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IO9. Forskningsbaseret artikel om studerendes kompetencer før og 
efter entreprenørskabsuddannelse. 

Denne artikel er baseret på praktikerere som forskere i deres egen hverdag 

med undervisning (practitioner research). Der har været fokus på systematisk 
undersøgelse af studerendes evalueringer af egne entreprenørskabserfaringer 

før og efter deltagelse i et modul, som blev gennemført tre gange (2018-20). 
Resultaterne af indledende studier om de første to moduler blev brugt til at 

forbedre det tredje modul. Deltagerne var Erasmusstuderende fra forskellige 
europæiske lande, samt danske studerende, og undervejs blev det tydeligt, at 

der var forskellige opfattelser af innovation og entreprenørskabsuddannelse 
blandt deltagerne. 

Udvikling af entreprenørskabserfaringer og tankegange er et af de otte 

hovedmål for livslang læring, som EU-Kommissionen definerede i 2006. Siden 

da har EU-medlemslande forsøgt at implementere innovation og 
entreprenørskab i deres nationale uddannelsessystemer, men indtil videre er 

der ikke opnået et fælles koncept. Nogle medlemslande har fokuseret på at 
tilpasse de studerende til en dominerende socioøkonomisk logik i samfundet 

ved at fremme entreprenørskab rettet mod et kommercielt marked, mens 
andre lande har fokuseret på entreprenørskab som skabelse af social og 

kulturel værdi for andre. I disse moduler har de studerende mest arbejdet med 
den sidstnævnte tilgang. 

2. De teoretiske rammer 
Læreplanen for modulerne blev skabt ud fra definitioner om 

entreprenørskabsuddannelse, som anbefales af Fonden for Entreprenørskab og 
Uddannelsesministeriet. ”Entreprenørskab er, når der bliver handlet på 

muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Den værdi, 
der skabes, kan være af økonomisk, social eller kulturel art” (FFE 2012). 

Centralt i denne definition er det at handle og at skabe værdi for andre, samt 
at etablere relationer mellem individ/individer og andre. Læreplanen blev 

designet baseret på denne definition med mål om at fremme de fire 

dimensioner: attitude, handling, omverdensrelation og kreativitet. Disse 
dimensioner blev indskrevet i selve læreplanen (Fig.1). Attitude er forstået 

som en central dimension, der både påvirker, og bliver påvirket af, handling og 
omverdensrelation. Vi medregner desuden psykologiske undersøgelser, som 

indikerer at attitudeskift bevirker adfærdsskift, når man inkluderer faktorer 
såsom at ”implementere intentioner, modstand, kontekstuel støtte og 

vaneadfærd” og derfor, hvis det skal lykkes, skal konkrete strategier indføres i 
læreplanen (Arbuthnott, 2009, p. 161). 
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Fig. 1. De fire indlejrede centrale entreprenørdimensioner i 
uddannelsesinstitutioners læreplaner (Rasmussen, Moberg, Revsbech, s. 12).  

 

3. Modulets struktur 
Modulet “entreprenørskab i skolen” blev designet til at støtte de studerendes 
individuelle udvikling i hver af de fire dimensioner (Fig. 1). Modulet blev i løbet 

af de tre år tilpasset skiftende interesser blandt undervisere og de studerende. 
På det tredje modul blev didaktikken skiftet ud med e-læring grundet 

Coronalukning.  
 

Modulets struktur var inspireret af tidligere studier i entreprenørskabsudvikling 

i Østersø Regionen.  
”Europa står både overfor mange globale udfordringer (økonomisk og 

miljømæssigt) og en overordnet forandring i arbejdslivet. Samfundet har 
bevæget sig væk fra at et industrielt samfund baseret på beskæftigelse til et 

globalt videnssamfund baseret på innovation og projektbaseret arbejde. Dette 
kræver nye entreprenørielle tankegange og kulturer. Skoler i Europa spiller en 

speciel og vigtig rolle i at udvikle disse entreprenørielle tankegange. Et fokus 
på entreprenørskab under uddannelse forbereder de studerende på en fremtid 

med efterspørgsel på innovation, initiativ og entreprenørivrighed” 
(Entrepreneurship in Education in the Baltic Sea Region, 2006). 

 
I lyset af denne definition bør entreprenørskab spille en nøglerolle i et 

undervisningsmiljø, og definitionen af entreprenørskab bør ses som en central 
komponent til udviklingen af et undervisningsmiljø i den virkelige verden;  

 

I rapporten ’Entrepreneurship in Education in the Baltic Sea Region’ (2006) 
står der;  

“Initiativ og entreprenørskab er evnen til at gøre ideer til handling. Det 
indebærer kreativitet, innovation og risikovillighed, såvel som evnen til at 

planlægge og styre projekter til at efterleve målsætninger. Individet skal være 
bevidst om konteksten for hans/hendes arbejde og være i stand til at gribe de 

muligheder, som opstår. Det er grundlaget til at opnå de specifikke evner og 
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den viden, som skal til for at etablere eller bidrage til social eller kommerciel 

aktivitet. Dette bør inkludere bevidsthed om etiske værdier og at fremme 
demokratisk dannelse” 
 

Det blev forventet af de studerende, at de havde erfaring og kompetencer med 

kreativitet, innovation og projekter, men ikke nødvendigvis med 
entreprenørskab og risikovillighed. 
 

Kompetenceområder og fag på modulet 

Alle fag kan indgå i modulet. I dette modul indgik engelske og de pædagogiske 
fagområder.   

 
Entreprenørskabfærdigheder omfavner her fire forskellige 

kompetenceområder; kreativitet, at skabe handling, miljøbevidsthed og 
egen/etisk holdning. 

 

1. Kreative evner – at finde ideer og muligheder, bruge sin viden, 
eksperimentere og improvisere, metodologiske problemløsninger. 

2. Miljøbevidsthed – global og lokal bevidsthed om kultur, kontekstuel 
bevidsthed, bæredygtighed. 

3. At skabe handling – at planlægge og styre projekter, skabe værdi, beherske 
sprog anvendeligt til diskussion, demokratisk dannelse, samarbejde. 

4. Egen/etisk holdning – risikovillighed, bevidsthed om etiske overvejelser, 
handlekraft, at acceptere tvetydighed 

I entreprenørskabsuddannelse, og i dette modul, vil læringsmålene være; 
 
 

Læringsmål: Den studerende 

kan 

Vidensmål: Den studerende skal 

have viden om 

Kommunikere i forskellige 

kontekster 

Kommunikations- og 

undervisningsteorier 

Tage initiativ, risici og ansvar Teorier om innovation, kreativitet og 
entreprenørskabskompetencer 

Søge og tage chancer Metoder i dataindsamling 

Samarbejde Co-creativity på forskellige måder og 
i forskellige processer 

Gøre ideer til handling Projekt- og processtyring i 

klasseværelset 

Gøre ideer til værdiskabende 

produkter, som medregner 
miljøspørgsmål 

Miljøteori og 

entreprenørskabsuddannelse 

Evaluere troværdighed og værdi 

af entreprenørideer- og 
produkter 

Teorier om forskellige former for 

evaluering 
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Undervise i 

entreprenørskabsevner i et 

kreativt læringsmiljø ved at 
fokusere på 

undervisningsmetoderne i stedet 
for indholdet 

Didaktiske processer i forbindelse 

med innovation, kreativitet og 

entreprenørskab 

 

 
Fig.2. 

 
Modulerne blev baseret på entreprenørteorier, og de studerendes erfaringer fra 

praktikforløb blev inkluderet i modulet. Målet var, at de studerende skulle blive 
i stand til at udvikle entreprenørviden- og evner, som de kan bruge i deres 

fremtidige lærerkarrierer. Entreprenørskabsevnerne vil samtidig med 

undervisning blive udviklet i praktiske sekvenser. 
 

Modulets indhold 
Modulet er designet med henblik på at kombinere teoretisk viden, besøg på 

eksterne institutioner og praktiske færdigheder. Efter en sekvens med 
teoretisk diskussion, praktiske øvelser og besøg, skulle de studerende 

færdiggøre en større opgave – tre i alt. Disse tre store opgaver (forklaret 
nedenfor) gav de studerende mulighed for at tilvælge deres egne teoretiske 

diskussioner, eksperimenter og besøg uden for professionshøjskolen. 
 

Opgave 1: ”Skab dit eget undervisningsmateriale”. På baggrund af et 
besøg på Experimentarium valgte de studerende temaer/aktiviteter fra 

museets udstilling. De skulle beskrive den valgte udstilling og omdanne det til 
undervisningsmateriale til en bestemt aldersgruppe. De beskrev 

undervisningsmaterialet, som kunne være hvad som helst, og forklarede 

hvordan dette materiale kunne fremme en tankegang for entreprenørskab, 
samt forklare hvilke dele af entreprenørskabsprocessen materialet fokuserede 

på, hvilken aldersgruppe det var lavet til, hvilke emner som kunne diskuteres 
ved brug af materialet, hvordan de havde sat deres mål, osv. Med andre ord; 

de skulle skrive en undervisningsvejledning til det materiale, de selv havde 
skabt! 

 
Denne opgave var svær og kompleks for de studerende, men de arbejdede 

flittigt på undervisningsmaterialet, og til sidst var der lavet forrygende 
materialer og undervisningsvejledninger. 

 
Opgave 2: ”Entreprenørskab i læring; opfind et spil 4. klasse!”  

De studerende fik til opgave at udvikle spil i grupper, hvori 4.klasseselever 
kunne teste og udvikle demokratiske færdigheder. De kunne vælge at starte 

med et velkendt spil (kort, bold, bræt, computer) og udvikle derfra, eller de 

kunne udvikle et nyt spil fra bunden. Desuden skulle disse benspænd 
efterleves: 
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1. I skal inkludere 1 eller 2 FN-mål i spillet. 
2. I skal inkludere Folkeskolens Formål i jeres målsætning, 

3. I må kun bruge genbrugsmaterialer til spillet! 
4. … og I skal beskrive spillets formål! 

5. 4.-klasseseleverne skal kunne gennemføre spillet på 20-25 minutter. 
 

De studerende arbejdede på deres spil i to uger og præsenterede dem for 

hinanden for at få konstruktiv feedback. De havde virkelig gode spørgsmål, 
såsom ”hvordan udvikler dette demokratiske færdigheder?” eller ”hvis du gør 

dette, vil det være lettere for børnene at forstå”. 
 

De studerende tog derefter ud til en lokal skole for at teste spillene med 
4.klasser, mens vi, lærerne på skolen og underviserne på læreruddannelsen, 

fulgte spillene omhyggeligt. De studerende havde skabt vidt forskellige spil og 
fik nyttige evalueringer fra 4.klasseseleverne, som de straks brugte til at 

forbedre deres spil. Afslutningsvis spillede de studerende selv spillene på 
læreruddannelsen, og vi diskuterede, hvordan lærere/lærerstuderende kan få 

eleverne til selv at udvikle spil med et fokus på entreprenørskab. 
 

Opgave 3: Skabe en have til studerende 
Denne opgave gik ud på at skabe en nabo- eller skolehave for lærerstuderende 

på en professionshøjskole i udkanten af byen, tæt på motorvejen og 

jernbanen. Studiegrupperne på modulet arbejdede med opgaven i 3 uger. I 
2020, på grund af Coronapandemien, blev de studerende i stedet bedt om at 

bruge deres eget nabolag til at skabe en have. De fleste var interesserede i 
erfaringsbaseret læring og bæredygtighed, og de havde begrænset viden om 

havearbejde. 
 

For at skabe opmærksomhed om projektet blev de studerende bedt om at 
udvikle et event, som kunne tiltrække studerende. De studerende udviklede 

workshops om spiring, hvor andre studerende kunne lære at omdanne gamle 
kartofler og overmodne tomater til nye planter. I workshoppen blev der kun 

brugt genbrugsmaterialer såsom gamle dåser, blomsterpotter lavet af 
gennemsigtig plastik eller sort plastik. De kunne få vejledning i, hvordan man 

kan eksperimentere med selvvandingssystemer, samt hvordan man kan lave 
vinduer i plastikkrukker, så man kan se, hvordan kartoflerne udvikler sig. Det 

var svært at forudsige resultatet af aktiviteterne. Det at observere en gammel, 

rynket kartoffel forvandle sig til en ny og spirende kartoffel i en gammel dåse 
handler eksempelvis om at omdanne affald til noget af værdi. Ordet affald har 

mange negative konnotationer såsom værdiløs eller lav kvalitet. Men i dette 
projekt blev skrald i stedet en poetisk måde at skabe liv på.  

 
Det næste skridt var at undersøge mulighederne for at etablere en skole- 

og/eller nabohave i de grundliggende forskellige nabolag fra Izmir til Roskilde. 
De lærerstuderende brugte en design thinking metode til at undersøge 
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muligheder for nabo/skole-have og herunder interesser fra andre 

interessenter, studerende og ledelsen. I 2019 blev de studerendes forslag til 
en nabohave afvist af interessenterne med begrundelserne, at det var for 

tidskrævende, dyrt og urealistisk. Som et alternativ blev det i stedet foreslået 
at opsætte plantekasser med kartofler ved de nærliggende studieboliger. En 

prototype af genbrugstræ blev udviklet, og på det lokale Makerspace blev 
prototypen videreudviklet. 

 

De studerende præsenterede i 2020 over Zoom deres forslag til 
skole/nabohaver i Tyrkiet, Østrig, Belgien, Holland og Danmark.  

 

4. Metoder 
For at forbedre kvaliteten af de tre moduler gennemførte underviserne 

forskning i egen praksis. Undersøgelsens data fremkom ved at analysere 
ændringer i læreplaner, studerendes produkter og spørgeskemaer fra 

begyndelsen og slutningen af moduler, samt uformelle interviews med 
studerende og observationer. De fleste data blev indsamlet i foråret 2019 og 

2020 under 2x14 ugers undervisning. I 2020 blev halvdelen af 
undervisningsgangene gennemført som e-læring. Der var 47 studerende. 

 

Måleværktøjer 
Det overordnede forskningsspørgsmål fokuserede på relationen mellem målene 
i entreprenørskabsuddannelse og de studerendes forståelse af 

entreprenørskabstilgange til uddannelse. Vi var interesserede i at måle 
studerendes innovative og entreprenørielle kompetencer før og efter, de havde 

deltaget i et modul om entreprenørskabsuddannelse.  
 

Definitionen af entreprenørskabsuddannelse og modellen (Fig.1) med fire 
dimensioner af entreprenørskabsuddannelse blev brugt til at udvikle 

måleværktøjerne. Vi lavede korte spørgeskemaer, hvori de studerende blev 
bedt om at uddybe deres svar. Efter de første to moduler blev deltagerne bedt 

om at udfylde et Delphi-evalueringsskema. Det tredje modul var stadig 
undervejs, da denne artikel blev skrevet færdig. 
 

5. Resultater 
Før modulets start 
Entreprenørskab og innovation har i årevis været en del af det europæiske 

initiativ for livslang læring (European Lifelong Learning Program), men flere 
studerende var uvante med selve koncepterne (Fig. 2). En østrisk studerende 

skrev ”Jeg ved ikke præcis, hvad det betyder, men i mit hjemland bruger vi et 
andet udtryk for det, og det handler om at planlægge fag, men udover det har 

jeg ingen anden information om entreprenørskab.” Citatet illustrerer en 
tendens, hvor de studerende ofte tror, at de er blevet undervist i 

entreprenørskab, og at denne undervisning bare har været kategorisereret 
anderledes.  
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Ifølge størstedelen af de studerende handler entreprenørskabsuddannelse om 

at forberede studerende til arbejdsmarkedet. (Fig. 3) 

Fig. 3. 
 

Læser man de studerendes uddybende svar, dukker der flere nuancer op: ”Det 
handler ikke kun om økonomi eller kultur. Det er en blanding af forskellige 

ting, og er supervigtigt i den ”store” verden.” Denne studerende fra Holland 
gav udtryk for en forståelse, som kan være svær at inkorporere i den 

traditionelle fag-og testkultur i skoleverdenen. De fleste studerende deler 

forståelsen af entreprenørskab og innovation som værende tilgange til læring, 
hvori man lærer at tale sin egen og andres sag, lærer at handle og nogle 

gange tage chancer. (Fig. 4) 
 

 Fig. 4. 

 

Ord som innovation og entreprenørskab kom ikke til verden som en selvfølgelig 
del af uddannelser, men de er blevet inkorporeret gennem politiske 

beslutninger. (Fig. 5) 
 

 Fig. 5. 
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For de fleste studerende bringer ordet entreprenørskab ikke negative business-
associationer med sig, når de hører det. En belgisk lærerstuderende skriver 

”Jeg tror, at effektivisering kan være godt. Hvis man eksempelvis finder en 
mere effektiv måde at skabe forbindelse mellem læringens indhold i skolen, får 

man mere tid til at hjælpe de elever, som har mest brug for det.” I Fig. 2 kan 
man se, at de studerende er uvante med at sætte entreprenørskab ind i en 

uddannelseskontekst. 

 

Slutningen af Modulet 
Afslutningsvis i modulet blev deltagerne bedt om at udfylde en ny type 
evaluerinsskema kaldet Delphi-evaluering (Fig. 6); Her skulle de studerende 

skrive udsagn i evalueringsskemaet og dele dem rundt til hinanden. De 
studerende læste derefter hinandens udsagn. Hvis de var enige, skulle de 

sætte en streg under, mens de skulle undlade at sætte streg, hvis de var 

uenige. Hvert eneste udsagn var vigtigt, og de positive udsagn var indikationer 
og bekræftelser på læringens indhold og form, men der var samtidig udsagn 

som ikke rigtigt relaterede sig til entreprenørskabsuddannelse. De kritiske 
udsagn kritiserede enten fagets indhold, hvordan det var organiseret, 

undervisningen eller mangel på undervisning. Dette kan ses som udtryk for 
konstruktive forslag til ændringer. 

Underviserne samlede alle udsagnene i et skema og udvalgte nogle af dem 
(både positive og kritiske) for at diskutere og uddybe dem med de studerende. 

Denne metode tager lidt tid, men den kan bruges til at forstå, hvad og hvordan 
de studerende tænker, samt hvad de forventer fra et kommende fag. 

 
Write 3 statements that you find good in this module 
  

Sæt kryds, hvis du er 
enig 
X if you agree. 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

 
Write 3 statements that could be better in this module 
  

Sæt kryds, hvis du er 
enig 
X if you agree 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
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Vi modtog meget forskellige udsagn i denne evaluering og fik dermed en god 

indsigt i de studerendes opfattelser af modulets styrker og svagheder. 
 

I den positive ende fik vi følgende udsagn, som havde stor tilslutning: 
 

1. Modulet ændrer ens tankegang 

2. Den praktiske erfaring/at arbejde uden for klasseværelset funger godt.  
3. Modulet fremmer kreativitet 

4. At opfinde et spil og præsentere ideen på skolen/at teste det på elever var  
fremragende. 

5. De studerendes bevidsthed om vigtigheden af entreprenørskab blev styrket 
6. God balance mellem teori og praksis 

7. Vi fik gode ideer til at inkorporere entreprenørskab i de sædvanlige 
folkeskolefag 

 
I den negative ende fik de følgende udsagn stor tilslutning: 

 
1. To dage om ugen var ikke nok 

2. Det havde været rart med dybere teoretisk viden 
3. Nogle gange var det svært at forstå pointen med opgaven 

4. Mere skriftlig feedback på opgaverne 

5. Ville gerne have haft mere tid til at arbejde på spillet 
 

Evalueringen kræver, at vi taler med de studerende om nogle af udsagnene, så 
vi kan forstå dem på et dybere niveau. Vi diskuterede paradokset i, at de 

studerende godt kunne lide balancen mellem teori og praksis, men samtidig 
ønskede dybere teoretisk viden. Vi kunne forstå, at det var knapheden af tid, 

som de mente – både med undervisere, og når de studerende efterfølgende 
selv skulle bruge den teoretiske viden i praksis.  

 
De studerendes favoritøvelse var klart at opfinde og præsentere spil, og vi 

diskuterede, hvad det var, som gjorde dette så meget bedre end at udvikle 
undervisningsmateriale eller skabe skolehaver. Her lærte vi, at ikke blot 

muligheden for at udvikle et spil, men også at afprøve det på elever, gav 
utroligt god mening fra et entreprenørskabsperspektiv. De var nødt til at være 

kreative, når de skulle opfinde spil, de skulle være didaktisk innovative og 

have omverdensorienteret tankegang for at udvikle elevernes demokratiske 
kompetencer. 

 

6. Diskussion og konklusioner 
Nåede vi vores mål? På mange måder, ja. De studerendes evalueringer viste, 

at de både forstod og brugte elementer af entreprenørskabsuddannelse i deres 
arbejde med spillene.   
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Det gav rigtig god mening, at vi skulle opfinde spil og teste dem i skolen. 

Det var en stor oplevelse for os og børnene. De lærte meget på det 
demokratiske område, og det gjorde vi også. Børnene var meget 

entreprenanørielle” (Studenterevaluering juni 2019).  
Arbejdsprocesserne var gode for de studerende, deres energi og entusiasme 

på det praktiske niveau var høj, og de brugte deres teoretiske viden til at 
udvikle elevernes evner i spillene. Lærerne på skolen var glade for spillene og 

bad dem om lov til at kopiere og udvikle dem efterfølgende. De studerende 

opfattede denne del af kurset som en autentisk praktisk oplevelse. 
 

I 2019 var den teoretiske ramme for entreprenørskabsuddannelse ikke helt 
klar for de studerende, mens de arbejdede på projektet med skole/nabohave. 

De studerende opfattede projektet som et øvelseskursus uden elever. Nogle 
lærerstuderende skabte en passiv læringsatmosfære, men de fleste var 

positive i forhold til at arbejde i nye omgivelser uden for klasseværelset.  

 
I 2020 blev didaktikken ændret til e-læring, og de studerendes overordnede 
tilgang til skole/nabohaver ændrede sig. Grundet Coronalukning forventede de 

lærerstuderende at arbejdede med eksempler i stedet for at teste deres 
produkter i et klasseværelse. De var desuden blevet interesserede i 

bæredygtig udvikling og havde fornyet forståelse for brug af ressourcer.  
Evalueringen viste, at tillid, timing og opgaver hænger tæt sammen. De 

studerende tog positivt imod overgangen til e-læring. De holdt kontakt på 
Zoom, over telefonen og Skypede med deres underviser. Vigtigheden af denne 

tilgængelighed til sparring med underviseren er nødvendig ifølge de 
studerendes evalueringer. Design thinking metoden indebærer risikovillighed. 

Denne udfordring indgik i evalueringen af de studerendes præsentationer, og 
ved løbende at kommunikere om at løbe risici i forbindelse med 

undervisningen, stolede de studerende på, at selv, hvis noget gik galt, ville det 

ikke være et problem. Grupperne førte desuden logbog, hvori deres 
arbejdsproces blev forklaret.  

 
Konceptet ‘læreren som forsker’ (practitioner research) etablerede en 

undersøgende tilgang gennem modulerne. Fra de indsamlede data lærte vi, at 
vores lærerstuderende forventer autentiske udfordringer, som er forbundet 

med lærerprofessionen, samt at de ønsker at blive i stand til at overføre deres 
nye viden og evner til deres fremtidige arbejde i et klasseværelse. De ønskede 

at lære gennem aktiv deltagelse i entreprenørskabsuddannelse, og ikke bare 
høre om entreprenørskabsuddannelse gennem konstruerede scenarier. De 

studerende forstod forbindelsen mellem entreprenørskabsuddannelse og 
demokratisk dannelse, og de var i stand til at bruge dette i konkrete 

situationer, samt at tage ansvar for deres elevers demokratiske og 
entreprenørielle udvikling. At fokusere på så mange ting på samme tid var 

komplekst og risikofyldt for eleverne, og indimellem blev de opgaver, vi havde 

designet, for meget for dem. Entreprenørskabsuddannelse og 
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læreruddannelsen skal give autentiske læringsmuligheder til de studerende for 

at fremme entreprenørfærdigheder.  
 

Det er tydeligt for os (læreruddannere), at vi gennem årene er blevet mere 
specifikke og målrettede i vores opgaver til eleverne. Ved at tage evalueringer 

til efterretning blev det lettere at målrette opgaverne med henblik på at 
udvikle de lærerstuderendes entreprenørskabskompetencer. Fagbeskrivelserne 

blev præcise, og de studerende lærte meget mere, fordi de forstod opgaverne 

hurtigere. 
Enkelte studerende deltog både i vores moduler og i nogle af de intensive 

arbejdsuger i EIPTE-projektet, og det står klart, at de har nydt stor gavn af 
deres deltagelse. En af dem skrev:  

“Det har givet mig både et kritisk og etisk syn på undervisning, og samtidig 
har det givet et godt indblik i at udvikle kreativ og innovativ læring til alle mine 
fag.” (Evaluering 2019) 
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