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VÆRKTØJ PROFESSIONEL UNDREN 
OG UNDRINGSVÆRKSTEDET

Hvordan er værktøjet koblet til Entreprenørskabs-PBL
Ligesom i FIE-modellen (se forrige værktøj) kan Professionel Un-
dren som metode fungere som et understøttende procesværktøj 
for studerende ift. udvikling af problemforståelse, læring, dan-
nelse og entreprenante kompetencer. En eksistentiel og etisk 
bevidsthed, som ligger indbygget i både FIE og Undringsværk-
stedet, kan fremme en både humanistisk og meningssøgende 
innovationstilgang og en etisk ansvarlighed.

Men Professionel Undren kan også være med til at skabe værdi 
for eksterne partnere. Ift. Entreprenørskabs-PBL kan Professio-
nel Undren understøtte etableringen af engagement og fordybel-
sesevne i gruppen, gruppens samlede arbejdsproces og løbende 
refleksioner.
 

Hvad er værktøjet?
Professionel Undren og Undringsværkstedet er et navn og en 
procesbeskrivelse på en innovativ projektmodningsproces             
(prejekt). Fokus er på det centrale moment eller ’drivkraften’ i 
Entreprenørskabs-PBL, som er undringsdimensionen. Inden for 
entreprenørskabs- og innovationsforskningen knytter denne me-
tode sig til menings- og undrings-dreven innovation og entre-
prenørskab (Verganti, 2017; Hansen, 2018a,b) og til ”responsible 
innovation”(Owen et al., 2013; Philbeck et al., 2018).

Hvad kan man opnå ved at anvende  
”Professionel Undren og Undringsværkstedet”?

I Professionel Undren lærer den studerende eller professionelle 
forskellen på at undre sig på en pragmatisk og videns- og for-
klaringssøgende måde på den ene side, og på den anden side 
at undre sig på en eksistentiel, fænomenologisk og filosofe-
rende måde’. Sidstnævnte form for undren kan være væsentlig, 
når man i kreative og værdibaserede innovations- og entrepre-
nørskabsprocesser vil arbejde med radikal innovation og med 
”wicked problems” og de såkaldte ”delicate problems” (Hansen, 
2018a).

Bag almindelige problemer og ’wicked problem’ ligger ofte ’deli-
cate problems’, som er delikate, idet de peger på, eller har rod i, de 
mere eksistentielle og etiske behov, grundvilkår og spørgsmål, som 
menneskers liv og syn på det gode liv er orienteret ud fra. Disse 
’delicate problems’ kan let overses eller bliver behandlet overfla-
disk, hvis man primært anlægger en forklarings-søgende og prag-
matisk, nytte- og problemløsnings-orienteret tilgang i et projekt. 

Men i mødet med store eksistentielle og etiske spørgsmål og 
grunderfaringer (som f.eks. ‘hvad er tillid, mod, fællesskab mvt.) 
finder vi ofte kraften til nytænkning, radikal innovation og ”re-
sponsible innovation”, især inden for de virksomheder og orga-
nisationer, der arbejder med mennesker, kreativitet og det me-
ningsfulde i (arbejds)livet.

I Professionel Undren er målet således at fastholde en undren - 
som ofte i starten mere har karakter af en nysgerrighed - hen til 
en eksistentiel og etisk bevidsthed (altså fokus på humanistisk 
dannelse). Dette gøres med inspiration fra humanistisk forsk-
ning, især den eksistentielle fænomenologi og filosofiske her-
meneutik.

I praksis er Professionel Undren designet som et undringsværk-
sted, der består af fem momenter (Hansen, 2008, 2014, 2015).

Det første moment er det fænomenologiske moment, hvor grup-
pen starter med en konkret levet erfaring, der har gjort indtryk på 
dem. I dette fænomenologiske moment skal de så at sige ’sænke 
sig ned’ i det, de har oplevet og derfra beskrive den livsverden, 
og det de oplevede på en sansestemt måde, som leder hen til en 
stemt forundring over et bestemt fænomen (f.eks. fællesskab).

I det hermeneutiske moment skal deltagerne på sokratisk kri-
tisk og undrende vis undersøge de tavse værdier og grundanta-
gelser, som bliver taget for givet i den levede erfaring. Sammen 
undersøger de en udvalgt fortælling, og ledes langsomt (”Slow 
thinking”) til en begyndende filosofisk undren over udvalgt værdi 
og fænomen (’hvad er i grunden fællesskab?’)
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Finn Thorbjørn Hansen (2017) og hans 5 fasede model for undringsværksted med tegninger af Eva Sommer.

I det æstetiske og filosofiske moment sættes deltagernes egen 
fortælling og dermed egen personlige filosofiske undren i dialog 
med menneskehedens Store Visdomsfortællinger og Undringer. 
Her er det kunsten, skønlitteraturen, filosofien, myter, eventyr, 
musik, eller lign. vi bringer med ind i rummet til en yderligere 
kvalificering af gruppens undren.

I det eksistentielle moment bringes den skabte undren med til-
bage til deltagernes eget liv igen. Hvad har jeg lært? Hvordan kan 
det være relevant og interessant at tænke med i forhold til min 
egen faglighed, studie eller professionelle praksis? Hvordan kan 
det kaste et nyt innovativt lys over tidligere tænkning eller det, 
der foregår i en konkret praksis? 

Det femte og sidste moment er det phronesiske. Phronesis er det 
græske begreb for praktisk visdom. Her skal deltagerne reflek-
tere over, hvorfor og hvordan forløbet kan bruges i praksis. Eller 
som procesen er illusteret af Eva Sommer, en innovatinskonsu-
lent fra Vejle Kommune, og vist i Hansen (2018a): Se nedenunder.

Hvordan anvendes det?
Professionel Undren er på Aalborg Universitet blevet brugt 
som projektkvalificerende og projektudviklende. Professionel 
Undren tilføjer en vigtig humanistisk dannelse til PBL og En-
treprenørskabs-PBL processer, idet deltagerne trænes i også 
at medtænke en eksistentiel og etisk bevidsthed og lærer at 
forholde sig filosofisk undrende til egne forforståelser og pro-
blemdefinitioner.

Professionel Undren og Undringsværkstedet er i dag også 
brugt i professionelle organisationer som et innovativt værk-
tøj inden for designtænkning og designundervisning (Hansen, 
2014), kreative virksomheder og kommunal organisations-
udvikling (Hansen, 2018a,b), undrings-baseret entreprenør-
skabsundervisning på professionshøjskolerne (Hansen et al., 
2017) og i sundhedssektoren (Hansen, 2016).
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