
Når mission impossible bliver possible   
Af Magnus Hartkær, Simone Stenderup, Bellis Ancker, Niels Bundgaard, Dorthe Dyhre og Sisse 
Lavsen  
 
Bellis: “Der er alt for mange mennesker, som går rundt og siger til sig selv, at de ikke kan. Ved at 
udfordre sig selv, finder man ud af, at man ofte kan meget mere, end man troede, at man kunne.” 
 
Udfordring, vejledning og motivation  Der er gået 14 uger, siden vi første gang satte os ved det samme bord. Siden nytår har vi, seks 
studerende fra Den frie Lærerskole, arbejdet sammen som specialegruppe under navnet “Mission 
Impossible”. Nu er det blevet tid til at gøre status over tiden, der gik. Denne dag i midten af april 
har vi skiftet lokalet og bordet, som vi plejer at sidde ved, ud med en rundkreds på en græsplæne til 
en snak om, hvad vi har fået ud af vores arbejde. Det er ikke uvant for os at bytte lokalet ud med 
naturen, og bruge den som arbejdsrum. Hver torsdag skiftes vi til at udfordre hinanden, og de fælles 
udfordringsture foregår ofte ude. Vi har erfaret, at der er gode muligheder for at blive udfordret 
inden for fagene friluftsliv og idræt. Derfor er netop disse fag blevet omdrejningspunktet for vores 
speciale. Udfordring, vejledning og motivation er nøgleordene, som vi arbejder ud fra.  
 
Små og store dyr Evalueringen i det fri vender vi tilbage til. I stedet starter vi nogle uger tidligere, nemlig torsdag d. 
31. marts 2016, i et villakvarter i Svendborg. Det er kun Bellis, der ved hvad vi skal, da hun har 
planlagt udfordringen. Vi er lettere forvirrede, da vi stopper ved et almindeligt, rødmalet hus. Hvad 
skal vi dog her? En venlig ung mand med stretches i ørerne og dreadlocks sat op i en hestehale tager 
imod os, og byder os indenfor. Vi bliver stille, og en blanding af usikkerhed og angst toner tydeligt 
frem i vores øjne, da manden ved navn Thomas præsenterer sig som dyrepasser, og går i gang med 
at finde forskellige krybdyr frem, som vi skal prøve at holde. Det viser sig hurtigt, at Thomas ved 
præcis, hvad han skal sige og gøre for at få skabt et trygt rum. Med en selvsikker ro fortæller han 
om de forskellige dyr, og han formår at tale vores frygt ned. Før vi ved af det, har vi alle sammen 
haft en vandrende pind, en hvæsende kakerlak og en slange i hånden. Thomas har også en 
fugleedderkop, som vi med skepsis har kigget på, men da den udsender faresignaler, beslutter 
Thomas, at den bliver i sit bur. En times tid efter at vi ankom, bevæger vi os tilbage mod 
Lærerskolen. På vejen hjem fortæller Magnus om sine hænder, der ikke ville, som han gerne ville, 
da han skulle tage kakerlakken. “Det var vildt mærkeligt” konstaterer han.    
 
En uge senere, torsdag d. 7. april 2016, er vi igen på tur. Denne gang er det Dorthe og Magnus, som 
har arrangeret, at vi skal på bondegårdstur, da de begge er utrygge ved store dyr. Efter at vi har hilst 
på værtinden Rikke, tager hun os med over i stalden. Hun finder en grime frem, udpeger en ko, som 
vi skal fange, og siger: “I skal lige huske at holde øje med tyren”. Køerne der starter med at ligge 
ned, rejser sig pludseligt, da Bellis går ind til dem. Maren malkeko er på ingen måde interesseret i at 
blive fanget, så det er ikke så ligetil, men efter noget tid lykkes det ved fælles hjælp at få hende med 
ud af stalden. Koen er stærk, og det er en udfordring at gå med hende. Vi er usikre på, hvad vi skal 
med hende, og hvornår opgaven er klaret. Simone kan næsten ikke bære Marens klagende brøl, så 
efter en kort runde rundt på gården, tager vi hende tilbage til de andre køer. “Hvad vil I så nu?” 
spørger Rikke venligt, og foreslår at vi går om til hendes heste. Den er vi med på, men igen er vi 
usikre på, hvad vi skal med hestene, og Rikke giver os ikke rigtig noget svar. Hun bliver i stedet 
høfligt ved med at spørge, hvad vi gerne vil, hvilket vi ikke ved. Det ender med, at vi først går en 



tur rundt med hestene, og derefter hver især får en kort ridetur. Herefter tager vi afsked med Rikke 
og kører hjem.                       
 
Status i det fri Tilbage på græsplænen har de fleste i gruppen nu fundet sig en plads i solen. Idet Magnus sætter sig 
ned, ømmer han sig og fortæller, at han er træt i kroppen, efter at han trænede i går. Udover de 
ugentlige fælles udfordringer, har vi også hver især et mere langsigtet, individuelt mål, som vi 
arbejder hen imod. Magnus’ individuelle mål er, at han skal deltage i et xterra-løb. Efter nogle 
anerkendende og opbakkende bemærkninger til Magnus fra resten af gruppen, ebber smalltalken ud. 
Vi går i gang med at snakke om de to udfordringsture med dyr, som vi har været på. Det har været 
to forskellige oplevelser, og de er gode at sammenligne. Det er i sammenligningen, det bliver 
tydeligt for os, hvad det er, der er vigtigt, når man skal føre andre godt igennem en udfordring. Vi 
konkluderer, at det er vigtigt, at der bliver skabt et trygt rum, at der er en god progression i 
udfordringen, og at der er en vished om, hvad der kommer til at ske, og hvornår udfordringen er 
slut. Den store forskel på mødet med Thomas og Rikke er, at Thomas som er dyrepasser, tydeligt er 
vant til at undervise, hvilket Rikke ikke viste tegn på at være. “Man er tryg i, at der er et mål, og at 
man ved hvad der kommer til at ske” siger Simone og fortsætter: “Altså at man ved, at lige nu 
holder personen ved siden af mig en slange, og når personen er færdig med at holde slangen, så 
går den videre. Ude på gården var der også tryghed, men man bliver utryg, når man ikke ved, hvor 
lang tid skal jeg stå og kæmpe med den her hest.”. Resten af gruppen nikker, der er stor enighed 
om, at afgrænsede, klare mål er en vigtig faktor for, hvordan det opleves at gennemføre en 
udfordring. “Når du ved hvornår en opgave er færdig, så ved du også hvornår det er en succes, og 
du kan sige, jeg klarede den.” tilføjer Dorthe. Samtalen udvikler sig til at handle om vores 
udfordringer generelt. Hurtigt kommer motivationsforsker Dorte Ågård, som vi har brugt i flere 
sammenhænge, ind i billedet. Igennem en af Dorte Ågårds bøger er vi blevet introduceret til 
begrebet “mestringsforventninger”, som er de forventninger man har til sig selv, om man kan klare 
en opgave eller ej. “Når jeg tænker på hvor vi startede, og hvor vi er nu, så er det helt tydeligt, at 
vores mestringsforventninger hele tiden er steget. Vi bliver mere og mere modige, og kaster os ud i 
nye udfordringer.” siger Sisse. Bellis fortsætter: “Ja, og på grund af mit personlige mål er jeg 
kommet ind i en positiv rytme, hvor jeg synes, at det er fedt at udfordre mig selv.”. Bellis’ 
individuelle mål går ud på at træne sig selv i at kunne nyde sit eget selskab, derfor tager hun 
jævnligt på egenfærdsture i naturen. I pinsen skal hun på en egenfærdstur med tre overnatninger. 
Bellis’ kommentar udløser, at vi får bragt idrætsforsker Reinhard Stelter på banen. Han mener at de 
succesoplevelser, der følger med at gennemføre en udfordring, vil føre til at man begynder at 
udfordre sig selv mere og mere, således at man kommer til at opleve følelsen af succes igen. Det har 
vi alle sammen oplevet er sket for os, efter at vi er begyndt at arbejde med udfordringer i 
forbindelse med specialet. Der er i rundkredsen enighed om, at det har været fedt at opleve, og at 
det er en god erfaring at få med sig. Som vi sidder og snakker, flyver tiden afsted, og hurtigt er der 
gået en time. Men inden vi er færdige med vores samtale, skal vi også lige have rundet emnet 
vejledning. I forbindelse med at nå vores individuelle mål, har vi hver især fået tildelt en af de andre 
i gruppen som vejleder. Blandt andet har vi  været meget optaget af coaching. “Man kommer meget 
let til at fortælle den man vejleder, hvad vedkommende skal gøre.” siger Niels, og fortsætter: “Det 
har været spændende at arbejde med at skulle stille åbne spørgsmål, som gør at vedkommende selv 
reflekterer sig frem til en løsning.”. Magnus tilføjer: “Det kan være godt at huske på 80/20-
reglen.”. 80/20-reglen går ud på, at den der vejleder eller coacher kun må snakke 20% af tiden, og 
ved hjælp af spørgsmål skal få den, der bliver vejledt til at snakke i 80% tiden. Den ugentlige 
vejledning har betydet meget for os, dels i forhold til at nå vores individuelle mål, men også på den 
måde, at vi tydeligt kan mærke, at vi har udviklet os som vejledere. Når vi ser tilbage, kan vi se de 



fodfejl, som vi lavede i starten. For eksempel skete det, at vi ikke lyttede ordentligt efter, hvad den 
der blev vejledt gerne ville, eller vi fik sat delmålene for højt. Vi bliver enige om at slutte samtalen 
her, og går tilbage mod vores lokale. Der er fortsat en rapport, som vi skal skrive, og en 
udfordringstur med to overnatninger i dagene op til kristi himmelfartsferien, som vi skal forberede. 
Simone laver en aftale med Dorthe om at hente hende i hallen om 15-20 min, hun vil øve sig i at 
cykle på en ethjulet cykel, hvilket er hendes individuelle mål. Imens vi slendrer afsted, griner vi lidt 
af, at vi kalder os selv for “Mission impossible”, selvom der ikke er nogen af os, som har set 
filmene. Vi er dog enige om, at navnet passer godt til vores gruppe, da hele essensen med vores 
arbejde, handler om at gøre det, der virker umuligt.  
 
Seks gode grunde til at udfordre sig selv Simone: “Jo, mere man udfordre sig selv, jo mere modig bliver man, og man får nemmere 
ved at blive udfordret.”  
Sisse: “Det er en fantastisk følelse at have gennemført en udfordring, og man kan blive helt 
afhængig af at få de succesoplevelser, som følger med at udfordre sig selv.” 
Niels: “Når man udfordrer sig selv, lærer man sig selv bedre at kende. Man bliver bevidst 
om sine egne potentialer og begrænsninger.” 
Bellis: “Der er alt for mange mennesker, som går rundt og siger til sig selv, at de ikke kan. 
Ved at udfordre sig selv, finder man ud af, at man ofte kan meget mere, end man troede, at 
man kunne.”  
Magnus: “Det er vores erfaring, at det påvirker relationerne positivt, hvis man udfordrer 
sig selv sammen med andre, fordi man får en større forståelse for hvem de andre 
gruppemedlemmer er, når man ser dem reagere i forskellige pressede situationer.” 
Dorthe: “Vi har alle sammen oplevet, at vores forventninger til os selv og hvad vi kan er 
steget markant ved at arbejde med udfordringer.”          
 
Seks gode råd til at udfordre sig selv Simone: “Det er vigtigt at lave klare mål, så man ved, hvornår målet er nået, og hvornår 
det er en succes.” 
Sisse: “ Det er en god ide at inddrage andre i sine mål. De behøver ikke nødvendigvis at 
være en del af udfordringerne, men hvis man fortæller andre om sine mål, er der meget 
større sandsynlighed for, at man kommer til at nå dem, og endnu mere hvis også man 
skriver målene ned. Jeg tror ikke, at jeg kunne nå mit individuelle mål, som er at lære at 
spille og få gode oplevelser med det at spille fodbold, hvis ikke jeg havde fået opbakning 
fra folk omkring mig.”    
Niels: “Det er ingen skam at justere på det mål, som man har sat sig selv, hvis man kan se, 
at målet er sat for højt. I starten af specialet satte jeg mig det mål, at jeg ville video-blogge 
hver dag, men det blev hurtigt klart for mig, at det var urealistisk i min travle hverdag, 
derfor valgte jeg, at skrue ned for ambitionerne for at sikre at det blev en succes.”  
Bellis: “Det er vigtigt, at målene giver mening for en selv. Gør det ikke det, er det svært at 
finde motivationen til at nå målet.”  
Magnus: “Målet skal sættes så lavt, at man er sikker på, at det bliver en succes. Jeg har 
været vejleder for Dorthe, som er ved at træne op til en halvmaraton. Det første delmål, 
som vi satte for Dorthe, var at hun skulle tage løbeskoene på og gå en tur, og så har det 
stille og roligt udviklet sig til, at hun nu kan løbe 10 km.”  
Dorthe: “Når man har sat sig et mål, er det en god ide at gøre sig klart, hvad det er man 



gerne vil have ud af det. Hvorfor vil man gerne nå målet? Hvad er motivationen? Det kan 
hjælpe en til at finde tilbage på sporet, hvis viljestyrken undervejs svigter.”         
 
Fakta 

 Den frie Lærerskole er en 5-årig læreruddannelse rettet mod de frie skoler. 
 Fra januar-juni laver 5. årgang speciale. 
 Specialet laves i grupper. 
 Skriftligt er der et krav om at skrive en rapport om specialet, samt at lave et 

udadrettet produkt. Det udadrettede produkt har til formål at den viden, som 
grupperne igennem specialet erhverver sig, bliver udbredt til andre. 

 Derudover slutter specialet af med, at hver specialegruppe udbyder et uges kursus, 
som studerende fra 1., 2. og 4. årgang kan melde sig på.     
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