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Succesoplevelser
Ikon created by Tina Abi

Hachem from Noun Project

At lykkes med noget nyt er 

selvforstærkende og styrker 

handlekraften



”individets forventning om egen 
kompetence til at gennemføre en 
bestemt handling”

(Bandura, 1993)

Gennem succesoplevelser opnår vi:
Handlingstillid (self-efficacy)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/A_bandura.jpg


Succesoplevelser:

• Kræver at vi lykkes med noget svært!

• Er individuelle og afhængige af vores tidligere 
oplevelser

• Kræver (ofte) at vi får et kærligt skub for at ændre 
opfattelsen af det som opleves for svært.



• Det er ligegyldigt hvor meget folk ved, hvis de ikke har 
modet til at bruge det!

Anne Kirketerp
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Opmærksomhed på 
”næste bedste skridt”

Det eneste vi har kontrol over er os 

selv og de midler vi har til rådighed! 



Målorienteret

Kausal

Middelorienteret

Effectuel

Kirketerp, 2014, 2017; Saras Sarasvathy: 2001, 2005, 2008

Små skridt med fuld kontrol

“Næste - bedste skridt”

Forretningsplan



Det eneste, vi har kontrol over, er os selv. Hvis vi 
hele tiden beskæftiger os med den næste bedste 
handling, bliver vores handling overkommelig og mulig.

”Næste bedste skridt”



?…Hvem kender jeg som har 
lavet noget som minder 
om?

Hvilken lille ting 
kan jeg gøre i 
dag som peger 
mod målet?

Hvordan 
kommer jeg i 
gang?

Hvilket ”næste 
bedste skridt” kan 
vi tage lige nu?



?

Hvordan 
kommer jeg i 
gang?

Hvem kender 
jeg som har 
lavet noget som 
minder om?

Hvilken lille 
ting kan jeg 
gøre i dag som 
peger mod 
målet?

Hvilket ”næste 
bedste skridt” 
kan jeg tage 
lige nu?

Hvem kender jeg 
som har lavet….. ?

Hvilken lille ting 
kan jeg gøre i 
dag som peger 
mod målet?

Hvilket ”næste 
bedste skridt” 
kan jeg tage lige 
nu?



Lad være med at vente på den perfekte mulighed.                 
Start med at basere din handling på, hvad du har ved hånden: 

(1) hvem du er: (Hvad er jeg for et menneske - hvad er 
mine styrker?)

(2) hvad du ved og kan: (Hvad ved jeg noget om, som kan 
hjælpe mig? hvad kan jeg allerede – lige 
nu?)

(3) hvem du kender: (Hvis jeg har brug for hjælp, hvem kender 
jeg så NU, som kan hjælpe mig? 

(4) hvad du vil: (hvad er min drøm for fremtiden - Hvad 
motiverer mig?)

http://bigthink.com/sarassarasvathy
Saras Sarasvathy, 2001, 2008.

Udgangspunkt i midler ”Bird in hand”

http://bigthink.com/sarassarasvathy
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Styrker og interesser

Byg på det vi er gode til OG får 

energi af

Ikon created by 

Boudewijn Mijnlieff from 

Noun Project



Fokuser på osten  - og ikke kun hullerne!



Der er mange veje til selvindsigt om, hvad der 
motiverer os…



Trivsel

Samhørighed
(Har jeg tilstrækkelige 
gode relationer?)

Deci & Ryan, 2000. http://callais.net/intrinsic.htm

www.selfdeterminationtheory.org

Kompetence 
(Oplever jeg mig 
kompetent? 
Bruger jeg mine styrker?
Kan jeg øve mig uden 
ydmygelse?)

Autonomi (er jeg helhjertet 

og oplever jeg tilstrækkelig 
frihed?) 

Psykologisk trivsel = opfyldelse af
Basale psykologiske Behov

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The 'what' and 'why' of goal pursuits: Human needs and the 
self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227-268.

http://callais.net/intrinsic.htm
http://www.selfdeterminationtheory.org/


Hvis du har 10 bolde du kan fylde i hvert glas. 
10 er godt - 1 er dårligt – hvor mange bolde skulle der så i hvert glas?

Kompetence
Jeg føler mig 
tilstrækkelig god til 
det jeg laver på mit 
arbejde

kolleger/ relationer
Jeg har  tilstrækkelige 
gode kolleger (venner)

Frihed og interesse
Jeg bestemmer 
tilstrækkeligt over mit 
eget liv:

#1. Dilemma – 2og2 - 4min

7 10 6

Hvad skal der til for, at der kan komme flere bolde i hvert glas?
Med udgangspunkt i ”Hvem du er”, ”hvad du allerede ved og kan” og ”Hvem 
du kender”?



Ydre og indre motivation

Ingen 
kompetence
Mangel på 
kontrol

Straf/
belønning

Ros fra 
andre.
Dårlig 
samvittighe
d

Selvopsatte 
mål.
Personligt 
vigtigt.
Værdifuldt

Ønsket om at 
nå et vigtigt  
og værdifuldt  
mål

Nydelse, 
Medfødt, 
Tilfredsstillelse

Efter Deci & Ryan, 2000.

Kirketerp og Knoop. (2019). Motivation og frihed i pædagogikken. KVaN

Jeg 
oplever et 
indre pres 
for at få 
ting 
overstået
”mor
stemmen
”

Jeg 
forstår 
ikke 
meninge
n  og det 
er 
kedeligt

Jeg forstår 
godt 
meningen 
– men det 
er ikke 
sjovt 

Det er 
menings-
fuldt og 
interessant 
– men det 
er ok når 
det er slut

Totalt 
menings-
løst og 
ligegyldig
t

Jeg 
elsker 
at lave 
det og 
det er 
surt når 
det 
slutterMeningsfuld selv-

disciplin
Autonomt  motiveret

ANNE KIRKETERP.DK

Meningsløs
selv-disciplin
Kontrolleret motivation



Man fremmer Autonomi
(fylder de 3 glas) ved at:

• Forklare rationaler overbevisende – folk skal have gode 
begrundelser

• Give folk konstruktiv og positiv feedback
• Tage folks perspektiv – lytte – møde folk hvor de er
• Give folk gode valgmuligheder
• Give folk gode muligheder for udforskning/tage initiativ

• Behovs-understøttelse tilfredsstiller basale psykologiske behov 
og fremmer autonom motivation
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Mod til at fejle

Læring er forsøg og fejl- “fail forward”

Ikon created by Luis 

Prado from Noun Project



Mod til at øve sig

Læring er forsøg og fejl- “fail forward”

Ikon created by Luis 

Prado from Noun

Project



Tips til ”at turde fejle”

”Så Henrik det gik ikke som du havde forventet. Hvis 
du skulle gøre det om, hvad ville du så gøre?”

1. Bed de andre i gruppen om at komme med 
forslag ”kender I nogen, Henrik kunne spørge?”

2. Anerkend modet til at gøre noget (processen), 
selvom det ikke går som ønsket første gang (altså 
ikke kun resultatet).



Få mod til at ringe/kontakte en person

1. Lav improvisations teater (teater sport) eller/og

2. Skriv de første fire sætninger ned, du vil sige i telefonen

3. Træn dem med en makker. Sig det højt, præcis som det 
skal siges i telefonen.

4. Gå uden for døren, og ring og sig det i telefonen til én 
du kender

5. Ring til den rigtige person





Rollemodeller

Vi har brug for en eller flere 

nærværende rollemodeller, som kan 

anvise de næste trædesten.

Ikon created by Gilbert 

Badges from Noun

Project





Skubmetoden – Vejledning som fremmer foretagsomhed 

Kirketerp, 2011, Kirketerp 2016

Anerkendelse 

for handling

Fokus på 

næste bedste 

skridt

Rollemodeller

Styrker og 

interesser

Faglig 

indlæring
Succes-

oplevelser

Mod til at fejle

Foretagsomme

Elever



Anerkendelse for handling

Man får hvad man måler!



Det som får lys vokser!



• Lav 3 statements om, hvordan I vil anerkende 
foretagsomhed.

Eksempelvis:

Det er ikke kun resultatet men modet til at handle 
der er vigtigt!

Anerkend foretagsomhed! 
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Foretagsomhed og skubmetoden

• Danskernes akademi – foretagsomhedsdidaktik

Litteratur: 

• Kirketerp, A. L (2016): Innovation i folkeskolen – foretagsomhed som kompetence. Dansk Psykologisk forlag

• Kirketerp, A. L. (2014): Innovation i praksis – Teorien om de små̊ skridts kraft. In: Offentlig administration – kobling mellem teori, 
profession og praksis. Forlaget Systime Profession. 

• Kirketerp, A. L. (2012): Foretagsomhedspædagogik og skubmetoden. Kognition og Pædagogik nr. 83 marts 2012 22. årgang

• Kirketerp, A. L. & Knoop, H. H (2012): Foretagsomhedens psykologi. Kognition og Pædagogik nr. 83 marts 2012 22. årgang

• Kirketerp, A. L. (2011): Skubmetoden og foretagsomhedsdidaktik. In Kirketerp & Greve (Ed): (2011): 
Entreprenørskabsundervisning – en antologi. Aarhus universitetsforlag. 

• Kirketerp, A. L. (2010): Pædagogik og didaktik I entreprenørskabsundervisningen på de videregående uddannelser I et 
foretagsomhedsperspektiv. Ph.d. afhandling. Syddansk Universitets forlag. 

http://vimeo.com/27327545

