleven indgår i sociale relationer, hvor 

holdninger og værdier bliver udvekslet og optaget i egen erfaringsverden. 

I denne opgave ses John Dewey som værende repræsentant for det handlingsorienteret læringsbe-

greb. Dewey er interessant i forhold til, hvordan vi lærer. Dewey mener, at læring skal ske via løsning 

af konkrete problemer. Eleverne skal bruge egne erfaringer og derudover inddrage sanselige oplevel-

ser i opgavers løsning. Dette sker ved elevens aktive deltagelse og eksperimenterende tilgang til op-

gaven. ”Deweys argument var, at påvirkning, tænkning og handling er ”funktionelle” elementer i en 

arbejdsdeling, der tilsammen udgør en helhed, en erfaring.” (Keiding & Wiberg, 2013, s. 130) Til dette 

formulerede han sætningen ”Learning by doing”. Han mener, at det er processen og ikke nødvendig-

vis det rigtige svar, der er det endelige mål for undervisningen. Dewey understreger, at undervisnin-

gen, der vækker elevens nysgerrighed, er en forudsætning for læring. 
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Med Deweys læringsbegreb bliver det klart, at der i individet foregår nogle forandringer i det øjeblik, 

der erfares/læres både i den psykodynamiske og den kognitive dimension. Det er altså i mødet med 

et problem, at individets tankevirksomhed igangsættes i forsøget på at handle. Der kan på den bag-

grund argumenteres for, at denne forståelse af individets erfaringsproces bedre kan understøttes 

gennem problemorienteret projektarbejde end almindelig undervisning. Som tidligere nævnt, sættes 

den handlingsorienteret undervisning for alvor på dagsordenen af Illeris. Lighederne med innovati-

onsprocesserne ligger i, at undervisningen skal tage udgangspunkt i elevernes erfaringer og interes-

ser, og at eleverne har en vis indflydelse på processen. Til forskel for Dewey skal projektet ifølge Ille-

ris have en samfundsrelevans, så det kvalificerer eleverne til at forholde sig kritisk til samfundspro-

blemstillinger. Dewey har altså et ønske om at bringe skolen tættere på eleven, modsat Illeris, der 

ønsker at bringe eleven tættere på samfundet. En vigtig pointe bliver derfor, at projektopgaven ikke 

må omtales som ”et skoleprojekt”. Samtidig bliver dette også problemet, eftersom der ikke er tale 

om rigtige handlinger i den forstand, men er teoretiske forandringer. Eleverne skal arbejde med no-

get, de kan se mening i, og netop dette fordrer innovationsprocesserne, der ønsker at fremme løs-

ninger på autentiske problemstillinger, men med udgangspunkt i elevernes interesse. 

3.1.1 Facilitering af ny viden 
Videns- og læringsteoretikeren Claus Otto Scharmer har forsøgt at give et bud på, hvad der overord-

net set kendetegner udviklingen inden for moderne videns- og læringsteori. (Gleerup, 2003, s. 16-37) 

Han har opdelt udviklingen i tre faser, der i denne sammenhæng er interessante, da de umiddelbart 

handler om udvikling af ny viden, som også innovationsprocesserne fokuserer på: 

1. Eksplicit viden (1960’erne): Traditionel videnskabelig viden (kvalifikationsbegrebet), der fokuserer 

på faglig forståelse og erkendelse, og dermed bliver viden et resultat af refleksioner-over-praksis. 

2. Viden som proces er tavs viden (1980’erne): Den erfaringsbaserede viden (kompetencebegrebet), 

som udvikler viden gennem praksis, og dermed bliver viden et resultat af refleksioner-i-praksis. 

3. Emergent viden (1990’erne-?): Radikal ny viden (kreativitet-og kultursbegrebet) der er bundet til 

innovativ overskridelse af (faglige) forforståelse. Denne form for viden kan opstå eller emergere, når 

der skabes læringsrum imellem eleverne, ”hvor ingen af parternes forforståelse umiddelbart kan 

gribe, opfatte eller på forhånd tage patent på ny viden.” (Gleerup, 2003, s. 30) Denne vidensform 

fokuserer på, at eleverne tør bruge deres intuition, fantasi og indbildningskraft til at udvikle ny viden. 
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Lærerens rolle  ændres fra at være formidler til at være facilitator.0F

1 (Darsø, 2012, s. 20) Læreren sty-

rer de innovative processer uden at give eleverne svar, men i stedet appellerer til refleksion og dialog 

i gruppen ved at stille spørgsmål. Facilitatorens rolle bliver at skabe et rum og facilitere en proces, 

hvor der er taget højde for den ”usikkerhed” og ”angst”, der kan være knyttet til mødet med og kra-

vet om at udforske det ukendte felt. Eleverne arbejder dels med den viden, der er i gruppen, og dels 

med den viden de endnu ikke har. Det er lærerens opgave at skabe en læringsproces, hvor både vi-

den og ikke-viden kan komme i spil og føre frem til fælles ny emergent viden. 

3.2 Innovationsdiamanten 
Lotte Darsø har udviklet en model, der indi-

kerer både hvilke vidensmæssige og sociale 

rammer, der fremmer innovationsprocesser 

i gruppen. Innovationsdiamanten udgør et 

analytisk redskab til forberedelse og plan-

lægning.  

Tanken er, at man ved at tage hensyn til alle 4 hjørner vil skabe gode rammer for innovation. Model-

len fokuserer på elevernes indvirkning på innovationsprocessen, eftersom at ”mennesker og deres 

interaktion har ofte vist sig at være en afgørende faktor i forhold til projekters succes eller fiasko.” 

(Darsø, 2012, s. 67) Modellen indkredser og italesætter de rammer, der fremmer eller hæmmer in-

novation: 

o Relationer: Måden hvorpå vi forholder os til hinanden (Gartneren). Disse relationer er usyn-

lige og italesættes sjældent. 

o Viden: Det vi allerede ved, og kan tage udgangspunkt i (Vidensdetektiven) 

o Ikke-viden: Det vi gerne vil finde ud af og opnå ny viden om. Her kan det være en fordel med 

en let provokerende holdning (Hofnarren), der ikke stiller sig tilfreds med: ”sådan plejer vi al-

tid at gøre” eller ”det har jeg prøvet – det virker ikke” 

o Koncepter: Konceptudvikling på baggrund af kommunikation (konceptudfolderen). Det kan 

være en beskrivelse eller en illustration, for at forstå alle ideerne, tanker og viden om de nye 

innovative tiltag. 

Der sker dermed en vidensdynamik mellem viden og ikke-viden på den vandrette akse og en kommu-

nikation mellem relationer og koncepter på den lodrette akse i innovationsprocesserne. Skolens op-

gave bliver derfor at få elever til at bevæge sig fra viden til ikke-viden. 
                                                           
1 Formålet med facilitering er, at få arbejdsprocesser i grupper til at glide nemmere. 
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3.3 KIE-modellen og effectuation  
Min overordnede planlægning af undervisningsforløbet 

i projektopgaven er bygget op omkring KIE-modellen. 

(Kromann-Andersen, 2009, s. 32-65) Ebbe Kromann-

Andersen og Irmelin F. Jensen har udviklet denne pæ-

dagogisk-didaktiske model til tilrettelæggelse af innova-

tive læringsforløb. Modellen anvendes for at understøt-

te tanken om, at eleverne skal undersøge deres ”ikke-

viden” for at skabe ny emergent viden og handle på 

denne. KIE-modellen er bygget op om tre læringsrum: 

”Med læringsrum menes et sæt af pædagogiske og didaktiske rammer – en iscenesættel-

se af undervisningen med bestemte formål, processer og evaluering” (Kromann-

Andersen, 2009, s. 24) 

I det kreative læringsrum er målet at nedbryde vanetænkningen og få eleverne til at tænke ud af 

boksen. Det er især den divergente tænkning1F

2, der arbejdes med, og derfor er det en fantasifuld, 

intuitiv, legesyg og rummelig tilgang til nye ideer. Der er ingen forkerte svar, og man kan med fordel 

arbejde med konceptet ja-hatten – sig ja til alt! Denne fase fordrer, at eleverne går ind i opgaven 

open-minded, i et miljø, hvor det er tilladt at bruge kreativitet, være fjollet og turde dumme sig.  

I det innovative læringsrum skal ideerne analyseres, undersøges, forfines, forkastes og tilskrives 

værdi. Især de konvergente tankeformer2F

3 sættes i spil her. Værditilskrivningen er igen ikke blot 

tænkt som en snæver økonomisk værdi, men som en værdi til glæde for andre. Denne fase udmøn-

tes i et færdigt koncept. 

I det entreprenante læringsrum dyrkes det udadvendte handlende aspekt. Her er fokus på, hvordan 

produktet skal laves, præsenteres og fremstilles. Det kan være vanskeligt for eleven, da de i skolen 

oftest støder på opgaver, hvor facit eller svaret ikke skal ud i den virkelige verden, men blot er et svar 

i skolen. Det er en meget vigtig pointe for KIE-modellen, at eleverne skal lave et færdigt produkt, 

således at de til sidst står med noget konkret, de kan vise frem. Det er den konvergente tænkning, 

der præger dette læringsrum, men ved pludselige udfordringer skal eleverne kunne gå tilbage til de 

divergente faser. 

                                                           
2 Divergent tænkning åbner perspektiv og muligheder under problemløsningen, og er fantasirig og opfindsom 
3 Konvergent tænkning er domineret af strukturerede og analytiske tilgange, hvor man arbejder frem mod et 
bestemt mål 
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De tre læringsrum i KIE-modellen har nogle væsentlige styrker i forhold til at udvikle handlekompe-

tence. Det gælder især det kreative rum, hvor eleverne træner afdækning af handlemuligheder, og 

det entreprenante rum, hvor den konkrete handling er et krav som vægtes højt. Kreativitet og inno-

vation uden handling er ikke entreprenørskab. Modellen har til hensigt at skabe handlende elever, 

der kan omsætte ideer til handling, der har værdi for andre. I nyere innovationsforskning anvender 

Saras D. Sarasvathy begreberne effectuation og causation, der er to forskellige perspektiver på, 

hvordan man kan arbejde med entreprenørskab i skolen. I causation logikken tages målet for givet, 

og der lægges planer for, hvordan eleverne hensigtsmæssigt kan nå målet. I effectuation logikken 

tages der udgangspunkt i eleverne: ”Hvem er jeg, hvad kan jeg og hvem kender jeg?”. (Knoop & 

Kirketerp, 2012, s.38) KIE-processen er, modsat den traditionelle målstyret tænkning, som virksom-

hederne anvender i innovationsprocesser, præget af en middelstyret tilgang til processen. Målet 

bestemmes i høj grad af midlerne. Disse kan ændre sig undervejs, efterhånden som eleverne får nye 

erfaringer og viden, som kan kvalificere deres ide og projekt. Eleverne skal hele tiden beskæftige sig 

med den næste, bedste handling. Gennem små skridt med fuld kontrol bliver handlingen overkom-

melig og mulig. KIE-modellen benytter sig altså af effectuation logikken i de tre læringsrum. 

3.4 Forskellige former for innovation 
Innovation er gennem tiden blevet et stort emne, og det er derfor blevet inddelt i forskellige former: 

(Darsø, 2012, s. 26-28) 

Interkrementel innovation omhandler forbedringer og små ændringer af det allerede eksisterende. 

Man skaber et nyt produkt eller et nyt marked for eksisterende produkter ved at give det en værditil-

skrivning. Det er den inkrementelle innovation, som jeg har benyttet i min praktik, for derved at få 

den innovative tilgang ind i den konkrete undervisning. For mig handler det om, at eleverne bevæger 

sig på kanten af det allerede eksisterende men skaber en ny værdi for andre. 

Radikal innovation karakteriseres ved forskellige fagfelter, der arbejder sammen på en måde, som 

de aldrig har arbejdet sammen på før. Ved en kombination af ny viden, teknologi og koncepter er der 

gode muligheder for, at der kan opstå helt nye ting, som aldrig er set før. Radikal innovation er an-

derledes besværlig, fordi den kan virke meget fjern for eleverne. Eleverne har igennem deres korte 

skoletid ikke opnået den store viden, det kræver at skabe radikal ny viden. 

Ud over disse begreber vil social innovation og menneskecentreret innovation i fremtiden have en 

vigtig plads i vores samfund. Her fokuseres der på at løse samfundets sociale og miljømæssige udfor-

dringer, samt nye former for interaktion, organisering og konstellationer af mennesker. 



Jakob Hokser Olesen  Bacheloropgave Via University College 
141414 Fredag d. 2. maj 2014 Læreruddannelsen i Silkeborg 
 

Side 20 af 40 

3.5 Innovationskompetence 
I skolen efterspørges innovationskompetencer hos eleverne for, at de kan udvikle handlekompeten-

ce. Darsø definerer begrebet som ”evnen til at skabe innovation ved at navigere effektivt i samspil 

med andre i komplekse sammenhæng.” (Darsø, 2012, s. 13) Med afsæt i innovationsdiamanten har 

denne kompetence fokus på at udfordre elevernes eksisterende viden med henblik på at åbne 

sprækker for ny viden. Eleverne skal besidde lysten til at udforske deres ikke-viden, og turde stille de 

svære, naive spørgsmål, der skaber en refleksion, som fører til handling.  Sidst men ikke mindst, skal 

eleverne kunne skabe tillidsfulde relationer, og sammen med andre fremme konceptualisering ved at 

udfordre deres tanker, ideer og muligheder. De foregående afsnit er argumentet for, at innovations-

kompetence ”ikke læres gennem undervisning om innovation”, (Darsø, 2012, s. 14-15) men udvikles 

gennem oplevelse, opdagelse og erfaring i innovation. Det handler om, at eleverne allerede i skolen 

får erfaringer med innovationsprocesser, som kan fremme handlekompetencen.  

3.6 Delkonklusion: 
Efter en teorifremstilling har det vist sig, at innovationsprocesserne kan berige idrætsfaget med: 

1. Større indflydelse på indhold, i deres egen eller gruppens læreproces, motiverer eleverne.  

2. Giver idræt et endnu tydeligere fokus på evnen til at se muligheder og handle. 

3. Gøre undervisning engagerende og meningsfuld, fordi genstandsfeltet er at omsætte faglig-

hed til værdiskabende forbedringer  som glæder andre. 

4. Skabe et trygt læringsmiljø, hvor eleverne tør bruge deres fantasi og indbildningskraft til at 

udvikle ny viden og handle på den. 
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4. Foretagsomhedens psykologi og pædagogik 

4.1 Fortagsomhedspædagogik 
I skolesammenhæng er foretagsomhedskompetence en udløber af handlekompetence. I denne 

sammenhæng kommer Anne Kirketerps definition af begrebet foretagsomhed i spil. Hun definerer 

foretagsomhed i pædagogisk sammenhæng som ”en kompetence til at iværksætte forandrende 

handlinger, som har værdi for andre” (Knoop & Kirketerp, 2012, s. 66) Foretagsomhed kan ifølge Kir-

keterp trænes og opøves. Denne pædagogik tager udgangspunkt i det faktum, at elever oplever situ-

ationer, hvor de kunne og burde handle i overensstemmelse med deres intentioner, men alligevel 

undlader at gøre det. Årsagen til at eleverne undlader at handle, kan skyldes en lav self-efficacy. Jeg 

vil nu undersøge, hvordan innovation fremmes eller hæmmes. 

4.2 Self-efficacy 
Albert Bandura definerer self-efficacy som: ”personers vurdering af egen evne til at præstere på fore-

skrevne niveauer under aktiviteter, der har indflydelse på begivenheder, som påvirker deres liv.” 

(Knoop & Kirketerp, 2012, s. 16) Bandura beskæftiger sig med social kognitiv teori, eksemplificeret 

via en stærk fokusering på menneskets handlinger. Fokus fjernes fra den behavioristiske lære, som 

han ikke mener, kan forklare hvorfor mennesker lære. Med self-efficacy menes der personers tro på 

egne evner til at løse en opgave. Hvis man, som lærer, i sin undervisning kan øge eleveres tiltro til 

egne evner, er man godt på vej til at få mere foretagsomme elever. Øget self-efficacy vil give større 

tiltro til egne muligheder, og elever vil dermed opfatte ”vanskelige opgaver som udfordringer, der 

skal tages op, snarere end som trusler, der skal undgås.” (Knoop & Kirketerp, 2012, s. 16) Elever der 

har høj self-efficacy er klar over, at man må øve sig, hvis man vil være god til noget. Hvorimod perso-

ner med en lav self-efficacy, ofte tror, at det er dem, som elever, den er gal med. Elevernes grad af 

self-efficacy i sig selv, mener jeg, kan fremme eller hæmme arbejdet med innovationsprocesser i 

projektopgaven. Ved som lærer at holde fokus på selve opgaven og ikke eleven, der skal udføre op-

gaven, giver man eleven med lav self-efficacy mulighed for at opleve, at det ikke er eleven som per-

son, der er noget galt med. Det handler mere om, at eleven skal lære at mestre en opgave. Self-

efficacy kan udvikles gennem påvirkning af 4 områder:  

1. Ved mestringsoplevelser får eleverne oplevelsen af at have overvundet forhindringer ved en 

vedholdende indsats. Dette skaber succesoplevelser, som fremelsker en stærkere tro på, at de 

kan klare opgaven og ikke giver op trods modstand.  
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2. Ved rollemodellers stedfortrædende oplevelser kan man observere, at andre kan opnå gode 

resultater ved at yde en vedholdende indsats. Det skaber større tiltro til, at eleverne også selv 

kan mestre lignende opgaver og dermed få succes.  

3. Ved verbal social overtalelse og opmuntring kan man opleve, at eleverne lægger flere kræfter 

i opgaven og dermed anstrenger sig mere for at løse den.  

4. Ved at hindre tendens til negativ sindsstemning og fortolke deres fysiske tilstand derefter. Po-

sitive sindsstemninger vil være præstationsfremmende.  

Videre siger Bandura, at det er lærerens opgave at være gode self-efficacy udviklere. ”Lærere med en 

høj grad af efficacy, hvad angår deres evner som undervisere, kan motivere deres elever og fremme 

deres kognitive udvikling, hvorimod lærere med en lav grad af undervisningsefficacy er mere over-

vågningsorienterede og i vidt omfang gør brug af negative sanktioner for at få eleverne til at koncen-

trere sig om skolearbejdet.” (Knoop & Kirketerp, 2012, s. 29)  

Det specielle ved de innovative processer er, at de kræver en robust self-efficacy, eftersom at elever-

ne skal investere en stor mængde tid og kræfter i længere tid uden at vide om deres anstrengelser 

bærer frugt. Dog synes samarbejdsorienterede læringsstrukturere at fremme elevernes self-efficacy. 

Disse strukturer fører til bedre præstationer end individualistiske og konkurrencebetonede praksis-

ser, siger Bandura. (Knoop & Kirketerp, 2012, s. 30) Idrætslærerens opgave bliver at styrke elevernes 

self-efficacy, så de kan udvikle foretagsomhed og dermed den almene handlekompetence.  

4.2.1 Case #3 - Daniel og Mikkels self-efficacy 
I det følgende præsenteres to interviews med Daniel og Mikkel. Det første interview er en række 

kvantitative spørgsmål, der er opstillet efter Banduras begreb om self-efficacy (Knoop & Kirketerp, 

2012, s. 73). Daniel og Mikkel har haft 5 svarkategorier, som ses nedenfor. Efterfølgende tog jeg en 

individuel snak med Daniel og Mikkel, hvor de mundtligt kom med uddybninger/begrundelser på 

deres svar. Det andet interview er dermed et kvalitativt interview. 
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Spørgsmål til 
data 

Svarene fra 
datakilde  
(Daniel) 

Svarene fra 
datakilde  
(Mikkel) 

Svarets styr-
ke/svagheder 

Argumentation Resulltatformule-
ring fra datakilde 

1. Hvor ofte kan 
du løse opga-
ver, hvis du 

prøver ihærdigt 
nok? 

Næsten altid Få gange De er begge 
meget ærlige 

 
++ 

Daniel har flere 
gange i projekt-

ugen klaget 
over Mikkels 

arbejdsindsats 

Siger noget om 
elevernes me-

stringsoplevelser. 
  
 

… jeg plejer at 
bruge lang tid 
på opgaverne, 
men får dem 
næsten altid 

løst 

… fordi jeg har 
svært ved at 

komme i gang 

2. Hvor ofte kan 
du håndtere 

uventede ting 
hvis de dukker 

op? 

Få gange Næsten altid Elevernes 
selvvurdering 
er i overens-
stemmelse 
med mine 

observationer 
 

++ 

Mikkel har i 
projektugen 

kommet med 
flere kreative 
løsninger (fx 

Facebook siden) 

Siger noget om 
elevernes sinds-

stemning. 
… jamen jeg er 

bare ikke så god 
til uventede ting 

… øhh… jeg 
prøver bare 
noget. Ellers 

spørger jeg en 

3. Hvor ofte er 
det din person-
lighed der gør, 
at du kan klare 

uforudsete 
situationer? 

Nogle gange Nogle gange Beskriver 
elevernes 

undren, men 
ikke noget 

svar 
 

-- 

Daniel og Mik-
kel har i dette 

spørgsmål svært 
ved at reflekte-
re overs deres 

personlige styr-
ker og svaghe-

der 

Siger noget om 
deres generelle 
selvvurdering af 

self-efficacy 

… det ved jeg 
faktisk ikke 

… jeg plejer 
bare og tage 
det som det 

kommer 

4. Hvor ofte kan 
du så finde flere 
løsninger, hvis 
du støder på et 

problem? 

Få gange Nogle gange Konkret ud-
sagn 

 
++ 

Daniel observe-
rer andre kvali-
teter ved Mik-
kel, som han 

ikke selv besid-
der 

Siger noget om 
rollemodellers 

stedfortrædende 
 
 

… Jeg er ikke så 
kreativ. Mikkel 

er fx meget 
mere kreativ 

end mig 

… jeg er ret god 
til at komme 

med ideer 

5. Hvor ofte ved 
du hvilke per-
soner der kan 

hjælpe dig, hvis 
du har proble-

mer? 

Næsten altid Næsten altid Ingen tvivl hos 
eleverne 

 
++ 

Demonstrerer 
elevernes net-

værk 

Siger både noget 
om rollemodel-

lers stedfortræd-
ende og om ver-
bal social overta-
lelse og opmun-

tring 

… min lærer kan 
altid hjælpe mig 

videre 

… så finder jeg 
en der ved no-

get om det 
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4.2.2 Analyse af Daniel og Mikkels self-efficacy 
I dette afsnit analyserer og diskuterer jeg Daniel og Mikkels self-efficacy ud fra det indsamlede empi-

rimateriale, samt de valgte teorier fra teoriafsnittet. Grundlæggende peger meget af min empiri samt 

observationer på, at Daniel og Mikkels self-efficacy er meget forskellige. Som tidligere nævnt, beskri-

ver lærerene Karen Jensen og Svend-Erik Niewald (case #1) også eleverne som meget forskellige. 

Ydermere underbygges dette af elevernes egen opfattelse i case #3. Daniel og Mikkel viser blandt 

andet i interviewet, at de evner at reflektere over hinandens kvaliteter. Kernen i denne analyse bliver 

derfor påstanden om, at Daniels self-efficacy er størst i den konvergente fase, mens Mikkels self-

efficacy er stærkest i den divergente fase. I det følgende vil jeg dokumentere for påstandens gyldig-

hed ved at anvende Banduras kilder til self-efficacy, som belæg for min argumentation. 

Daniel: 
Påstand 1: Daniels mestringsoplevelser giver ham et generelt højt self-efficacy 

Belægget finder vi både i svaret på spørgsmål 1, men også hans gode arbejdsindsats i projektopga-

ven. Daniel ved, hvad der kræves for at overvinde de opgaver, der skaber succesoplevelser. Dette 

viser, at han kender til den vedholdende indsats og nok skal løse opgaven, selvom det tager lang tid. 

Samtidig kender Daniel sin begrænsning, da han ved, at han skal bruge meget tid på opgaverne. 

Trods modgang holder Daniel ud og ryster hurtigt eventuelle fiaskoer af sig. Dette viser, at Daniel er 

overbevist om, at han har, hvad der skal til for at løse en specifik opgave. (Knoop & Kirketerp, 2012, 

s. 17) Min oplevelse af Daniel er, at han gentagende gange har oplevet succes igennem de opgaver, 

han førhen har løst. Hans tankegang fremelsker hermed en stærkere tro på, at han kan klare nye 

opgaver og ikke giver op trods modstand. Bandura hævder, at en stærk udholdenhed som regel bi-

drager til en god præstation. Hjemmel: et højt self-efficacy på baggrund af succesrige mestringsople-

velser giver eleverne større tiltro til egne muligheder. Ud fra denne argumentation burde Daniel væ-

re godt rustet til at klare innovationsprocesserne, men sådan forholder det sig ikke. 

Påstand 2: Daniels sindsstemning er negativ overfor foretagsomhed. 

Belægget finder vi både i svaret på spørgsmål 2, men også hans negative holdning til innovationspro-

cesserne. Gentagende gange i projektugen spurgte Daniel mig, hvorfor de behøvede at finde på no-

get nyt til deres fremlæggelse. Han ytrede sig flere gange negativt over for kreativitet og forstod ikke, 

hvorfor de ikke bare kunne lave en flyer som alle andre fra klassen. Det var tydeligt, at Daniel aldrig 

havde været involveret i et KIE-forløb eller en innovationsproces før, og at Daniels skolegang nok 

havde været præget af causation logikken. Daniel har været vant til, at det er godt nok at beskrive 

”hvad vi ville gøre, hvis vi skulle gøre det”. (Knoop & Kirketerp, 2012, s. 71) Hertil siger Bandura, at 

personer imidlertid handler ”både ud fra deres forestillinger om, hvad de er i stand til, og ud fra deres 
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forestillinger om hvad deres handlinger sandsynligvis vil medføre”. (Knoop & Kirketerp, 2012, s. 20) 

Der er ingen tvivl om, at Daniel ser processerne som et beværligt og belastende krav fra mig. Daniel 

sænker sit ambitionsniveau, fordi han tvivler på hans self-efficacy og samtidig er usikker på, om det 

giver et godt eller dårligt resultat til fremlæggelsen. (Knoop & Kirketerp, 2012, s. 19) Ydermere 

nævner Bandura, at elever godt kan have specifikke områder, hvor de tror, de ikke kan klare opgaver, 

selvom de har en generel høj self-efficacy. (Knoop & Kirketerp, 2012, s. 74) Hjemmel: en negativ 

sindsstemning over for innovationsprocesser sænker elevernes motivation for at handle. 

Påstand 3: Daniels self-efficacy er lav i den kreative fase 

Belægget finder vi både i svaret på spørgsmål 4 og på baggrund af hans meget strukturerede arbejds-

indsats i påstand 1. Daniel påpeger i interviewet, at han ikke er så kreativ som Mikkel, og derved har 

svært ved at finde på løsninger, hvis der pludselig dukker problemer op. På baggrund af Daniels ob-

servation kunne man håbe, at Mikkel blev en form for rollemodel. Dette sker dog ikke. Det kan mu-

ligvis skyldes, at Daniel ikke opfatter rollemodellens kvaliteter som succeser. Daniels lave self-efficacy 

på dette område, tror jeg skyldes, at han har ladet sig overbevise om, at han ikke besidder de for-

nødne evner det kræver at være kreativ. Modsat Lene Tanggaard, der mener, at kreativitet skal læ-

res, tror Daniel ikke, at han besidder denne kompetence og derfor ikke kan blive god til det. Han tror 

ikke på, at han kan kontrollerer trusler og forfalder derfor til angstforstærkende tankemønstre. Dani-

el prøver, for mig at se, at skubbe det væk ved at have en negativ sindsstemning overfor den kreative 

fase. I teorien skriver Bandura, at personer, der ikke føler sig i stand til at håndtere trusler, vil føle sig 

stresset af opgaven, som dermed svækker deres funktionsevne. (Knoop & Kirketerp, 2012, s. 21) I 

projektopgaven blev det hurtig tydeligt, at rollerne blev fordelt ud fra de kompetencer, som de hver 

især var stærke i. Dette kan skyldes, at ”mennesker undgår aktiviteter og situationer, som de ikke 

føler sig i stand til at håndtere, men giver sig rask væk i kast med udfordrende aktiviteter som vælger 

at placere sig selv i situationer, som de mener at kunne magte.” (Knoop & Kirketerp, 2012, s. 24) Ser 

vi på Darsøs innovationsdiamant, så har Daniel en tendens til at bruge den viden, som han allerede 

har. Dermed udnytter han den konvergente tænkning, som han ved, han er god til, til at tilegne sig ny 

viden. I KIE-forløbet ligger Daniels styrker altså i det innovative læringsrum, hvor ideerne skal analy-

seres, undersøges og forfines til et færdigt koncept. Hjemmel: et lavt self-efficacy i den kreative fase 

svækker elevers divergente tænkning. 

Mikkel: 
Påstand 4: Mikkels mestringsoplevelser giver ham et generelt lavt self-efficacy 

Belægget finder vi i svaret på spørgsmål 1, samt i hans manglende arbejdsindsats i projektopgaven. 

Mikkel har generelt svært ved at bevare koncentrationen og særligt i meget åbne opgaver som den-
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ne projektopgave, har han det svært. Daniel har flere gange i projektugen klaget over Mikkels ar-

bejdsindsats. Mikkel har svært ved at komme i gang, men er dog selv bekendt med problemet. Ban-

dura begrunder dette med, at ”personer der betragter sig selv om ineffektive, tilskriver deres fiaskoer 

en utilstrækkelig kompetence.” (Knoop & Kirketerp, 2012, s. 20) Mikkel tvivler på hans kompetencer 

og opgiver dermed opgaverne, da han ingen indre motivation har for at løse dem. Innovationspro-

cessens kreative fase, gav dog hurtigt Mikkel den indre motivation tilbage. Hjemmel: et lavt antal af 

succesoplevelser giver personen et lavt self-efficacy. 

Påstand 5: Mikkels sindsstemning er positiv over for foretagsomhed 
Belægget finder vi i svaret på spørgsmål 2 og 3. Trods Mikkels generelle lave self-efficacy er han be-

stemt ikke bange for at være fjollet og turde dumme sig i det kreative læringsrum. Belægget for dette 

er ifølge Bandura, at positiv sindsstemning forstærker den oplevede self-efficacy. (Knoop & Kirketerp, 

2012, s. 18) Den væsentligste kilde til ubehag er ikke selve hyppigheden af foruroligende tanker, men 

oplevelsen af, at man ikke er i stand til at lukke af for dem. Her forklarer Mikkel, at han bare tager 

tingene, som de kommer, og derfor spiller forestillingen om self-efficacy en afgørende rolle for ele-

vernes regulering af deres motivation og deres præstation. Hjemmel: en positiv sindsstemning kan 

kompensere for elevernes lave self-efficacy på mestringsoplevelser. 

Påstand 6: Mikkels self-efficacy er høj i den kreative fase 

Belægget finder vi i svaret på spørgsmål 4 og 5, og derudover i hans kreative bud på produktet og 

fremlæggelsen. I interviewet viser Mikkel, at han arbejder meget ud fra effectuation logikken. Han 

tager udgangspunkt i sig selv ved at stille spørgsmålet: ”Hvem er jeg, hvad kan jeg og hvem kender 

jeg?” (Knoop & Kirketerp, 2012, s.38) Det er på grund af Mikkels divergente tænkning, at den 

kreative proces kan køre af sporet. Midlerne kan nemlig ændre sig undervejs, efterhånden som Mik-

kel får nye erfaringer og viden, som kan kvalificere hans ide og projekt. Midlerne kan derved hjælpe 

Mikkel med at løse problemstillingerne. Hertil finder han den bedst egnede i hans netværk, hvis han 

støder på problemer. Ser vi igen på innovationsdiamanten, kræver den kreative fase, at Mikkel tør 

udforske sin ikke-viden, som er med til at skabe en indre lyst og motivation for at handle. Mikkel 

udforsker dermed en ny emergent viden for ham, eftersom han tør at bevæge sig derud, hvor hans 

forforståelse umiddelbart ikke kan hjælpe ham. Hjemmel: et højt self-efficacy i den kreative fase 

styrker elevernes divergente tænkning. 

Opsamlende kan jeg konkludere, at elevernes self-efficacy har en stor betydning for deres egen tro 

på at blive foretagsomme. Samtidig afhænger graden af self-efficacy af de 4 kilders indvirkning på 

hinanden, samt elevernes specifikke områder. 



Jakob Hokser Olesen  Bacheloropgave Via University College 
141414 Fredag d. 2. maj 2014 Læreruddannelsen i Silkeborg 
 

Side 27 af 40 

5. Foretagsomhedsdidaktik til idrætsfaget 

5.1 SKUB-metoden 
For at en elev kan blive mere foretagsom, er det vigtigt at foretagsomheden internaliseres3F

4 som en 

personlig kompetence. Anne Kirketerps skub-metode beskriver, hvordan faglig viden bliver omsat til 

handling. Disse 7 strategier beskriver elementer, man kan sikre sig i undervisningen for at få mere 

foretagsomme elever. (Knoop & Kirketerp, 2012, s. 72) Denne metode sætter elevernes refleksion i 

gang, om hvordan handlingen kan forbedres/forandres. Skub-metoden tager sammen med begrebet 

self-efficacy afsæt i positiv psykologi: 

 
 (Knoop & Kirketerp, 2012, s. 72-73) 

Idrætsfaget mangler, efter min mening, et konkret didaktisk redskab til at skabe foretagsomme ele-

ver. For mig at se, læner skub-metoden allerede sig op ad mange af de ting, vi allerede gør i idræts-

undervisningen. I idræt arbejdes der i særdeleshed med elevernes selvindsigt og refleksion gennem 

deres kropsskema og kropsbillede. Eleverne belønnes altså både på baggrund af deres kropslige og 

sociale handlinger/aktioner. Idrætslæreren kan altså gribe ind og forandre på væsentlige forhold, 

hvad angår personlig og social læring samt trivsel. Dette sker ved at bearbejde de idrætslige oplevel-

ser via samtaler, drøftelser og analyser ud fra skub-metodens strategier. 

5.1.1 Analyse af case #3 
I dette afsnit analyserer og diskuterer jeg de muligheder, jeg, som idrætslærer, har for at stimulere 

Daniel og Mikkel til forandrende handlinger. Dette belyses ud fra elevernes self-efficacy i case #3, 

samt Kirketerps afsnit om skub-metoden. (Knoop & Kirketerp, 2012, s. 73-84) 

Hensigten med at inddrage skub-metoden i idrætsfaget og i sammenspil med innovationsprocesser-

ne er at give eleverne mange små succesoplevelser med at omsætte dyb faglighed til værdi for an-

                                                           
4 Den måde hvorpå et individ tager viden/værdier/normer til sig i sociologiske sammenhænge. 
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dre. Udfordringen er at analysere Daniel og Mikkels self-efficacy ud fra udsagn om: ”det kan jeg bare 

ikke – det er jeg ikke god til” eller ”jeg er bare ikke kreativ”, og derved hjælpe eleverne til handling. 

Den inkrementelle innovation, som der arbejdes med i denne projektopgave, handler om at udnytte 

de midler eleverne allerede har. Daniel og Mikkel skal kende deres styrker, således at deres svaghe-

der undgår at hæmme dem. Inden projektugen havde jeg udstyret eleverne med en ”ToolBox” til 

arbejdet med KIE-modellen (se bilag 4). KIE-modellen har en række gode værktøjer til at åbne op for 

de forskellige læringsrum, og de midler eleverne allerede besidder. Når der opstod problemer i et af 

læringsrummene, tog jeg sammen med Daniel og Mikkel udgangspunkt i et ”tool”, så eleverne kunne 

videreudvikle deres ide og koncept. De mange tool’s bryder det uoverskuelige ned i kortsigtede og 

realistiske mål, hvor man tager mange små skridt med fuld kontrol (effectuation logikken). 

Daniels negative indstilling for innovation gør, at elevernes selvindsigt og refleksion bliver et vigtigt 

element. Til vejledningerne med Daniel og Mikkel brugte jeg meget tid på at træne deres personlige 

kompetencer, så eleverne ville vedkende sig de eventuelle negative emotioner, som dukkede op. 

Selvfølgelig ændrer dette sig ikke i løbet af en kort projektuge, men kun ved gentagne gange at ar-

bejde med elevernes adfærd. Hertil kan der med fordel arbejdes med elevernes kropsskema og 

kropsbillede i den normale idrætsundervisning. Formålet er, at kender vi os selv, ved vi, hvordan vi 

skal undgå, at vores fejl kommer til at hæmme os. 

Elevernes lyst til at prøve nye muligheder må ikke stå og falde på, om de har mod til at fejle. Når 

Daniel oplever, at frygt lammer ham og gør ham ude af stand til at handle i den kreative fase, er det, 

fordi han ikke har indkodet negative markører af bestemte handlinger. Modet til at fejle er en forud-

sætning for, at eleverne tør vise noget frem og få vigtig feedback. 

Skal Daniel og Mikkels foretagsomhed trænes, kan der med fordel tilrettelægges små succesfyldte 

ændring af vaner i projektugen. I stedet for kun at arbejde med hver deres spidskompetence, må 

Daniel træne den divergente tænkning, mens Mikkel skal have hjælp til at være mere struktureret i 

den konvergente fase. Fordelen er, at de kan hjælpe hinanden, så det bliver små succesoplevelser. 

En mulighed for at skabe grobund for lyst til handling er, at brugen af rollemodeller kan skalere det 

svære ned i øjenhøjde, så eleverne kan spejle sig i dem og opleve succes. Her kommer idrætsfaget 

virkelig til sin magt, eftersom at det meste visualiseres gennem kroppen. Den gode rollemodel i ele-

vernes projektopgave var Daniels fitnesslærer, der anviste den første trædesten, så det blev over-

skueligt at bevæge sig ind i den nye træningsform. Samtidig agerede jeg også en form for rollemodel, 
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da min første vejledning blev brugt på at udføre et træningspas sammen med Daniel og Mikkel. Dette 

gav dem en chance for at gøre ting, som de ikke ville have gjort på egen hånd. 

Sidst men ikke mindst skal omgivelserne understøtte den diskurs, som gør det attraktivt at være fo-

retagsom. Dette indebærer, at projektopgaven skal belønne handling. Kravet til den typiske projekt-

opgave er meget bred, eftersom eleverne både vurderes på deres synopsis, arbejdsindsats/proces, 

produkt og fremlæggelse. Det er blandt andet derfor, at kravet om faghæfte 21’s CKF-områder og 

dermed innovationsprocesserne styrker elevernes foretagsomhed. Megen undervisning, som tager 

udgangspunkt i handlingsorienteret undervisning, risikerer nemlig at fejle, hvis slutproduktet ikke 

medtænkes fra starten. Trods Daniels negative indstilling til den kreative fase i starten, oplevede jeg, 

at innovationsprocesser i særdeleshed gør handling meningsfuld og relevant for eleverne. 

Opsamlende kan jeg konkludere, at de sidste 6 strategier er idrætslærerens hjælpefunktioner til, at 

eleverne oplever flest mulige succesoplevelser i processen fra tanke til handling.  
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6. Diskussion 

På baggrund af de foregående afsnit om idrætsfagets dannelsespotentiale, self-efficacy og skub-

metoden til idrætsfaget, samt muligheden for at implementere innovationsprocesserne som en del 

af undervisningen, vil jeg nu diskutere, hvad der egentlig udvikler elevernes handlekompetence. 

Mit mål med inddragelsen af idræt og innovationsprocesserne var, at eleverne i projektopgaven skul-

le handle i et kropsligt felt ved at skabe værdi for andre. Men efter min praktikperiode blev jeg i tvivl, 

om det alene var inddragelsen af idræt eller arbejdet med innovationsprocesserne, der styrkede ele-

vernes handlekompetence. Jeg har i opgaven undersøgt, at handlekompetencen kan gøres konkret i 

undervisningen ved at bruge Rønholts model om almen handlekompetence i idrætsfaget. Argumen-

tet er, at alle fire kompetencer vil være på spil i idrætsundervisningen men også i Daniel og Mikkels 

projektopgave. Når jeg ser på min praktikperiode, hvor udvikling af handlekompetence har været 

medtænkt, er det tydeligt, at personlige oplevelser, kroppens bevægelser og sociale relationer alle er 

i funktion i en idrætslig udfoldelse. Samtidig viste fremlæggelsen, at eleverne handlede i det kropsli-

ge felt ved at udføre et træningsprogram med tilskuerne. Denne del var ikke resultatet af en innova-

tiv proces, og Daniel og Mikkel har derved udvist evnen til at handle på baggrund af erfaring, indsigt 

og erkendelse indenfor den nye træningsform TRX. Skal eleverne lære at handle i idræt, må fokus 

derfor være på alle tre CKF’områder i faget, så undervisningen ikke blot handler om færdigheder, 

men også om viden og værdier. Jeg mener derfor, at idrætsfaget i særdeleshed har været med til at 

udvikle elevernes handlekompetence i projektopgaven. 

Hovedpointen er dog, at både idrætsfaget og innovationsprocesserne kan udvikle elevernes handle-

kompetence. Derudover giver innovationsprocesserne idrætslæreren nogle konkrete psykologiske, 

pædagogiske samt didaktiske modeller, der kan give processen og ikke mindst elevernes handling en 

yderlig værdi. Det er nemlig bevidstgørelsen/refleksionen hos eleven og deres bevidste påvirkning af 

andre, der gør dem foretagsomme. Kirketerp har opstillet en model for den foretagsomme adfærd:  

 

  
(Kirketerp, u.d., s. 3) 
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Modellen viser, hvordan foretagsomhed knytter sig til handlingsbegrebet. Det er i rummet imellem 

handling i verden (involverer ikke en anden aktør) og den forandrende handling (påvirkning af en 

anden person) foretagsomhedsadfærden ses.  

”Hvis målet er undervisning, som generelt stimulerer foretagsomhed, er et af midlerne 

derfor at sikre, at de studerende gentagne gange kan opleve succes med at handle fore-

tagsomt, dvs. opleve succes med at omsætte viden til værdi.” (Knoop & Kirketerp, 2012, 

s. 69)  

At tilrettelægge sin undervisning ud fra KIE-modellen kunne være en mulighed i forhold til udvikling 

af handlekompetence. Innovationsprocesserne skaber en tydelig ramme, som gør det nemmere at 

omsætte viden til værdi. Især de forskellige læringsrum giver eleverne mulighed for at bruge fantasi 

og skabe, samt lære at tage stilling og handle for sig selv og for andre. Læringsrummenes opgave er 

at inspirere eleverne til at deltage i både i den divergente-og konvergente tænkning: 

 

 
(Høj, 2014, s. 9-10) 

 

Handlekompetence skal på baggrund af min læringssyn udvikles i sociale relationer, fordi det ikke 

blot vedrører Klafkis begreb om selvbestemmelsen, men også medbestemmelse og solidaritet. Pro-

jektopgaven egner sig hertil rigtig godt, eftersom elevmedbestemmelse er essentiel i denne proces. 

Ifølge forskningsrapporten, ”Kvalitet i idrætsundervisningen”, vil elevernes lyst til deltagelse forment-

lig mindskes, hvis undervisningen gøres meget deduktiv og lærerstyret. Det vigtigste for idrætslære-

ren er at være facilitator og tilrettelægge en proces, hvor den potentielle viden, i grupper, kan føre til 

fælles emergent viden. Viden og ikke-viden findes altså hos eleverne og er ikke noget, der overføre-

res fra læreren.  
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Analysen i opgaven viser, at elevernes personlige oplevelser kommer til udtryk i følelser, som skal 

bearbejdes og tolkes (refleksion), som grundlaget for handling og selvbestemmelse. Bandura og Kir-

keterp er fortalere for, at personlige kompetencer kan læres og samtidig ”skubbes” af læreren. Især 

træningen af disse kompetencer har stor indflydelse på, om elevers foretagsomme adfærd bliver til 

forandrende handlinger. Elevernes egen opfattelse af deres self-efficacy kan ikke ændres i løbet af få 

ugers praktik. Det er en proces, som kræver tid og et klart fokus fra idrætslærerens side. Jeg har skit-

seret, hvordan skub-metoden kan styrke elevernes succesoplevelser ved handling. Resultatet kan 

blive en generelt større lyst til at se ”vanskelige opgaver som udfordringer, der skal tages op, snarere 

end som trusler, der skal undgås.” (Knoop & Kirketerp, 2012, s. 16). 

Alt sammen har vist sig at være centreret omkring DET AT GØRE NOGET AKTIVT. Uden krav om hand-

ling overskrider eleverne ikke det, som opleves som vanskeligt, det at være foretagsom! Jeg mener, 

at de steder som lykkedes med at internalisere foretagsomhed som personlig kompetence havde alle 

et bevidst krav om, at viden skulle omsættes til handlinger. Faghæfte 21’s CKF’områder, har dermed 

stillet eleverne en række trin til processen, og ikke mindst haft handling som endeligt krav. Man kan 

undre sig over, hvorfor det overhovedet er nødvendigt at skubbe eleverne til handling? Eksempelvis i 

min praktik: ”når jeg kommer forbi igen, så skal I have været ovre og snakke med jeres fitnesslærer 

om denne træningsform”. Man kan stille sig spørgsmålet, hvorfor gør de det ikke bare af sig selv? Vi 

har altid hørt, at mennesket er født med en lyst til leve, lære, skabe og være sociale. Kirketerp forkla-

rer dette med, at vi gennem vores uddannelsessystem aflærer mange af disse livsytringer. Eleverne 

belønnes for at sidde stille og for at lære abstrakte teorier, som ikke nødvendigvis kan eller skal bru-

ges til noget. ”Alt dette har en utilsigtet bivirkning, nemlig at vi aflærer en naturlig tendens til at 

handle på muligheder, når de opstår”. (Knoop & Kirketerp, 2012, s. 71) Innovationsprocesserne og 

kravet om handling kan afhjælpe denne tendens. Jeg vil i det sidste afsnit se opgavens indhold i for-

hold til den opstillede problemstilling.  
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7. Afslutning 
 

7.1 Konklusion 
I mine øjne har idrætsfaget gode muligheder for at udvikle elevernes handlekompeten-

ce/foretagsomhed i projektopgaven. Idrætsfaget rummer unikke muligheder for at tage stilling og 

handle med både en kropslig, personlig og social kompetence i spil. Især elevernes fremlæggelse 

/produkter har vist sig at være enormt kreative og bevægelsesrige. Sammen med arbejdsprocessen i 

projektugen, har idrætsfaget vist fine kvaliteter til at udvikle elevernes handlekraft. Inddragelsen af 

idrætsfaget i projektopgaven giver eleverne mulighed for at forankre de kropslige oplevelser teore-

tisk og psykisk. Kravet om en problemformuering og et produkt gør, at eleverne er nødt til at tage 

stilling og handle i en idrætslig sammenhæng. 

Idrætslæreren kan, som en hjælp til at opstille rammer for udvikling af handlekompetence, benytte 

sig af konkrete didaktiske redskaber som eksempelvis KIE-modellen og Skub-metoden. Jeg har ople-

vet, at innovationsprocesserne med deres krav om handling i lige så høj grad kan udvikle elevernes 

handlekompetence. Processerne giver endda idræt et endnu tydeligere fokus på evnen til at se mu-

ligheder og handle. Desuden er innovationsprocesserne i særdeleshed med til at skabe en motive-

rende faglig og handlende dybde på projektopgaven. Nøgleordene er faghæfte 21’s CKF-områder: 

årsag og visioner. Innovationsprocesserne tillægger projektet en merværdi for både elever og tilskuer 

til projektopgaven, som idrætsfaget ikke automatisk gør.  

Det er afgørende for udvikling af handlekompetence, at eleverne lærer at reflektere og vurdere sig 

selv i forhold til andre. Undersøgelserne i denne opgave vedrørende elevernes self-efficacy viser, at 

de skal opleve mange små succesoplevelser med at omsætte dyb faglighed til værdi for andre. Ele-

vernes self-efficacy har vist sig at have en stor betydning for deres egen tro på at blive foretagsom-

me. Den største opgave for idrætslæreren bliver at øge elevernes self-efficacy, da denne vil give stør-

re tiltro til egne muligheder. Sker dette vil eleverne formodentlig opfatte ”vanskelige opgaver som 

udfordringer, der skal tages op, snarere end som trusler, der skal undgås.” (Knoop & Kirketerp, 2012, 

s. 16) Hertil kan skub-metoden være med til at gøre det lettere for idrætslæreren at skubbe eleverne 

til handling. Modellens 7 strategier beskriver elementer, man kan sikre sig i undervisningen for at få 

foretagsomme elever. 
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7.2 Perspektivering 
Da denne opgave har vist innovationsprocessernes berettigelse i folkeskolens idrætsundervisning, vil 

det være relevant afslutningsvist at anskue innovationsprocessernes fremtidsperspektiver i et mere 

bredt og samfundsmæssig perspektiv i folkeskolen.  

Ønsker vi at fremtidens skoleelever skal kunne arbejde innovativt, og skal arbejdet starte allerede i 

folkeskolen? Hvis ja, så forudsætter det en helt tydelig prioritering af innovationskompetence i folke-

skolens formålsparagraf, hvilket ikke er tydeligt på nuværende tidspunkt. Desuden er jeg igennem 

forløbet blevet meget optaget af de forskellige innovationsmodellers styrker og svagheder og ikke 

mindst deres formål. KIE-modellen er for mig at se den mest primitive model, der eksisterer i øjeblik-

ket. Modellen er rigtig god som introduktion til innovationsprocesser, da den er meget overskuelig, 

og samtidig har en stor ToolBox med mange hjælpemidler. Dog mangler den, efter min mening, en 

forberedelsesfase i starten og en refleksion/evalueringsfase til sidst i forløbet. I andre innovationsfor-

løb har jeg bemærket, at eleverne har svært ved at være kreative, hvis der ikke sættes klare rammer 

op inden den kreative fase. Argumentet findes hos Thomas Ziehe, der hævder, at eleverne i løbet af 

kort tid bare vil reproducere deres egne kropslige stereotypier, hvis opgaven er alt for åbne i starten. 

(Ziehe, 2004, s. 76) Kreativiteten opnås altså paradoksalt nok ofte ved at indføre begrænsninger, og 

hertil kan der med fordel anvendes modeller som 4D- og 5D modellen i folkeskolen. (Mouberg, 2005) 

Mit sidste punkt i opgaven beskæftiger sig med en tanke jeg fik under elevernes fremlæggelse i pro-

jektopgaven: Kunne projektopgaven på længere sigt blive en eksamen i innovation? Ifølge Darsø kan 

der med fordel arbejdes med andre virksomhedsmodeller, som Otto Scharmers teori U og Van de 

Vens innovationsprocesmodel, i folkeskolen. (Darsø, 2012, kap. 8) Her er det først og fremmest vær-

dien af kreativiteten, der tillægges betydning og ikke kreativitet og innovationsevne i sig selv, der er 

målet. Min pointe med dette er, at vi i folkeskolen skal se på, om det er processen eller produktet, 

der er det mest væsentlige, når man arbejder innovativt og udvikler handlekompetence i folkeskolen.  

Personligt vurderer jeg, at begge sider har potentialer, men at udvikling af elevernes innovations-

kompetence og deres almene handlekompetence bør være målet i folkeskolen. Undervisning i inno-

vation skal have til hensigt at skabe gejst, gnist, undren, nysgerrighed og handlelyst hos eleverne. 

Lærerens opgave bliver hermed at facilitere eleverne til, hvordan de selv kan arbejde med innovation 

som metode, og ikke bare opnå faglige kompetencer men i den grad også personlige kompetencer. 
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Bilag 1 - Projekt udtalelse Daniel 
 

Projektopgave 

Skoleåret 13-14 

 

Daniel Vesterlind 

9 b 

 

Daniel Vesterlind har under emnet: ”Det danske samfund” valgt fordybelsesområdet: 

”Træning, motion og sundhed” i projektopgaven. 

Han har udarbejdet opgaven sammen med Mikkel S. Madsen. 

 

Daniel havde lavet et fornuftigt forarbejde til projektet, og arbejdsprocessen var præget 

af en koncentreret indsats. Arbejdsprocessen har budt på både fysisk aktivitet, inter-

views, praktisk arbejde (produkt fremstilling) samt diskussion af teori. Rapporten inde-

holdt information om, motivation til træning, og nye træningsformer i idræt, herunder et 

nyt træningsredskab kaldet TRX. Rapporten mangler dog lidt sammenhæng. Daniel har 

haft et stort engagement i opgaven, da han selv går meget op i styrketræning, og har 

kunnet bruge opgaven til at se nye interessante vinkler på emnet. Daniels arbejdsproces 

kunne dog have været bedre, eftersom at Mikkel og Daniel har haft svært ved at få af-

stemt deres forventninger til det endelige resultat. Dertil har de haft brug for meget vej-

ledning i deres arbejdsproces. Fremlæggelsen var velforberedt, spændende og meget 

levende, eftersom at Daniel og Mikkel var gode til at engagere publikum med en fysisk 

aktiv del i deres fremvisning af produktet. Produktet var en hjemmelavet udgave af den 

originale udgave af TRX samt en video om en Facebook gruppe for skolens elever.  

 

Karakter: 7  

Konsulenter: Svend Erik Niewald Karen Jensen Jakob Hokser Olesen 
    

 Underskrift Underskrift Underskrift 

 

  



Jakob Hokser Olesen  Bacheloropgave Via University College 
141414 Fredag d. 2. maj 2014 Læreruddannelsen i Silkeborg 
 

Side 38 af 40 

Bilag 2 - Projekt udtalelse Mikkel 
 

Projektopgave 

Skoleåret 13-14 

 

Mikkel Søgaard Madsen 

9 b 

 

Mikkel har under emnet:” Det danske samfund” valgt fordybelsesområdet: ”Træning, 

motion og sundhed” i projektopgaven. 

 

Forarbejdet har været præget af interesse for emnet, men han kunne med fordel have 

lagt en mere koncentreret indsats i arbejdsprocessen. Arbejdsprocessen har budt på bå-

de fysisk aktivitet, interviews, praktisk arbejde (produkt fremstilling) samt diskussion af 

teori. Rapporten indeholdt information om, motivation til træning, og nye træningsformer 

i idræt, herunder et nyt træningsredskab kaldet TRX. Rapporten mangler dog lidt sam-

menhæng. Mikkels arbejdsproces kunne have været bedre, eftersom at Mikkel og Daniel 

har haft svært ved at få afstemt deres forventninger til det endelige resultat. Dertil har 

de haft brug for meget vejledning i deres arbejdsproces. Fremlæggelsen var velforberedt, 

spændende og meget levende, eftersom at Daniel og Mikkel var gode til at engagere 

publikum med en fysisk aktiv del i deres fremvisning af produktet. Her var det tydeligt, 

at Mikkel var velforberedt, og havde et godt overblik hvilket var med til at gøre det inte-

ressant for tilhørerne. Produktet var en hjemmelavet udgave af den originale udgave af 

TRX samt en video om en Facebook gruppe for skolens elever. Under fremstilling af pro-

duktet var Mikkel især god til at komme med løsningsforslag til produktet. Dette viser, at 

Mikkel har kreativ kompetence, som han har brugt fint i dette forløb. 

 

 

Karakter: 4  

Konsulenter: Svend Erik Niewald Karen Jensen Jakob Hokser Olesen 
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Bilag 3 – Helle Rønholt: Almen handlekompetence 
  

 

  

 

Kropslig kompetence 

Gennem mulighed for: 

 udvikling af alsidige motoriske 
færdigheder 

 at få alsidige kropserfaringer 
 at udvikle eget kropsbillede 
 kropslig immitation 
 kropslig kommunikation 

 
↔ 

 

Idrætslig kompetence 

Gennem mulighed for: 

 at lære forskellige idrætslige 
handleformer: at prøve, at le-
ge, at øve, at konkurrere, at 
træne 

 at få kendskab til forskellige 
idrætsgrene: teknik, taktik, 
regler og værdinormer 

 at styre og udvikle egne 
idrætsaktiviteter 

 

↕ Almen  

handlekompetence 
↕ 

Social kompetence 

Gennem mulighed for: 

 at forstå, acceptere og kritisk 
vurdere regler/normer 

 rollefleksibilitet 
(roletaker/rolemaker) 

 at løse konflikter 
 at tage ansvar 
 at forhandle 
 kommunikation 
 et positivt samvær, samarbejde 
 at føle sig solidarisk med andre 

 
 

↔ 

Personlig kompetence 

Gennem mulighed for: 

 positiv selvoplevel-
se/selvopfattelse 

 selvbestemmelse, tage initiativ 
 give udtryk for følelser og øn-

sker 
 indføling og medleven (empati) 
 evne til at reflektere og reagere 
 tolerance og accept 
 at blive hørt 
 at problemløse 
 at udvikle frustrationstolerance 
 at tænke selvstændigt og kri-

tisk 
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Bilag 4 – ”ToolBox” til projektopgaven i idræt 
 

 

EDDERKOPPESPINDET 
 
 

 
 

 
 
 

 
Edderkoppespindet skal afdække hvem i kender, og hvem i får brug 
for i forhold til realisering af jeres idé. Sæt gerne flere grene på hvis 

dette er nødvendig. 
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