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Forord
Innovationsstarteren er udsprunget af projektet All Innovation, som er et initiativ
igangsat af Regionsrådet i Region Nordjylland, fordi man ønsker at understøtte, at
flere unge får lyst til at prøve kræfter med iværksætteri. All Innovation er et gratis
uddannelsestilbud i innovation og iværksætteri til alle ungdomsuddannelserne i
Nordjylland.
Initiativet er udviklet af UCN Innovation specielt til ungdomsuddannelserne, med
alle deres forskelligheder for øje. All Innovation er et supplement til de initiativer, der
allerede findes på området, og kan også bookes som opvarmning til og opfølgning på
Nordjyske Nyskabere.
Innovationsstarteren er udviklet, fordi flere af lærerne på ungdomsuddannelserne
har efterlyst yderligere undervisningsmateriale, der tager eleven igennem de forskellige innovative processer, der leder hen mod udviklingen af en virksomhedsidé.
En idé som efterfølgende kan videreudvikles. Idéen og konceptet er således udviklet
som en direkte følge af projekt All Innovation, hvor der viste sig et stort behov for en
guide til undervisning i innovation og iværksætteri. Innovationsstarteren er udviklet
på baggrund af en mangeårig erfaring, viden og kompetencer erhvervet gennem
både undervisning, udvikling og forskningsprojekter med innovative processer i teori
og praksis. Alle aktiviteter og metoder i Innovationsstarteren er afprøvet i praksis af
erfarne lærere. Innovationsstarteren er en videreudvikling og udvidelse af Innovationskaravanen ligeledes udviklet af Anni Stavnskær for Region Nordjylland i 2013.
Innovationsstarteren er udarbejdet med en intention om, at undervisningsmaterialet
på sigt kan anvendes af alle lærere på ungdomsuddannelserne.
Innovationsstarterens fokus er at nå fra idé til handling i en innovativ proces ved
hjælp af kreative metoder. Et væsentligt element i Innovationsstarteren er afsættet
i en konkret, virkelig udfordring kombineret med kreative, brugerorienterede processer. Tanken er, at eleverne skal handle, benytte og udvikle deres vidensfelter og
samarbejde med hinanden om at løse en udfordring.
Innovationsstarteren er inspireret af teorier om co-creation, innovation, entreprenørskab, designthinking, organisationsteori, læringsteori, kreativitetsteori og didaktiske
modeller. I Innovationsstarteren er teorierne kombineret til en sammenhængende
procesforståelse, og der er udviklet en innovativ didaktik, der kan tilpasses den
enkelte lærers uddannelsesmæssige kontekst. Intentionen er at tilbyde en innovationsdidaktisk værktøjskasse, som læreren kan selektere fra og tilpasse det enkelte
fags formål om at fremme de kreative, innovative og entreprenante kompetencer hos
eleverne.
God fornøjelse!
Anni Stavnskær Pedersen Forfatter
Chefkonsulent UCN Innovation, Lektor, Cand.mag. Kommunikation og Psykologi,
Master of LAICS
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Indledning
Denne bog er en praksisguide i innovative processer i ungdomsuddannelserne.
Formålet er at fremme innovative kompetencer hos eleverne på ungdomsuddannelserne gennem læreprocesser, som lærerne faciliterer med afsæt i kreativitets-,
innovations- og entreprenørskabsteori.
Innovationsstarteren (IS) indeholder en overordnet procesbeskrivelse samt aktiviteter, som lærerne kan benytte til at facilitere elevernes innovative processer i deres
undervisning. Fokus for Innovationsstarteren er at nå fra en virkelig udfordring over
idé til handling i en innovativ proces ved hjælp af kreative, innovative og entreprenante metoder. Innovationsstarteren består af seks faser. Disse 6 faser starter
med, at eleverne vælger er udfordring fra omverdenen, der er omdrejningspunktet
for alle efterfølgende faser. Først foretager man en undersøgelse af udfordringen,
og eleverne skal herefter skabe mange idéer via idéudvikling og slutte denne fase
af med idéudvælgelse. Den udvalgte idé, skal eleverne arbejde med prototyping af.
I de sidste faser bliver prototypen, som eleverne har skabt, omdannet til handling
eller en handleplan, som præsenteres for de eksterne samarbejdspartnere inden den
afsluttende fase med evaluering.
IS er mit bud på, hvordan man kan implementere innovation som et naturligt element i udarbejdelsen af den fagfaglige didaktik. IS er udarbejdet, så det er muligt
at benytte alle faser beskrevet i IS, men man kan også selektere ift. den fase, der er
mest meningsfuld i iht. det undervisningsforløb, der planlægges. På samme vis er
det også tænkt, at man kan udvælge de aktiviteter, man bedst kan relatere til et fag
og studieordningens kriterier for det aktuelle undervisningsforløb. Et eksempel på
hvordan innovation er indtænkt og forstås i fagrækken på ungdomsuddannelserne i
Dansk A på HHX er følgende: ”I dansk anlægges der en bestemt vinkel på innovationsbegrebet. Det er her den innovative arbejdsform, der er i fokus. Innovation i dansk
handler således om at anvende faglig viden i nye sammenhænge og på nye måder i
forhold til en overordnet og evt. virkelighedsnær problemstilling. Ved hjælp af kreativitet og faglig viden udvikles idéer og løsningsmuligheder til en reel eller tænkt modtager, og disse vurderes ud fra relevante kriterier. Der kan arbejdes innovativt i dansk
alene og i samspil med andre fag. Det kan være meget meningsgivende at opsøge
eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med forløb, hvor der arbejdes innovativt.
Oplevelsen af at løse en autentisk problemstilling øger ofte elevernes motivation.
Der kan fx arbejdes med forbedring af skolens hjemmeside, formidling af et specifikt
danskfagligt emne til en folkeskoleklasse, tiltag til sikring af en god debatkultur i
offentligheden eller en kampagne for Sundhedsstyrelsen. Et solidt fagligt grundlag
er en forudsætning for at kunne arbejde innovativt i undervisningen. Kun gennem
faglig fordybelse er det muligt at udarbejde og vurdere en gennemtænkt løsning på
en problemstilling. Innovative arbejdsprocesser bør anvendes i en udstrækning, der
er meningsfuld i forhold til de faglige mål, det faglige indhold og undervisningens
progression i øvrigt. ” (Uddraget er taget fra vejledningen til Dansk A på HHX)
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Dette eksempel giver idéer til, hvordan IS kan anvendes som en tilgang til en fagfaglig
didaktik i dette eksempel dansk. Tanken er, at man kan tilpasse de innovative aktiviteter til et fagområde og den valgte fagdidaktik.
Der findes forskellige tilgange til undervisning i innovation. Vi har taget udgangspunkt
i nedenstående overblik med tre tilgange udviklet og afprøvet empirisk på forskellige
uddannelsesinstitutioner af Ann-Merete Iversen og Anni Stavnskær:
• At undervisningen i sig selv er innovativ – en anden måde at nå de samme mål?
En form for innovationspædagogik, hvor målet er at fremelske innovationskompetence hos elever. Denne form kan være en tilgang til alle fag.
• At undervisningen handler om innovation – dvs. forskellige former for innovationsfag, hvor undervisningen også retter sig mod, at gøre elever innovative.
• At undervisningen i innovation foregår i forskellige tidsbegrænsede tværfaglige
forløb, hvor innovation er på dagsordenen. Mange uddannelser benytter denne
form til innovationscamps eller innovationsuger.
Aktiviteterne i IS kan anvendes til alle disse tilgange til undervisning i innovation.
Ingen af disse 3 tilgange er ”den rigtige”, og tilgangene kan sagtens og vil ofte blive
kombineret i praksis. Innovation er en del af mange af bekendtgørelser i fagene i
ungdomsuddannelserne, og der eksisterer direkte innovationsfag i de fleste typer
ungdomsuddannelser.
IS er udarbejdet, så den kan benyttes i alle typer ungdomsuddannelser til at fremme
innovative kompetencer. Innovative kompetencer er blandt de kompetencer, der
i stigende grad bliver efterspurgte og afgørende nødvendige at beherske i et globaliseret samfund under hastigt skiftende og stigende forandring. Samtidigt er
innovation en af “21st Century Learning Skills”, der netop er en række kompetencer
internationale forskere og virksomheder peger på, at det er vigtigt at udvikle i det
fremtidige samfund. IS er en unik proces, hver gang den anvendes. Når målet er at
udvikle innovative idéer, der løser de stillede udfordringer, er det nødvendigt at gå ud
i det skabende og improviserende felt, hvor de uforudsigelige løsninger findes. IDEO
udtrykker det, at arbejde med innovative processer på grund af det uforudsigelige
element, kan forekomme mere som ”madness than method” (2015, p.13).
Med faserne i IS vil man opleve, at man ofte hopper og skifter gear. Eks. går man fra
konkrete observationer af felten og forståelse af den virkelige udfordring over til den
ekstreme idégenerering, hvor helt nye idéer produceres i hobetal, for så at gå over
til idéudvælgelsen, hvor der skal selekteres i idéerne ved at identificere, hvilke der
kan skabe størst værdi. Disse rutscheture er en væsentlig del af IS, og det er dem, der
understøtter kreativiteten, motivationen og skabelsen af spritnye løsningsforslag, der
virkelig har potentiale (IDEO, 2015).
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Arbejdet med IS starter med en udfordring, som lærer og elever ikke umiddelbart
ved hvordan skal løses. Gennem seks faser opnår lærere og elever tiltro til, at de
ved at arbejde med udfordringen gennem de forskellige aktiviteter kan finde frem
til værdifulde løsninger. En del af processen er at træde ud i sit ikke-videnfelt, tage
chancer, fejle, lære og prøve igen. Man kender ikke vejen til den værdifulde løsning,
fordi den endnu er ukendt, og det kan kræve adskillige forsøg at udvikle den. IDEO
(2015) fremhæver, hvordan det at gå med den første løsning, man tænker på, fører
til hurtige, overfladiske og mindre effektive løsningsforslag. IDEO beskriver, at det er
væsentligt at være åben overfor nye løsninger og ikke antage, at vi kender løsningen
på udfordringen på forhånd. Hvis vi altid havde forhåndskendskab, hvilken læring
ville der så være? Hvordan kan vi komme op med nye, innovative og kreative idéer,
hvis vi kender svaret på forhånd? Vi skal tro på, at der altid er andre nye idéer, og vi
ikke når frem til dén endegyldige idé (IDEO, 2015). Vi kan komme med gode løsningsforslag, og ud fra dem, kan vi hele tiden udvikle videre og lære mere. Knud Illeris
skriver:
”Det er først og fremmest, når man arbejder med at finde ud af, hvor de væsentlige
problemer ligger, når man forsøger at formulere problemerne præcist og at udvikle
forståelsesmønstre og løsningsforslag, at den fulde læringsmæssige udfordring bliver
etableret.” (1999, p. 142)
Der er mange ligheder mellem den procesbeskrivelse Illeris angiver, når det vedrører
løsningen af problemer og udviklingen af løsningsforslag på virkelig udfordringer,
som er fokus i IS , også når det vedrører det store læringspotentiale, der eksisterer
i begge disse arbejdsformer. Netop etablering af læring er målet med IS og særligt
udviklingen af innovative kompetencer. Det er håbet, at IS bliver et meningsfuldt
redskab i udarbejdelsen af innovative aktiviteter i alle typer af ungdomsuddannelser.
Som supplement til IS kan følgende materialer med fordel inddrages:

”Tænk ud af boksen” - Idéboks til inspiration og udvikling af idéer
Udarbejdet til Norjyske Nyskabere og udgivet af Region Nordjylland
”Tænk ud afboksen er særlig relevant/velegnet til Fase 3: Idéudvikling.
Innovationskaravanen
Udgivet af Region Nordjylland
Flere eksemplarer af Innovationsstarteren, Tænk ud af boksen og Innovationskaravanen kan gratis rekvireres hos:
Louise Wagner Kristiansen, uddannelseskonsulent Region Nordjylland
Mail: l.wagner@rn.dk
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Illustrativ oversigt
For at guide bedst muligt igennem de mange elementer i IS og rumme kompleksiteten, har hver aktivitet et nummer, så man kan få et overblik over hvilke aktiviteter,
man vil inddrage i sin undervisningsplan. Derudover har hver fase en illustration samt
en farvekode og søgt at understøtte aktiviteterne med illustrationer, som går igen
for hver aktivitet. Der er udarbejdet en oversigt over symbolerne og deres betydning
med henblik på at understøtte anvendelsen i praksis.

Faserne

De seks faser i IS har hver deres symbol. Disse går igen i deres respektive
kapitler, så man hele tiden kan orientere sig om, hvilken fase man pt.
arbejder med.

Aktiviteterne

I alle de seks faser findes der en lang række aktiviteter. Disse aktiviteter indeholder alle visuelle symboler, der går igen i samtlige aktiviteter. Se hvilke
nedenfor og få et overblik over, hvad de betyder.

Innovationskompetence

For hver fase er kort skitseret, hvilke innovative kompetencer eleverne
bliver støttet i at udvikle i den respektive fase.

Målskive

Alle aktiviteterne er kort introduceret med en formålsbeskrivelse, som er
symboliseret med denne målskive.

Elevstyring

Elevstyret
0%

20 %

50 %

80 %

100 %

For hver aktivitet fremstår denne model, der illustrerer, hvorvidt det
primært er lærer/facilitator eller elever, der skal styre og lede den konkrete
proces.

Aktivitetstavlen

For hver aktivitet er det skitseret:
1. Hvor lang tid aktiviteten tager.
2. Hvor mange deltagere der kan/skal deltage.
3. Hvilke materialer der skal bruges til aktiviteten.
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Læsevejledning
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Velkommen til Innovationsstarteren. Innovationsstarteren ( forkortet til IS) er baseret
på 6 faser, der er udviklet til at kunne anvendes til at fremme innovative kompetencer
hos elever på alle typer ungdomsuddannelser. De 6 faser ser i visuel form således ud.

Fase 2
Undersøgelse
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Fase 5
Handling
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Her begynder innovationsrejsen med IS. Den mere direkte rejse med IS kan være en
lineær proces fra fase 1-6. Den lineære process kan være et godt sted at starte, hvis
praktiseringen af innovative processer er ny. Man kan selektere et par aktiviteter fra
hver fase eller gå kronologisk til værks. På denne måde får man øvelse i de komplekse processer IS rummer. Dertil kan nye aktiviteter udvikles, som kan blive en del
af hver enkelts unikke innovative værktøjskasse. Kortfilmen ”The deep dive” viser,
hvordan IDEO arbejder med den iterative proces i praksis:
www.youtube.com/watch?v=2Dtrkrz0yoU IS’ fulde potentiale udfoldes når den
anvendes som en iterativ process.
Kapitel 1 omhandler 1. fase i IS: Udfordringen i fokus. Kapitlet introducerer aktiviteter og inspirationskilder til, hvor og hvordan lærere og elever kan finde og formulere en relevant udfordring. Den udfordring, som bliver grundlaget for de efterfølgende faser og hele den innovative proces.
Kapitel 2 omhandler 2. fase i IS: Undersøgelse. Her præsenteres aktiviteter, der faciliterer elevers proces med at undersøge feltet for den valgte udfordring og dermed
udarbejde meningsfulde løsningsforslag.
Kapitel 3 omhandler 3. fase i IS: Idéudvikling. Først introduceres aktiviteter, elever og
lærer kan anvende til idégenerering og sidenhen til idéselektering.
Kapitel 4 omhandler 4. fase i IS: Prototyping. Preto- og prototyping introduceres, og
der gives eksempler på, hvordan disse kan udarbejdes, og hvorfor de er relevante i
en innovationsproces.
Kapitel 5 omhandler 5. fase i IS: Handling. Der præsenteres aktiviteter, som kan
støtte elever i omsættelsen af deres idé til praksis vha. netværk, handleplaner,
præsentationer mv.
Kapitel 6 omhandler 6. og sidste fase i IS: Evaluering. Kapitlet indeholder refleksioner
over, hvordan elevernes innovative læreproces kan evalueres og giver eksempler på
redskaber til dette.
Kapitel 7 omhandler læringsrummet. Dette er aktiviteter, der understøtter skabelsen
af det mentale, det sociale og det fysiske læringsrum i innovationsprocessen. Ydermere beskrives lærerens faciliterende rolle i IS.
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I overbliksform er aktiviteterne i Innovationsstarteren fordelt således i forhold til de
6 faser:
Faser

Aktiviteter

Side

Fase 1
Udfordringen i fokus

1 Hvor kan lærer og elever finde en udfordring?
2 Hvem kender vi?
3 Udfordring og gruppedannelse
4 Udfordringen i fokus

28
29
30
31

Fase 2
Undersøgelse

5 Interview
6 Observation
7 Vidensbingo
8 Note-battle

36
37
38
39

Fase 3
Idéudvikling

9 Kickstart
10 Billedboost
11 Persona input
12 Rundt på gulvet
13 Byg en idé
14 Ting mødes
20 Besøg af journalisten fra fremtiden
21 Idéshopping
22 Spar idéen
23 Idéselektion
24 A-B-C

43
44
45
46
47
48
54
55
56
57
59

Fase 4
Prototyping

25 Pretotyping
26 Byg en kickass prototype

68
69

Fase 5
Handling

27 Pitchtræning
28 Netværkskort
29 Steppingstones
30 Fremtidsinterview

75
76
77
78

Fase 6
Evaluering

31 Portfoliometoden
32 A-B-C-evaluering

84
86

Fase 7
Læringsrummet

33 Præsentation på en anden måde
34 Giv gaver
35 Baglæns morgen
36 Yes, jeg har lavet en fejl
37 Årets elevfest
38 Junglevandring
39 Idélotteri
40 Hvem ved hvad?
41 Samarbejdskodeks
42 Tjek ind og ud
43 Gruppekontrakt
44 Det fysiske rum
45 Spørgekarrusellen
46 Gave/opgave
47 Del guldet
48 Flipoverstafet

95
96
97
98
99
100
101
102
104
105
106
108
110
111
112
113
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Kreativitet
Inden innovationsrejsen med Innovationsstarterens 6 faser og tilhørende aktiviteter
starter, vil jeg enkeltvis definere de tre grundlæggende teoretiske begreber I IS: Kreativitet, innovation og entreprenørskab. Afsluttende vil dette afsnit samle et overblik
over alle tre begreber, og hvordan jeg I IS ser dem i forhold til hinanden. Kreativitet
defineres af Kirketerp og Hyldig som en betingelse for både innovation og entreprenørskab, hvorfor det er et væsentligt element i en proces som IS: “Kreativitet er
grundlaget for innovation, foretagsomhed og entreprenørskab. Det er ikke en garanti
for et videre forløb, men den første betingelse.” (Kirketerp & Hyldig, 2016:16)
Kreativitet skal i denne sammenhæng ses bredt, ikke udelukkende (og måske slet
ikke) i en æstetisk og klassisk kreativ forstand såsom musik, skulpturer, billeder mv.
Som Teresa Amabile et. al. skriver “(...) we define creativity as the production of novel
and useful ideas in any domain.” (1996:1155). Fokus i forståelsen af kreativitet i IS er
nye idéer i hvilket som helst domæne, og kreativitet omhandler derfor udviklingen
af disse idéer. De Bono skriver, at vi for at udnytte vores fulde potentiale skal benytte
andre tankeprocesser end de logiske, analytiske og vurderende, og det gør vi ved at
udfordre os selv, og bryde med de mønstre hjernen helt naturligt danner (De Bono,
2010). Vi skal benytte laterale tankeprocesser, som ikke kun fokuserer på kreativitet,
men ifølge De Bono går skridtet videre og arbejder med den evige udforskende tilgang, hvor vi hele tiden kan anskue verden med nye perspektiver. Han argumenterer
for, at en bredere palette af tankeprocesser skal implementeres i uddannelsessektoren, for at uddanne unge til at varetage den komplekse virkelighed, de skal være
aktive bidragsydere til efter endt uddannelse (De Bono, 2010). Den kreative platform
udviklet af Christian Byrge og Søren Hansen og de mange 3D cases, de har udviklet,
er en stor inspirationskilde til den forståelse, vi har af kreativitet og idéudvikling i IS
For at illustrere min forståelsesramme for kreativitet har jeg udarbejdet følgende
model, der groft opstiller den historiske udvikling af forståelsen af kreativitet:

Kreativitets
perspektiv

Teori/
teoretikere

Æstetisk

Kognitiv

Socialpsykologiske

Kreativitet forstås i
denne tilgang som
evner, som er tildelt
de særligt udvalgte.
Kunstnerisk form:
musik, maleri,
skulpturer.

Kreativitet forklares og forstås
som kognitive
processer, der
kan fremmes vha.
bestemte metoder
og tilgange.

Kreativitet anses som
kognitive processer,
der er forbundet
med sociale processer. Personlighed,
motivation for og
viden om feltet, samt
miljø er væsentlige
parametre.

J. P. Guilford
E. De Bono

M. Csikzentmihalyi
T. M. Amabile

(jvf. Albert & Runco, 1999; Henriksen, 2011; Jakobsen & Rebsdorf, 2003; Byrge &
Hansen; Sternberg, 1999)
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I IS beskæftiger vi os med en kombination af kognitiv og social-psykologisk forståelse
af kreativitet, hvilket kommer til udtryk i de teoretiske henvisninger og i de bagvedliggende argumenter for aktiviteterne. Forståelserne vil være at finde i den til tider
stramme tidsstyring og facilitering af processerne (kognitive forståelse) eller de sociale øvelser, hvor fokus er elevernes videndeling, interesse for hinandens forståelse
og flowet i processen(social-psykologiske forståelse).
Målet med de kreative processer i IS er opsummeret i følgende citat af De Bono:
“Kreativitet indebærer, at man bryder ud af etablerede mønstre for at betragte tingene på en ny måde” (Jakobsen & Rebsdorf, 2003:51). Det er det, jeg søger at opnå
i aktiviteterne i IS, for at komme frem til nye idéer, der kan arbejdes videre med og
blive til innovation. For at elever kan opnå dette, er det relevant, at læreren støtter
deres tiltro til egne kreative kompetencer - kreative i den brede forstand: ”Creative
confidence is the belief that everyone is creative, and that creativity isn’t the capacity
to draw or compose or sculpt, but a way of understanding the world… It’s the belief
that you can and will come up with creative solutions to big problems and the confidence that all it takes is rolling up your sleeves and diving in.” (IDEO, 2015:19). Ved
hjælp af aktiviteterne og rammerne præsenteret i IS, søger jeg at give redskaber til at
læreren facilitere eleverne i denne kreative tiltro til dem selv og hinanden.
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Innovation
Der er mange bud på definitioner af innovation, hvilket gør forståelsen af begrebet
komplekst (Bason; 2010; Darsø, 2011; Rebsdorf & Jacobsen, 2003; Wegener, 2017).
Historisk set var økonomen Joseph A. Schumpeter med til at fremme kendskabet og
forståelsen for innovation tilbage i 1934. Innovation henviser hos Schumpeter til,
at nyskabelsen skal skabe økonomisk merværdi (Schumpeter, 1934). Schumpeter
definerede innovation, som en ny måde at anvende de produktive ressourcer på.
Resultatet heraf kunne være et nyt produkt, en ny produktionsmetode, åbning af et
nyt marked eller nye kilder til råvarer. Ifølge Schumpeter skal der finde en kommerciel
anvendelse af idéen sted, før det er innovation.
Senere kom social innovation, som fokuserer på menneskelige behov, og det var Peter Drucker, der først introducerede begrebet omkring social innovation med sin bog
“Innovation and Entrepreneurship” fra 1985. Her præsenterede han værdiskabelsen
i innovative idéer med et fokus på menneskelige behov. Det indebærer, at fokus for
innovationen relaterer til social og samfundsmæssig merværdi (Drucker, 1985).
Innovation

Økonomisk innovation

Social Innovation

Perspektiv

Økonomisk merværdi
Kommerciel anvendelse af
en idé

Social og samfundsmæssig merværdi

Teori/
teoretikere

Schumpeter

Drucker

Innovation kan yderligere inddeles i inkrementel og radikal innovation.
Inkrementel innovation er karakteriseret ved små idéer, som leder til forbedringer og
konkrete handlinger, der skaber værdi. Eks. forbedring eller udvikling af processer,
produkter eller metoder (Darsø, 2011).
Radikal innovation karakteriseres ved, at være en helt ny og overraskende idé, der
skaber nytænkende handlinger. Der er en “... originalitetsforskel, hvor det nye betragtes som radikalt anderledes ...” (Darsø, 2011, p. 27). En væsentlig pointe ift.
vurderingen af inkrementel og radikal innovation er, at produkter, idéer og processer
i én kontekst kan være radikal, og i en anden blot være almen praksis eller blot en
mindre ændring (inkrementel). Dette understreger, at innovation er kontekstafhængigt (Jakobsen & Rebsdorf, 2003).
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Entreprenørskab
Jeg vil i det følgende afklare IS’s forståelse af entreprenørskab, og hvordan dette
relaterer til innovation.
Fonden referer til, at definitionen af entreprenørskab er påvirket af, at diskursen for
begrebet ikke er afklaret, hvorfor de ser en tendens til primært to forståelser for
entreprenørskab: “Mange af de eksisterende definitioner kan groft opdeles i to grupper. På den ene side findes definitioner, som fokuserer på beskæftigelsesformer og
udfaldet af disse (selvstændighed, opstartsvirksomheder), og på den anden side definitioner med fokus på adfærd (måder at tænke og handle på) og på denne adfærds
betydning for individet og samfundet.” (Rasmussen & Moberg, 2016, p. 7).
I IS søger jeg at rumme begge perspektiver, idet den uddannelsesmæssige kontekst
og det faglige område varierer, hvorfor også forståelsen for entreprenørskab varierer. IS´s forståelse af entreprenørskab kan rumme begge aspekter i Moberg og Rasmussens beskrivelser. Vi anerkender, at entreprenørskab ikke nødvendigvis behøver
at tage afsæt i innovative idéer, men lige såvel kan være baseret på udvidelser af
eksisterende virksomheder. Det er den del af entreprenørskab, der vedrører opstart
af virksomheder, der kan basere sig på kreativitet og innovation, men ikke nødvendigvis altid gør det. Når det vedrører det entreprenante mindset og den entreprenante
adfærd, vil det altid basere sig på både kreativitet og innovation.
I Taksonomien for Entreprenørskabsundervisning fremhæver Fonden fire kompetenceområder, der er gennemgående i alle former for entreprenørskabsundervisning:
Entreprenørskab

Entreprenørskab
( Kompetence)

Entreprenørskab
(Beskæftigelsesformer)

Perspektiv

Entreprenørskab som måder
at tænke og handle på
Mindset
Foretagsomhed

Entreprenørskab som
iværksætteri - at starte egen
virksomhed
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Handling: “... gøre elever i stand til at initiere, planlægge, lede og udføre forskellige projekter og aktiviteter...”
2. Kreativitet: “... gøre elever i stand til at skabe idéer, se muligheder, tænke divergent og at kunne forholde sig åbent, eksperimenterende og improviserende...”
3. Omverdensrelation: “... måden hvorpå elever opfatter deres omverden som en
arena for entreprenørielle aktiviteter (...) entreprenørielle handlinger forudsætter indsigt i den kontekst som disse handlinger skal foregå i.”
4. Personlig indstilling: “...omhandler udvikling af elevers tro på at de med egne
ressourcer kan agere i verden og have indflydelse på liv, karriere og ydre omstændigheder.” (2016, p. 11, 23-25).
Jeg ser lighedspunkter mellem disse fire kompetenceområder, og de innovative kompetencer IS søger at udvikle hos eleverne.
1.

Hvordan jeg i IS ser sammenhængen imellem kreativitet, innovation og entreprenørskab, vil jeg afsluttende visualisere i denne model udviklet til formålet og betegnet
innovationens horisont:

Innovationens Horisont
Handling

Entreprenørskab
Implementering
Inkrementel
innovation

Innovation

Radikal
innovation

Kreativitet

Radikale
ideer

Løsningsforlag

Ideer

Inkrementelle
ideer

Inkrementel

Radikal

Modellen søger at beskrive hele innovationsprocessen. I forgrunden står innovationsbegrebet i undervisningen, og modellen illustrerer, hvordan processen kan bevæge
sig hele vejen fra kreativitet over innovation til entreprenørskab.
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På den horisontale akse bevæger det sig fra idéer til handleplaner og over til egentlige handlinger og implementering. Tanken er, at den eksemplariske undervisning potentielt bevæger sig fra den kreative zone med idéudvikling til, at eleverne selekterer
i idéerne og påbegynder at lave handleplaner og egentlig omsætter den udvalgte idé
til handling og noget værdiskabende i den innovative zone for afsluttende at blive
omsat og udbredt i den entreprenante zone. Men undervisningen kan også stoppe
efter hvert niveau og dermed f.eks. ikke bevæge sig videre end den kreative zone
og idéudvikling og dermed kun ende som kreative idéer uden det værdiskabende
handlingselement.
I forhold til begreberne kreativitet, innovation og entreprenørskab indeholder
forståelsen af dem i IS alle en spændvidde i forhold til, at de skal anvendes indenfor den brede faglighed af ungdomsuddannelser. Kreativitetsforståelsen inkluderer
således en kognitiv forståelse omkring kreativitet, som noget der sker igennem
idéudviklingsøvelser, der inkluderer stimulering og provokation af tænkningen, og
kreativitet som sociale processer.
Perspektivet I IS inkluderer både den sociale innovation, hvor der skabes mellemmenneskelig og samfundsmæssig værdi, og merkantil innovation hvor målet er økonomisk værdiskabelse. Afsluttende er forståelsen af entreprenørskab i IS, at det handler om både at skabe et entreprenant mindset, og egentlig iværksætteri og skabelse
af egen virksomhed. Dog vil innovationsprocessen i IS og aktiviteter ikke inkludere
egentlige forretningsmodeller o.l., men indeholder kun den innovationsdidaktik, der
indeholder mulighed for at kunne overføres til alle typer af ungdomsuddannelser.
På den vertikale akse bevæger idéer sig fra det inkrementelle til det radikale. Når
idéerne bliver transformeret til handlinger, har de potentialet for at blive til inkrementel innovation, som er nye forbedrede handlinger, som skaber værdi; men det
kan også blive til radikal innovation med signifikante nye værdiskabende opdagelser.
I forhold til begreberne inkrementel og radikal innovation er de som udgangspunkt
knyttet til det innovative felt. Denne distinktion imellem inkrementel både i forhold
til kreativitet og innovation har en relativitet indbygget, da det, som i en sammenhæng kan være radikalt, i en anden kontekst blot er inkrementelt , fordi vurderingen
er kontekstafhængig. Modellen skal forstås således, at idéudviklingen i undervisningen kan være inkrementelle idéer, hvor afstanden fra omsætning til handling i den
inkrementelle innovative fase ikke er så langt væk. Omvendt kan der blandt eleverne
generes radikale idéer, der som oftest har en længere tidshorisont, inden de kan
blive til radikal innovation, der kan iværksættes og implementeres i entreprenørskabsfeltet. Afsluttende kan innovation glide over og blive implementeret og udbredt i
den entreprenante zone.
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Iterativ proces
IS er ikke en lineær proces, selvom præsentationen af seks faser og den ovenstående
Innovations Horisontmodel kan henlede til at tænke det. De seks faser skitserer det
fulde omfang af en innovationsproces. Ofte vil praksis udforme sig således, at man
hopper frem og tilbage i de seks faser og arbejder sig igennem dem, alt efter hvordan
udfordringen og idéerne udvikler sig. I en innovativ proces må man forholde sig til
det, der emergerer, og arbejde med at håndtere den iterative proces, hvor det nogle
gange kan føles som om, man går to skridt frem og et tilbage (Iversen & Stavnskær,
2012). Den iterative proces kan og vil for det meste lede til modstand, men det er
netop, når vi forholder os til det åbne og ukendte, at vi bevæger os ud i et givende
læringsfelt (Ghais, 2005; Iversen & Stavnskær, 2010; Justesen, 2007). Eva Sørensen
og Jacob Torfing skriver: “I praksis er innovationsprocesser komplekse og kaotiske og
fulde af overlap og feedbackmekanismer(…) Faseopdelingen identificerer ikke desto
mindre nogle centrale elementer i innovationsprocessen…” (2010, p. 31).
Citatet rummer paradokset i at opstille en innovationsproces i faser, idet virkeligheden er kaotisk og iterativ. Dog bidrager inddelingen af en innovationsproces
som IS til at styrke overblikket, så man kan rumme kompleksiteten og få en forståelse
for, hvilke elementer man arbejder med og navigerer i, når man befinder sig midt i
processen. Nedenstående er vores bud på en illustrativ forståelse af, hvordan der
hoppes frem og tilbage i faserne for IS og følger de emergerende idéer, tanker og
muligheder.

Indledning

22

Hvor kan man hente gratis hjælp?
Region Nordjylland har et helt unikt tilbud til alle ungdomsuddannelserne i Region
Nordjylland kaldet All Innovation. Her kan man booke undervisere og iværksættere,
der helt gratis kan komme og hjælpe med forskellige dele af innovationsprocessen.
Lærere på alle ungdomsuddannelser kan også booke forløbet ” Spræng Boxen”, der
rummer hele innovationsprocessens 6 faser. Dette kan helt gratis bookes som en
super kort udgave på 1 dag eller en udvidet udgave på 2 dage, hvor der er længere
tid til de enkelte faser.
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Fase 1
Udfordringen
Hele dette første kapitel omhandler, hvordan lærer og elever finder frem til den
udfordring, som bliver omdrejspunktet for det videre forløb. Et innovativt undervisningsforløb starter med at finde en udfordring eller problemstilling, eleverne er
interesseret i og dermed motiveret for at arbejde med. Dette kapitel omhandler
arbejdet med at finde frem til den konkrete udfordring og udarbejde en formulering
af udfordringen, som er afgrænset og samtidig åben, så der er rig mulighed for at
komme med alsidige, kreative løsningsforslag (Iversen & Stavnskær, 2012).
Udfordringen kan være en, som lærer og elever har udvalgt at arbejde med/ co-create på. I så fald er fokus for denne fase at udforske, hvilke udfordringer eleverne
kunne finde interessante at arbejde med inden for rammen af den forudbestemte
udfordring. Er udfordringen ikke kendt fra starten af, handler denne fase om, at
lærer og elever sammen skal udforske hvilken udfordring, der vil være interessant
og relevant at arbejde videre med. I denne del af processen er fokuspunkt, at lærer
og elever fokuserer på udforskning og venter med at begynde at tale om løsninger.
Løsningsforslag kommer senere i forbindelse med idéudvikling og den næste fase i IS.
(Hansen & Byrge)
Processen med at finde en udfordring i samarbejde med elever og/eller eksterne
samarbejdspartnere er kompleks og tidskrævende, men det gode arbejde i denne
fase kommer tifold tilbage i resten af processen. Dette gør sig gældende, både hvis
man sammen med eleverne finder udfordringen, eller hvis man indgår i et samarbejde
med en ekstern samarbejdspartner. I dialogen mellem parterne får man forventningsafstemt ønsker, behov og mål for samarbejdet og den innovative proces. Man får
delt viden, erfaring og kompetencer og fundet frem til hvordan disse kan benyttes
konstruktivt i samarbejdet.
Denne indledende dialog og proces bidrager til, at udfordringerne, parterne møder i
de senere faser bliver nemmere at håndtere, hvormed succesoplevelsen og processen oftere kommer til at opleves som lærerig og meningsfuld. Når eleverne deltager
i at finde udfordringen, kan det at projektet tager afsæt i en udfordring, de brænder
for, gøre at de i højere grad får ejerskab til innovationsprocessen.
Vi har erfaring med, at eksterne samarbejdspartnere gerne vil samarbejde med
elever om nogle af deres eksisterende udfordringer, idet institutionerne og virksomhederne har mulighed for at få nye perspektiver og idéer til deres udfordringer.
Ligeledes oplever eleverne det givende at arbejde med reelle udfordringer og kunne
bidrage positivt til institutionerne eller virksomhederne med løsningsforslag.
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Innovationskompetence

Aktiviteterne i dette kapitel understøtter udviklingen af elevernes kompetencer til at finde en relevant udfordring og formulere den, så de aktivt skal
handle for at udarbejde et værdifuldt løsningsforslag.

Denne fase kan hjælpe med
•
•
•
•

Hvordan lærer og/eller elever kan finde frem til en interessant og
relevant udfordring.
Hvilke kriterier udfordringen skal tilgodese.
Hvordan udfordringen skal formuleres.
Evt. inddeling af grupper.
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1 Hvor kan lærer og
elever finde en
udfordring?
Eleverne får mulighed for at få indblik i og forståelse for, hvordan der arbejdes med
udfordringer på arbejdsmarkedet og potentielt opdyrke netværk til praktik og job.
Hvis eleverne arbejder med en brændende samfundmæssig udfordring giver det en
indsigt i denne og forståelse for social innovation. Arbejdet med reelle udfordringer
motiverer desuden eleverne og understøtter muligheden for, at afdække spørgsmål
omkring den konkrete udfordring og træner det entrepreneurielle og intrapreneurielle mindset.
I forhold til den innovative proces er det væsentligt, at eleverne har en tydelig
afgrænset opgave, der tilgodeser studieordningens krav og samtidig er så åbent formuleret, at der er rig mulighed for at komme med alsidige kreative løsningsmuligheder.
Denne balancering af både afgrænsning og frihed skal være tilstede for at skabe nytænkning og kreative løsninger (Amabile,2002; IDEO, 2015). Udfordringen skal være
af en vis substans, så den kan benyttes i det efterfølgende forløb. Se kriterierne for
udfordringen under aktivitet 3. “Udfordringen i fokus”.
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En udfordring til et innovativt undervisningsforløb kan findes på forskellig vis.
Herunder gives nogle eksempler:
• Læreren benytter en henvendelse fra omverdenen og inddrager den i undervisningsforløbet.
• Gennem en ekstern samarbejdspartner, der efterspørger en udfordring eller
et projekt, som de kunne tænke sig at samarbejde med eleverne om eller høre
elevernes løsningsforslag til.
• Læreren tager udgangspunkt i elevernes eget liv og udfordringer, og gennem
dette finder frem til en relevant udfordring baseret på elevernes viden, erfaringer og kompetencer.
• Læreren og/eller elever finder en brændende samfundsmæssig udfordring, der
kalder på nye løsninger.
• Eleverne får en idé til en udfordring via idégenerering eller via observationer af
praksis f.eks. i deres praktik.
• Læreren og/eller elever udvikler/genererer en udfordring i samarbejde med
ekstern samarbejdspartner.
• Læreren og/eller elever udvikler/genererer en udfordring ud fra en kombination
af de faglige kriterier for modulet, lærer og elevers interesser, viden, erfaringer
og/eller kompetencer.
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2 Hvem kender vi?
At eleverne får øje på deres netværk ved at afdække deres egne og/eller fælles netværk i grupperne og udvælge hvilke personer i netværket, der kan bidrage til at give
en udfordring. De skaber en bevidsthed om deres netværk og potentialet i den, og de
får praksiserfaringer med at benytte sig af deres netværk.
I dag er netværk et vigtigt redskab – jo bedre vi er til at benytte det, des større er
vores muligheder. Det er en væsentlig del af at innovere, idet netværket kan være en
essentiel hjælp for at finde mulige samarbejdspartnere.
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Alle elever tegner hver især skitsen til en netværkscirkel.
2. Med øje for hvem der kan hjælpe dem med at finde en spændende
udfordring, udfylder eleverne deres netværkscirkel:
a. tætte kontakter i centrum: forældre, nære venner, nær familie
b. gode kontakter: venner, slægtninge, klassekammerater, holdkammerater
på sportsholdet og fritidsjob.
c. perifere kontakter: Facebook og Linked-In forbindelser eller virksomheder, der kunne være relevante for udfordringen
Eleverne kigger på deres netværkskort og vælger tre kontakter, som de kan
kontakte med henblik på at finde en spændende udfordring at arbejde med.
De skal finde frem til, hvordan de kan komme i kontakt med dem og skabe
bro, så de kan udarbejde et produktivt samarbejde.
Eleverne effektuerer deres plan og forsøger at opnå kontakt til deres udvalgte
kontaktpersoner. Eleverne starter et samarbejde med en eller flere kontaktpersoner. Herunder aftale hvor lang tid de eksterne kan investrere i samarbejdet og afklare forventninger: Hvor lang tid de har til at hjælpe eleverne
med at undersøge udfordringen? Hvornår de eksterne samarbejdspartnere
vil forvente at få præsenteret nogle løsningsforslag til udfordringen. Osv. I
samarbejdet med eksterne er forudsætningen for et godt samarbejde tydelig
forventningsafklaring.
Elever og lærer får i samarbejde udarbejdet en handlingsplan i forhold til aftalerne med de eksterne samarbejdspartnere og rammen for undervisningsforløbet.
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3 Udfordring og
gruppedannelse
Der udvikles idéer til udfordringer og selekteres i disse for at finde frem til en
udfordring, der er meningsfuld for eleverne at arbejde med. Eleverne øver sig i at
anerkende hinandens idéer og tanker, lade sig inspirere af disse og forene dem til nye
idéer. Grupperne for projektarbejdet inddeles gennem processen, idet eleverne taler
og arbejder sig frem til hvem, der brænder for samme udfordring som dem selv.
Fokus for denne aktivitet er at finde ud af, hvilke udfordringer eleverne kan arbejde
med og lade løsningerne på udfordringerne vente til senere. Denne del af processen
er udforskende frem for løsningsorienteret.
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Eleverne har udarbejdet adskillige idéer til udfordringer og nedskrevet dem
på post-its.
Eleverne sætter alle deres idéer vilkårligt op på én fælles tavle.
Herefter læser eleverne hinandens idéer fra tavlen.
Idéerne skal inddeles i udfordringer – hvilke idéer kunne relatere til/komplementere hinanden og udgøre én udfordring? Eleverne sætter de post-it´s
der relaterer/komplementerer hinanden på én flipover. Der kan opstå
mange forskellige sammensætninger, og eleverne kan generere adskillige
flipovers, der forener idéerne på kryds og tværs. Antallet af flipover ark
afhænger af, hvor mange forskellige udfordringer eleverne anser som relevante.
Eleverne skal nu stille sig ved den udfordring, de brænder for at arbejde
videre med. Dette er udgangspunktet for gruppedannelsen. Hvis mange
elever er samlet om én udfordring, kan de med fordel deles op, så flere
grupper arbejder med samme udfordring eller undertemaer hertil.
Aktiviteter til idégenerering findes i fase 3: “Idéudvikling”. Her kan man
vælge mellem et udvalg af idégenereringsaktiviteter, som kan understøtte
eleverne i at udvikle nye idéer til mulige udfordringer.
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4 Udfordringen i fokus
Formuleringen af udfordringen fokuseres, så den er nem at arbejde videre med. For at
dette er muligt, kan det være en god idé, at den tilgodeser følgende tre kriterier:
1. Konkret (Så udfordringen er håndtérbar og mulig at idéudvikle løsningsforslag til).
2. Åbent spørgsmål (Så løsningsforslaget ikke er givet på forhånd eller kan besvares
med ja eller nej, men skal udforskes).
3. Mulig at handle på (Så udfordringen er formuleret således, at eleverne eller eksterne samarbejdspartnere kan blive aktører i løsningsforslaget).
Disse kriterier kan tilgodeses ved eks. at udarbejde udfordringen, så den fx. starter med
en af følgende formuleringer:
• Hvordan skaber jeg/vi/samarbejdspartnerne...
• Hvordan får jeg/vi/ samarbejdspartnerne...
• Hvordan udvikler jeg/vi/ samarbejdspartnerne...

Elevstyret
0%

20 %

50 %

20 min

1.
2.

3.
4.
5.
6.

80 %

100 %

2-40 i
grupper
af 2-5

Post-its, A4 ark,
pen, ur

De tre kriterier skrives op, så alle elever kan se dem gennem hele aktiviteten.
Eleverne går i deres grupper og udarbejder en formulering af deres udfordring, så den tilgodeser kriterierne, f.eks. ved at sætte dem selv eller den
samarbejdspartner man løser udfordringen for i handleposition: Hvordan
skaber vi... (10 min.).
Sæt grupperne sammen to og to.
Grupperne skal på skift præsentere udfordringen for hinanden og give feedback. Der skal fokuseres på de tre kriterier - lever formuleringen op til dem?
Eleverne gives tid til at arbejde med feedbacken og sparre med hinanden. (5
min.).
Nu er udfordringen for projektet formuleret og klar, og eleverne kan herefter
gå i gang med næste fase.
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Formål

I undersøgelsen indsamler de studerende viden om udfordringen:
•
Målgruppen
•
Den eksisterende praksis
•
De studerendes interne viden/ikke-viden iht. udfordringen mv.
De studerende får (afpr)øvet sociale og kommunikative kompetencer i praksis (Darsø,
2011).

Kapitel 2
Undersøgelse

Dette kapitel omhandler aktiviteter, der støtter de studerende i at undersøge brugernes
perspektiv på den service, proces eller det produkt, der skal innoveres på. Nedenstående
aktiviteter optimerer et brugerdrevet perspektiv, i løsningsforslaget de studerende udarbejder, idet aktiviteterne omhandler indsamling af viden om brugernes behov, meninger,
holdninger og oplevelser (Bason, 2016). Det understøtter, at de studerendes løsningsforslag bliver værdifuldt og implementérbart for slutbrugerne.
Derudover er der aktiviteter i kapitlet, som omhandler de studerendes interne forståelse
og indblik i hinandens viden/ikke-viden, erfaringer og kompetencer iht. udfordringen
(Darsø, 2011). Hensigten med disse aktiviteter er, at de studerende benytter alle de
kompetencer og vidensfelter, de studerende tilsammen rummer (Justesen, 2007). Kombinationen af disse understøtter, at løsningsforslagene i højere grad vil være sammensat
af elementer der ikke vanligt mødes og derfor nytænkende (Darsø, 2011). Aktiviteterne
bidrager også til, at de studerende anskuer hinandens alsidige kompetencer, viden og
erfaringer som værdifulde, idet det er sammensætningen af alle disse, der skaber unikke
løsningsforslag.
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Fase 2
Undersøgelse
Hele dette kapitel omhandler undersøgelsen og udforskningen af den valgte udfordring.
I undersøgelsen indsamler eleverne viden om udfordringen:
• Målgruppen
• Den eksisterende praksis
• Elevernes interne viden/ikke-viden iht. udfordringen mv.
• Faglig og teoretisk viden om emnet
Eleverne får (afpr)øvet sociale og kommunikative kompetencer i praksis (Darsø,
2011).
Dette kapitel omhandler blandt andet aktiviteter, der støtter eleverne i at undersøge
brugernes/kundernes perspektiv på den service, proces eller det produkt, der skal
innoveres på. For at eleverne kan skabe denne værdifulde undersøgelse, skal de
søge viden, der relaterer til feltet, så de kan spørge specifikt ind til feltet og indsamle
relevant viden.
Nedenstående aktiviteter optimerer et brugerdrevet/kundedrevet perspektiv i
løsningsforslaget, som eleverne udarbejder, idet aktiviteterne omhandler indsamling
af viden om brugernes/kundernes behov, meninger, holdninger og oplevelser (Bason,
2016). Det understøtter, at elevernes løsningsforslag bliver værdifuldt og implementérbart for slutbrugerne.
Derudover er der aktiviteter i kapitlet, som omhandler elevernes interne forståelse
og indblik i hinandens viden/ikke-viden, erfaringer og kompetencer iht. udfordringen
(Darsø, 2011). Hensigten med disse aktiviteter er, at eleverne benytter alle de kompetencer og vidensfelter, eleverne tilsammen rummer (Justesen, 2007). Kombinationen af disse understøtter, at løsningsforslagene i højere grad vil være nytænkende,
idet de er udarbejdet og sammensat af elementer, der ikke vanligt mødes (Darsø,
2011; Justesen, 2007). Aktiviteterne bidrager også til, at eleverne anskuer hinandens
alsidige kompetencer, viden og erfaringer som værdifulde, idet det er sammensætningen af alle disse, der skaber unikke løsningsforslag. Der er også forslag til, hvordan
mere traditionelt vidensindsamling i forhold til udfordringen kan udføres og den
viden, der er brug for i forhold til det videre arbejde med udfordringen, kan indsamles af elever og lærer.
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Innovationskompetence

Aktiviteterne i dette kapitel understøtter udviklingen af elevernes kompetencer til at indhente information fra og om udfordringens praksisfelt,
vidensindsamling og skabe nytænkende løsninger, der skaber merværdi for
slutbrugerne.

Denne fase kan hjælpe med
•
•
•

Hvordan eleverne understøttes i at udforske udfordringens felt.
Hvordan eleverne internt får afklaret og involveret hinandens viden og
ikke-viden.
Hvilke metoder lærer og elever kan benytte for at få mere viden om
udfordringen.
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5 Interview
Øget forståelse for feltet og den målgruppe der er centrum for udfordringen.
Eleverne opnår med interview indsigt i målgruppens ønsker og behov i relation til
projektets udfordring. Metoden kan virke lidt omfattende, men den giver eleverne en
helt særlig indsigt i målgruppen/samarbejdspartneren, som de kan have svært ved at
opnå på anden vis. Samtidig er det en god faglig øvelse at søge viden, ved hjælp af
interviews med relevante spørgsmål, for at finde svar på det de ønsker at vide mere
om. Aktiviteten understøtter også udviklingen af elevernes metodiske og analytiske
kompetencer.
Elevstyret
0%

20 %

50 %

80 %

100 %

45 min

1.

2.
3.
4.
5.

2-40

Pen
Papir
Evt. lydoptager

Eleverne afklarer, hvem de kunne have gavn af at interviewe og indgår aftale
med vedkommende. Eleverne kan evt. afklare dette ved at spørge: Hvem kan
give os værdifuld information om udfordringen?
Interviewguide udarbejdes. Læreren støtter eleverne i at fokusere på, hvad
de vil vide fra informanten, og hvordan de bedst muligt får svar på dette.
Interviewet gennemføres med den valgte informant.
Interviewet analyseres og den relevante data iht. udfordringen udvælges.
Den relevante data iht. forståelse for udfordringen inddrages i idéudviklingen
af et innovativt og meningsfuldt løsningsforslag.
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6 Observation
Gennem observation opnås øget indsigt og forståelse for det felt, der er centrum for
udfordringen – deres arbejde, hverdag, arbejdsgange eller anvendelse af et givent
produkt. Med observation kan eleverne få et indblik i hverdagen i det undersøgelsesfelt, som udfordringen er placeret indenfor. Observation bidrager med perspektiver,
som ikke er fortolket af målgruppen men af eleverne. Dermed kan observation medføre nye opdagelser, der kan føre til værdifulde løsninger på udfordringen, som ikke
ville have set dagens lys, hvis blot eleverne tog udgangspunkt i målgruppens egne
udtalte oplevelser.
Aktiviteten understøtter også udviklingen af elevernes metodiske og analytiske kompetencer.
Elevstyret
0%

20 %

50 %

80 %

100 %

2 timer-2 dage

1.

2.
3.
4.
5.

2-40

Pen
Papir
Evt. lydoptager

Eleverne udvælger hvem/hvad, der er relevant at observere iht. udfordringen og indgår aftale om tid og sted for observationen. Det er væsentligt at
de udarbejder en klar aftale, så alle parter er afklaret med formålet for og
anvendelsen af observationen, så de observerede er trygge ved processen.
På denne måde er sandsynligheden for, at eleverne får relevant data med
tilbage størst.
Eleverne rammesætter, hvad de vil fokusere på i deres observationer, og
hvordan de vil indsamle deres observationer.
Observationen gennemføres.
Data fra observationen analyseres og den relevante data iht. udfordringen
udvælges.
Den relevante data iht. forståelse for udfordringen inddrages i idéudviklingen
af et innovativt og meningsfuldt løsningsforslag.
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7 Vidensbingo
Vidensbingo handler om at afklare elevernes viden og ikke-viden ift. udfordringen. Med
denne afklaring kan eleverne opnå indsigt i, hvordan de kan benytte hinandens individuelle viden, kompetencer og erfaringer, samt afdække hvor og hvad de mangler viden
om for at skabe et godt løsningsforslag til udfordringen.

½- 1½ time
Tiden varierer
efter grp.
størrelse

2-40
i grp. af
2-5

Ensfarvede
post-its, pen,
bøtte/pose, ur

Elevstyret
0%

20 %

1.
2.

3.

50 %

80 %

100 %

Udfordringen placeres så alle kan se den.
Læreren giver eleverne 2 min. til, individuelt at notere alle de begreber, som
de umiddelbart kan komme i tanke om ift. udfordringen.Et begreb/bidrag pr.
post-it.
Læreren giver herefter eleverne 3 min. til at skrive, hvad de selv kan bidrage
med ift. udfordringen.

Elevstyret
0%

20 %

4.
5.
6.

7.

8.

50 %

80 %

100 %

Eleverne tager nu deres post-its med sig og sætter sig ud i deres grupper.
Uden at kigge på hinandens idéer lægger eleverne deres sedler ned i posen
og blander dem.
Nu trækker eleverne, på skift en seddel op af posen og læser begrebet/
bidraget højt. Eleverne, der ved noget om begrebet/bidraget, siger: ”Bingo”
og rækker en hånd op.
Alle der ved noget om begrebet/bidraget fortæller, hvad de ved. En væsentlig pointe er, at al viden og erfaring er relevant. Det må forventes, at flere
begreber vil gå igen. Når det sker tages en ny seddel fra posen, indtil et nyt
begreb kommer frem fra posen.
Eleverne taler i gruppen om de fremkomne bidrag og noterer:
a. Hvad de tilsammen ved noget om, og hvordan det kan kombineres.
b. Hvad de gerne vil vide mere om.
c. Hvad deres vidensfelter tilsammen ikke kan tilgodese.
Disse elementer tages med videre i udarbejdelsen af løsningen.
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8 Note battle
Note battle er fælles informationssøgning for hele klassen, hvor eleverne trænes i at
samarbejde om at koncentrere og formidle relevant viden fra en tekst, film etc. Eleverne får erfaringer med at skabe et forenet afsæt for formidlingen gennem kreative
midler, og de oplever at skulle samarbejde og benytte alle tilgængelige ressourcer
og fordele opgaverne for at kunne varetage opgaven. Det er yderligere en træning i
notateknik, og hvordan disse gøres overskuelige.
Materialet, der skal note battles omkring, er læst/set af eleverne forinden undervisningen. (Munksgaard)
Når konkurrencen skal formidles og vurderes.
Elevstyret
0%

20 %

50 %

80 %

100 %

Når eleverne skal arbejde i grupperne.
Elevstyret
0%

20 %

50 %

4 timer

80 %

100 %

10-40 i
2/3
grupper

1.
2.

Tekst der er læst forud
for lektionen, 1x3
m. lange papirbaner,
tuscher

Læreren har inddelt teksten i tre afsnit.
Eleverne deles op i to eller tre grupper, alt efter hvor mange de er. Man kan
evt. inddele efter hvem, der er cyklet/kørt i bil eller bus/gået til uddannelasen.
3. Eleverne instrueres i, at de skal tage notater til dagens tekst på 1x4 m. papirbane ét afsnit ad gangen (som læreren forud for lektionen har inddelt teksten
i).
4. Grupperne går nu ud og laver noter til første afsnit. Giv dem ca. 30 min. til
dette.
5. Grupperne tager deres noter med sig og præsenterer dem for den/de anden/
andre grupper.
6. Læreren giver grupperne point fra 1-3 for hhv. overskuelighed, kreativitet,
faglige elementer og sammenhæng.
7. Grupperne går ud og laver noter til afsnit 2 (20 min.).
8. Eleverne får 5 min. til at reflektere og diskutere over, hvordan samarbejdet
fungerer: Deltager alle? Hvem har hvilke funktioner? Er der kommet en uformel leder? Vil de ændre noget til næste fase? Etc.
9. Trin 5-7 gentages, dog har de kun 10 min til sidste runde.
10. Efter tredje runde får grupperne tid til at se på hinandens notater og fremhæve, hvad der er godt ved de andre gruppers noter og hvorfor.
11. Læreren giver igen point fra 1-3 for, hvor gode og konstruktive de konkurrerende grupper er til at se og fremhæve hinandens styrker.
12. Pointene gøres op, og der kåres en vinder.
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Fase 3
Idéudvikling
Dette kapitel omhandler idéudvikling og ideudvælgelse i forhold til den valgte udfordring.
I idéudvikling arbejder lærer og elever med at skabe idéer til, hvordan udfordringen
kan løses. Fokus er at udfordre vanetænkning og støtte eleverne i at nå videre end
deres første umiddelbare idéer til udfordringen. Læreren støtter eleverne i at træde
ud i et bredere spekter af deres viden og kompetencer og skabe innovative idéer til
løsninger på udfordringen. (Hansen & Byrge, 2014).
Progressionen i aktiviteterne gør, at modet til at træde ud af sin komfortzone langsomt opbygges hos eleverne, og nye kreative idéer kan udarbejdes i fællesskab.
Aktivitet 7-13 er indledende idéudviklings aktiviteter, hvor læreren støtter eleverne
i at skabe så mange idéer som muligt og opdage hidtil ukendte muligheder. Aktivitet
14-17 udfordrer eleverne i højere grad. Her guider læreren eleverne til at vælge
hvilke idéer, de er motiveret for at arbejde videre med i den resterende proces for IS.
Efter første idéudvælgelse kan eleverne idégenere yderligere på de udvalgte idéer,
for at udvikle et værdiskabende og innovativt løsningsforslag.
Jeg foreslår, at idégenereringsfasen tager afsæt i aktivitet 8. “Kickstart”, fordi den
kan understøtte, at lærer og elever begynder idégenereringen med rum til nye idéer.
Fælles for alle aktiviteterne er 1 idé pr. post-it, og at læreren demonstrerer aktiviteten, inden eleverne skal udføre den.

Innovationskompetence

Aktiviteterne i dette kapitel understøtter udviklingen af elevernes kompetencer til at udvikle nye, kreative og dermed innovative idéer og benytte
hinandens alsidige viden, erfaringer og kompetencer i samarbejdet om de
kreative processer.

Denne fase kan hjælpe med
•
•
•
•

Hvordan læreren kan støtte eleverne i at bryde vanetænkning.
Hvordan læreren kan stimulere elevernes kreativitet.
At træne eleverne i at skabe nye idéer og turde træde ud i ukendt land.
Evt. dannelse af grupper.
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9 Kickstart
Formålet er, at eleverne får formuleret og skriftliggjort, de allerede eksisterende
idéer i forhold til udfordringen. Herefter er eleverne klar til de videre idéudviklingsaktiviteter.
Elevstyret
0%

20 %

50 %

80 %

100 %

5 Min
1.
2.
3.

2-40

Pen, post-its

Eleverne sidder hver for sig med post-it og pen klar.
Læreren beder dem notere eller tegne alle de idéer, de umiddelbart kan
komme i tanke om i henhold til udfordringen. Husk: 1 idé pr. post-it.
Kommer der ikke nogen idéer til eleverne i denne aktivitet, er det helt OK.
De skal nok komme i nogle af de følgende idéudviklingsaktiviteter, som
læreren faciliterer.
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10 Billedboost
At udfordre eleverne til at udvikle nye idéer, på baggrund af den umiddelbare provokation og inspiration billedet giver dem. Eleverne skal gerne overraskes af billedet.
Herved udfordres deres hang til vanetænkning, og de kan impulsivt gå med den/de
første tanke(r), der falder dem ind, og udvikle en sammenkobling mellem denne/disse og udfordringen.
Elevstyret
0%

20 %

50 %

80 %

100 %

7 min.

1.

2.
3.

4.
5.

2-40

Pen, post-its, en god
stak billedkort (eks.
postkort)

Læreren starter med at demonstrere, hvordan man skaber en idé til at løse
udfordringen med udgangspunkt i billedkortet. Demonstrationen er væsentlig for elevernes forståelse.
Eleverne får en bunke billedkort hver. Billedsiden af kortene skal ligge ned
mod bordpladen, så den ikke kan ses.
Eleverne trækker et kort fra deres individuelle bunke og skriver den/de idéer
ned, som billedet inspirerer dem til. Fokus er på ét billedkort ad gangen. De
må gerne bruge lidt tid på at forholde sig til, hvordan billedet kan relateres til
udfordringen - det er ikke sikkert de umiddelbart kan finde en kobling.
Hvis eleven ingen idéer får af billedkortet trækkes et nyt.
Der trækkes et nyt kort, når eleven ikke får flere idéer af det aktuelle kort.

Rekvirér evt. gratis:
”Tænk ud af boksen” - Idéboks til inspiration og udvikling af idéer.
I boksen findes velegnede billedkort.
Hos:
Louise Wagner Kristiansen, uddannelseskonsulent Region Nordjylland
Mail: l.wagner@rn.dk
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11 Persona input
At udvikle idéer med inspiration fra en personas perspektiv. Hermed støttes eleverne i at udfordre deres vanetænkning og se udfordringen med et andet perspektiv
end deres eget. Denne aktivitet støtter eleverne i at træde ind i et mere åbent rum
for idéudviklingen, og udfordrer deres evner til at sætte sig i en andens sted mhp.
løsningsforslag til udfordringen.
Elevstyret
0%

20 %

50 %

80 %

100 %

2 min. pr.
persona
1.

2.
3.
4.

2-40

Pen, post-its, billede
eller kort med navne på
forskellige personaer, ur

Eleverne præsenteres for en persona for eks. en cirkusdirektør, en officer,
dronningen, deres mor, en admiral, en kendt person, der har relevans for udfordringen, og også gerne en kendt person, der ikke umiddelbart har relation
til udfordringen.
Læreren starter med at demonstrere, hvordan man får en idé til at løse udfordringen med udgangspunkt i en person.
For hver persona får eleverne 2 min. til at notere, hvilke idéer de tænker
personaen ville få i forhold til udfordringen.
Aktiviteten gentages indtil flere personaer er gennemgået. Men det er
væsentligt, at eleverne er energiske i denne aktivitet, så hvis man oplever at
energien daler, kan man evt. udskifte en af de valgte personaer eller stoppe
aktiviteten.

Rekvirér evt. gratis:
”Tænk ud af boksen” - Idéboks til inspiration og udvikling af idéer.
I boksen findes velegnede personkort.
Hos:
Louise Wagner Kristiansen, uddannelseskonsulent Region Nordjylland
Mail: l.wagner@rn.dk
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12 Rundt på gulvet
Eleverne idégenererer i par, hvorved de gives mulighed for at rumme og indbyde
til hinandens perspektiver og idéer, samtidig med at de inspireres af de billeder, de
vælger at gå hen til.
Elevstyret
0%
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80 %

100 %

15 min.
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4.

5.

6.
7.
8.
9.

2-40 i
par af 2

Pen, post-its,
min. 20 billeder i
A4 str.

Billederne lægges tilfældigt ud på gulvet, med god plads omkring dem.
Eleverne bedes om at komme hen til gulvet, hvor billederne ligger.
Eleverne skal nu gå sammen med én, der har samme størrelse lillefinger som
dem selv.
Læreren starter med at demonstrere, hvordan man skaber en idé til at løse
udfordringen med udgangspunkt i at vælge et billede og idégenerere ud fra
dette.
Eleverne går i par af to med pen og post-it i hånden rundt mellem billederne
og taler om, hvilke idéer det givne billede, de står ved, giver dem iht. til
udfordringen.
Det er væsentligt, at eleverne støtter hinanden med opmuntring til hinandens idéer og gerne bruger “Ja, og...” til at bygge videre på hinandens idéer.
Eleverne noterer deres idéer, mens de står ved billedet og taler.
Når det givne billede ikke inspirerer dem mere, går de videre til et nyt.
“Ja og…” er et væsentligt element i denne øvelse. Husk 1 idé pr. post-it.

Rekvirér evt. gratis:
”Tænk ud af boksen” - Idéboks til inspiration og udvikling af idéer.
I boksen findes velegnede billedkort.
Hos:
Louise Wagner Kristiansen, uddannelseskonsulent Region Nordjylland
Mail: l.wagner@rn.dk
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13 Byg en idé
Med udgangspunkt i LEGO bygger eleverne først alene og sidenhen sammen figurer,
der inspirerer dem til idéer til løsningsforslaget. Eleverne bliver udfordret vha. benspænd, der fordrer, at de tænker kreativt for at opnå sammenhæng i deres figur og
dennes udtryk. Med afsæt i en konkret og kreativ proces, hvor eleverne skal arbejde
med deres hænder og sidenhen knytte ord og meninger til dette arbejde, opnår de
erfaringer med kreative processer.
Elevstyret
0%

20 %

50 %

40 min.

80 %

100 %

2-40
i grp. af 3-5

1.
2.

Pen, post-its,
LEGO, ur

En kasse med LEGO stilles et sted i rummet eller hældes ud på et bord.
Eleverne bedes sætte sig i de eksisterende grupper, hvis de har dem på nuværende tidspunkt. Ellers kan læreren skabe dem eks. ved at bede dem stille
sig op på række efter deres fødselsdato og derefter dele dem ind i grp. af fem
ud fra linjen.
3. Hver elev skal på 30 sekunder finde 10 stykker lego og gå hen på sin plads.
4. Eleverne har nu 2 min. til individuelt at bygge en figur med deres LEGO-klodser.
5. På skift fortæller eleverne deres gruppemedlemmer, hvad figuren forestiller.
Hvert medlem har 1 min. Har de umiddelbart lidt svært ved at få energi af
dette, kan et benspænd være, at de kan vælge én af følgende tre muligheder
for karakteren af deres figur: en advokat, en bytur, en nær ven.
6. Næste trin er, at eleverne må hente 5 LEGO-klodser yderligere.
7. Nu bygger eleverne en ny figur, der symboliserer dem selv.
8. På skift fortæller eleverne deres gruppemedlemmer, hvad figuren symboliserer hos dem selv. De har 3 min. hver.
9. Eleverne forener herefter deres eksisterende figurer til én samlet figur. Til
dette må de hente 6 nye legeklodser i alt - ikke pr. mand. De har 5 min.
10. Nu skal de fortælle, hvordan den nye figur kan relatere til deres udfordring.
11. Notér idéer til udfordringen.
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14 Ting mødes
Eleverne udfordres til at finde på nye sammenhænge nu og her, med elementer de
normalt ikke ville kombinere. Aktiviteten støtter eleverne i at træde ud af deres komfortzone, og sammen skabe idéer til et meningsfuldt løsningsforslag til deres
udfordring. Deres kreative tanker sættes i spil og “Ja, og… “ er et væsentligt element.
Eleverne skal fokusere på at anerkende hinandens idéer og bygge videre på dem.
Elevstyret
0%

20 %

50 %

10 min

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

80 %

100 %

2-40
i par af 2

Pen, post-its, ur, en
pose med forskellige
ting eks. legetøj, en
tom rulle fra toiletpapir, en kuglepen, en
tom juicekarton etc.
Se evt. filmen
“Tingposen”

Eleverne bedes om at samle sig i en gruppe på gulvet.
Hver elev tager 1 ting fra posen.
Eleverne skal nu finde sammen med én, der har samme øjenfarve som dem
selv.
Læreren vælger en genstand fra posen og starter med at demonstrere,
hvordan man kan opfinde en ny ting med udgangspunkt i den valgte genstand og en af deltagernes genstand. Hvis der er to lærere demonstrerer de
naturligvis øvelsen sammen.
Eleverne bedes nu om at se på de to ting, de har taget. De skal nu sammen
opfinde nye ting, der er kombinationen af de to ting de har. (3 min).
Eleverne samles igen. Hvis de har lyst, må de gerne tage en ny ting i posen,
men de kan også beholde, den de har.
Eleverne bedes om at finde sammen med én, der har samme skostørrelse
som dem selv.
Eleverne bedes om at se på de to ting, de har taget. De skal nu sammen
udvikle idéer til udfordringen, der er kombinationen af de to ting, de har. (3
min).
Eleverne notérer de idéer, der kom frem i øvelsen. De skal mindes om, at der
må være 1. idé pr. post-it.
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15 Rollemodeller
At udvikle idéer med inspiration fra en person, der for nylig har gjort et
stort indtryk. Eleverne støttes i at udfordre deres vanetænkning og se
udfordringen med et andet perspektiv end deres eget. Samtidig giver det
eleverne mulighed for at træde ind i et mere åbent rum for idéudviklingen,
og udfordrer deres evner til at sætte sig i en andens sted mhp. løsningsforslag til udfordringen.
Elevstyret
0%

20 %

50 %

5-10 minutter

1.
2.
3.
4.
5.

80 %

100 %

1-40 enkeltvis

Pen
Papir

Eleverne bliver bedt om at lukke øjnene
Herefter opfordres de til at tænke på den person, der sidst har gjort et stort
indtryk på dem.
Hvad ville han/hun foreslå i forhold til jeres udfordring?
Under viseren giver eleverne 5 minutter til denne refleksion, og bedes om at
åbne øjnene igen.
Eleverne opfordres af læreren til at skrive de idéer ned, de har fået til udfordringen under refleksionen.
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16 Ordkort
At videreudvikle på løsningen af udfordringen, når den ses fra et andet
perspektiv. Det provokerer elevernes hjerner til at tænke lateralt. Lateral
tænkning betyder at man kommer ud af den logiske, lineære form for ræsonnement, vi normalt har, så man kan søge efter originale, kreative løsninger på
udfordringerne
Elevstyret
0%

20 %

50 %

20 minutter

1.
2.
3.
4.
5.

80 %

100 %

Grupper 2-5

Pen
Papir

Læreren demonstrerer for eleverne ved at vise/give et eller flere eksempler
Eleverne tager et ordkort på bordet
Læreren opfordrer eleverne til at kigge på ordene på kortet – giver ordene
idèer til udvikling af udfordringen?
Hvis ja – noter idéerne på papir
Hvis nej – tag et nyt

Rekvirér evt. gratis:
”Tænk ud af boksen” - Idéboks til inspiration og udvikling af idéer.
I boksen findes velegnede ordkort.
Hos:
Louise Wagner Kristiansen, uddannelseskonsulent Region Nordjylland
Mail: l.wagner@rn.dk
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17 Dogmeregler
At videreudvikle på løsningen af udfordringen, når den ses fra et andet
perspektiv. Det provokerer elevernes hjerner til at tænke lateralt. Lateral
tænkning betyder, at man kommer ud af den logiske, lineære form for
ræsonnement, vi normalt har, så man kan søge efter originale, kreative
løsninger på udfordringerne.
Elevstyret
0%

20 %

50 %

20 minutter

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

80 %

100 %

1-40 individuelt

Pen
Papir

Læreren demonstrerer opgaven for eleverne og giver eksempler på løsningen
Eleverne skal forestille sig, at de alle kun er 8 centimeter høje. 5 min til
refleksion
Hvordan ser løsningen af udfordringen så ud? Hvilke løsningsidéer giver
dette?
Eleverne noterer de idéer de får til udfordringen
Hvad nu hvis løsningen skulle være i en mobil telefon?
Eleverne noterer de idéer de får til udfordringen
Sidste dogme er omvendtslev
Læreren instruerer opgaven og giver eksempler.
Eleverne skal få idéer til den værst tænkelige og mindst kreative løsning
på deres idé/udfordring – en på alle måder mislykket og ubrugelig løsning.
Hvordan ser den ud?
Eleverne noterer idéerne ned.
Herefter ser eleverne på idéerne/løsningerne på udfordringen.
Tag dem en for en og vend dem om, så det bliver brugbare løsninger.
Eleverne noterer idéerne til udfordringen.
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18 Tænkehatte
Ved hjælp af De Bonos Seks Tænkehatte, som er en metode til kreativitet og konstruktiv kommunikation, gennemløbes hele hans innovationsproces. De Seks Tænkehatte er en metode udviklet af Edward de Bono, og metoden er god at bruge for at
sikre, at eleverne kommer hele vejen rundt om den idé/udfordring, de arbejder med,
og undervejs får afdækket både styrker og svagheder. Hattene er repræsenteret ved
farven på hatten eller evt. farvede bånd. Metoden bruges i den fase, hvor idéerne
skal udvælges og kvalificeres.
Elevstyret
0%

20 %

50 %

80 %

50 – 90 minutter

1.

2.

3.
4.

100 %

Grupper 4-6

Evt. forskelligfarvede hatte

Læreren indleder undervisningen med at forklare betydningen af de forskellige hatte. Den hvide hat: Information og fakta, Den røde hat: Følelser, fornemmelser og intuition, Den sorte hat: Kritisk analyse, forbehold,
ulemper, bedømmelse, afprøvning af fakta, Den gule hat: Den positive hat,
fordele, at kunne se værdien i egne ideer, Den grønne hat: Udforskning,
nye ideer, kreativitet – alle forventes at være kreative, friske alternativer,
muligheder, lateral tænkning, hypoteser, Den blå hat: Kontrol med tænkeprocessen; planlægning af hattesekvens, organisering, fokus, mål, tanker om
tænkningen og processen, disciplin og selvdisciplin.
Elever må kun udtale sig med de tænkemåder, som hører til pågældende
hattefarve.Disse regler skal sikre, at deltagerne på samme tid anvender
samme tænkemåde og derved parallelt understøtter hinanden frem for som
traditionelt at argumentere imod hinanden. Forskellige hatte må således ikke
anvendes på samme tid i gruppen.
Eleverne noterer efter ”anvendelse” af hver hat de idéer, det har givet i forhold til udfordringen.
Afsluttende samler eleverne op på hvilke idéer, de har fået til løsninger
på udfordringen Efterfølgende reflekterer eleverne over, hvilken personlig
præference de har i forhold til tænkemåder og de 6 tænkehatte, og hvilke de
havde sværest ved.
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19 Spørg en fremmed
At eleverne får et random input fra en tilfældig de møder i forhold til
løsning af udfordringen. Det giver måske et helt nyt overraskende perspektiv på udfordringen.
Elevstyret
0%

20 %

50 %

80 %

100 %

20 minutter
1.
2.
3.
4.
5.

1:1

Pen
Papir

Læreren præsenterer opgaven og giver eksempler.
Eleverne går udenfor lokalet, hvor de spørger en tilfældig fremmed, hvordan
den/de vil løse udfordringen.
Hvad tænker den fremmede? Har han input til løsning af udfordringen?
Skriv deres idéer til løsninger ned.
Øvelsen kan gentages med flere fremmede i forhold til det tidsrammen
angiver.

Kapitel 3
Idéudvikling

53

20 Besøg af journalisten
fra fremtiden
Efter afslutning på idégenereringsaktiviteterne vil det efterfølgende omhandle
idéudvælgelse og idégenering af de valgte idéer. En del af idégenereringen er også
at udvælge idéer. De mange gode idéer, eleverne vælger fra i de følgende aktiviteter,
kan med fordel gemmes til senere i processen eller til et fremtidigt projekt.
Eleverne skal i øvelsen lave situationsspil, hvor de på skift agerer hhv. journalist og
fokusperson. De skal snakke om udfordringen i fremtiden, hvor de forestiller sig,
hvordan deres idé er blevet realiseret. Ydermere øver de sig i at sætte sig ind i hinandens idéer for at kunne stille relevante spørgsmål.
Elevstyret
0%

20 %

50 %

20 min.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

80 %

100 %

2-40 i
par af to

Pen, papir,
ur

Eleverne finder sammen med en, der har samme øjenfarve som dem selv.
De skal forestille sig, at de befinder sig i fremtiden, hvor deres idé til løsning
på udfordringen er blevet realiseret.
Eleverne interviewer hinanden om, hvordan løsningen er blevet realiseret?
Hvad den indeholder? Hvem der deltog i processen? Hvornår hvilke parter
eller elementer deltog i processen etc. Den yngste starter med at være
journalist.
Eleverne taler i nutid, som om idéen er realiseret.
Eleverne skifter efter 5 min.
Eleverne noterer idéer til, hvordan de skal realisere idéen, hvis de har fået
nogle.
Aktiviteten kan gentages, og man kan ydermere skifte makker. Dem med
samme skostørrelse kan finde sammen.

Kapitel 3
Idéudvikling

54

21 Idéshopping
Fokus er at udvikle idéer og selektere i disse for at finde frem til idéer, der er meningsfulde for eleverne at arbejde med. Eleverne skaber nye idéer og kan forene disse med
hinandens og dermed skabe unikke udgangspunkter for udviklingen af deres løsningsforslag.
Aktiviteten kan være udgangspunkt for gruppedannelse, hvor eleverne skaber grupperne, med udgangspunkt i den idé, de brænder mest for. Den kan også bruges internt
i de eksisterende grupper. Her kan udfaldet af idéshoppingen bruges som en afklaring af, hvem der i den eksisterende gruppe vil fokusere primært på en idé, og hvem
der fokuserer på en anden idé til det samlede løsningsforslag. Idéshopping kan også
bidrage til, at den eksisterende gruppe får nye idéer og får sammenskabt idéer til et
muligt løsningsforslag ud fra deres fælles idéer. Når de bliver samlet, kan det give hidtil
ukendte muligheder for løsningsforslaget.
Elevstyret
0%

20 %

50 %

2-4 Timer
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

80 %

100 %

10-40 del evt.
holdet op i 2

Post-it, tavle, flip-over/
A2 karton

Aktiviteten forudsætter, at eleverne forinden har udarbejdet idéer og nedskrevet dem. Husk 1 idé pr. post-it. Eleverne har udarbejdet adskillige idéer
og nedskrevet dem på post-its.
Eleverne rejser sig og sætter alle deres idéer vilkårligt op på én fælles tavle.
Eleverne læser hinandens idéer på tavlen.
Idéerne inddeles i temaer – hvilke idéer kunne relatere til/komplementere
hinanden. Dette gøres ved, at eleverne sætter de post-it´s der relaterer/
komplementerer hinanden på én flipover. Der kan opstå mange forskellige
sammensætninger, og eleverne kan generere adskillige flipovers, der forener
idéerne på kryds og tværs. Hvor mange flipover ark der skal være, afhænger
af hvor mange forskellige udfordringer eleverne anser som relevante. Det
kan være alt fra 2-?.
Idéshopping: Flipover arkene med post-it’s fordeles i rummet. Eleverne går
nu rundt til de borde/steder, hvor de idéer, der interesserer dem, er placeret, og snakker/spørger ind til hinandens tanker om idéerne (ca. 30 min.)
Læreren er i denne del af processen opmærksom på at støtte eleverne i at
fokusere på idéernes muligheder.
Eleverne arbejder i denne del af aktiviteten med at forene de af deres
idéer, der kunne være relevante at kombinere og fortsat udforske, og hvilke
muligheder denne forening kan skabe.
Eleverne afklarer herefter, hvilken idé de vil arbejde videre med og fordeler
sig i grupper på baggrund af dette.
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22 Spar idéen
Støtte eleverne i at sparre med hinanden ved at:
• Give hinanden indsigt i baggrunden for deres idéer
• Videndele
• Give positiv og konstruktiv feedback til hinandens idéer
• Modtage feedback og forslag fra de andre uden at forsvare deres idé
Aktiviteten understøtter udviklingen af elevernes kompetencer til at benytte sparringen til videreudvikling af deres idé.
Elevstyret
0%

20 %

50 %

1 time

1.

2.
3.

4.

5.
6.

80 %

100 %

2-40
i par eller grp. på
maks 5 som
kan sparre med
hinanden

Pen, farver, A3
ark, ur, idéer fra
tidligere

Læreren starter med at fortælle hvilke principper, der er for sparringen. Det
væsentlige er, at den som modtager sparring skal sige ja og.. og lytte aktivt
til alle de forslag, der kommer og blot notere ned hvilke af forslagene, der
kan anvendes. Forslagene kan skrives ned på A3 ark med den oprindelige idé
i midten. De idéer, der kan anvendes fra sparringen, kan skrives eller tegnes
rundt om den oprindelige idé som en slags mindmap.
Eleverne vælger hver især eller i de eksisterende grupper den idé, de har lyst
til at arbejde videre med. Denne idé placerer de i midten af et A3 ark.
Eleverne inddeles i par eller grupper af 3-5. Eleverne bedes evt. om at finde
sammen med en, der har samme øjenfarve som dem selv. Har de allerede
grupper, kan læreren parre to grupper med hinanden. Evt. ved at sætte
grupperne sammen efter deres samlede alder internt i grupperne: de der har
samme alder eller tættest på bliver sparringspartnere.
På skift har hver elev/gruppe 10-20 min. (afhængig af den samlede tidsramme og hvor fokuseret læreren observerer eleverne er) til at præsentere
deres idé, tankerne bag den mv. samt at få positiv feedback fra sparringspartneren/ne.
Den/eleverne, der modtager sparring, noterer selv de idéer, de andre kommer med og husker at sige”Ja, og…” til deres input.
Sparringspartneren/ne giver positiv og konstruktiv feedback og fokuserer på
videreudvikling og tilføjelser.
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23 Idéselektion
At øve elevernes kompetencer til at træffe valg inden for en stram tidsramme, og
lade det intuitive valg være gældende for resten af processen. Aktiviteten er et bud
på en hurtig idéselektering, hvor eleverne følger de idéer, de umiddelbart er motiveret for, og parkerer de praktiske anliggender ift. løsningsforslaget.
Elevstyret
0%

20 %

50 %

80 %

100 %

40 min

1.

2.
3.

4.

5.
6.

2-40

Post-its, en tavle + kridt/
tusch idéer fra tidligere, ur

Læreren bør skabe en tidsramme for selektionerne, og den præcise tid for
de enkelte trin i aktiviteten afhænger af mængden af elever, der indgår i
aktiviteten. Pointen er at være opmærksom på, at eleverne agerer indenfor
tidsrammen. De skal tage hurtige beslutninger, hvor de ikke reflekterer og/
eller diskuterer deres valg med hinanden eller sig selv.
Alle idéer fra foregående idégenerering sættes op på tavlen: 1 post-it pr.
idé. (Model 16)
Læreren tegner nu en mindre ramme på tavlen (Fysisk skal den mindre
ramme proportionelt svare til halvdelen af idéerne). De post-its der måtte
være inden for rammen sættes udenfor rammen. (Model 17)
Eleverne får nu (afhængig af hvor mange elever der deltager) en afgrænset
tidsramme til at vælge de idéer, de ønsker at få med i den mindre ramme.
Er der eks. 20 elever, får de 3 min. til at vælge idéer og sætte dem i den
mindre ramme.
De idéer, der er udenfor rammen, udgår af selekteringen. Fokus er nu på
idéerne i den mindre ramme.
Læreren tegner nu igen en mindre ramme på tavlen (Fysisk skal den mindre ramme proportionelt svare til en tredjedel af idéerne). De post-its der
måtte være inden for rammen sættes udenfor rammen. (Model 18)
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7.

Eleverne får nu (afhængig af hvor mange elever der deltager) en afgrænset
tidsramme til at vælge de idéer, de ønsker at få med i den mindre ramme. Er
der eks. 20 elever, får de 1 min. til at vælge idéer og sætte dem i den mindre
ramme.
8. Eleverne præsenterer tankerne for den/de idéer, de hver især har taget med
i den mindste ramme.
9. Der foreslåes to muligheder for afslutningen af processen:
a. De forskellige idéer bliver delelementer af en fælles vision: Læreren
guider eleverne i at forhandle, hvordan de kan finde en fælles vision,
der kan rumme flest af de præsenterede idéer. Der kan inden for denne
vision være udfordringer med forskelligt fokus, hvormed eleverne kan
engagere sig i forskellige nicher indenfor den fælles vision.
b. Flere visioner = forskellige projekter: Hvis eleverne vil/kan forene nogle
af deres idéer, er de velkomne til dette. Der er ligeledes plads til at lave
forskelligartede projekter, som ikke er forenet af en fælles vision. Eleverne kan arbejde med projekter, der ikke relaterer til hinanden. Også
her er læreren guide for elevernes dialogiske forum.
10. Eleverne kan nu arbejde videre med de valgte idéer. Grupper kan skabes
med afsæt i hvilke udfordringer, eleverne er interesseret i.
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24 A-B-C
At udvælge hvilke idéer der skal arbejdes videre med ud fra realiseringsfaktorer. Disse kan både omhandle tid, nyskabelsesniveau eller realiseringsniveau i forhold til tid
og/eller ressourcer i bred forstand - eks. økonomisk, materielt, netværk mv.
Elevstyret
0%

20 %

50 %

30 min.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

80 %

100 %

2-40
i grp. af 2-5
eller to grupper
kan sparre med
hinanden

Pen, post-it´s,
A3 ark, idéer fra
tidligere

Bed eleverne inddele deres idéer i A,B eller C. Det kan eks. være
A: Idéen er lige til at omsætte.
B: Spændende idé der kræver lidt mere tid at omsætte til en realitet.
C: Radikal idé der vil være fantastisk at realisere, men kræver mere tid at
afklare, hvorvidt det er muligt.
Nu skal tidsrammen for det aktuelle forløb/modul afgøre, hvilken kategori
eleverne skal prioritere idéer ud fra.
Herefter vælger eleverne den idé, de brænder mest for inden for den valgte
kategori.
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Fase 4
Prototyping
Kapitlet omhandler overgangen fra idégenerering til produkt/procesudvikling ved
hjælp af prototyping. Med prototyping konkretiseres idéerne og på denne måde
opnås en bedre forståelse af idéernes komplekse indhold. “We build our ideas so
that we can test them, and because actually making something reveals opportunities
and complexities that we’d never have guessed were there (...) Moreover, making an
idea real is an incredibly effective way to share it.” (IDEO, 2015, p. 20).
Potentialet ved at arbejde med prototyping i IS, både når det omhandler produkt- og
procesinnovation er, at konceptualiseringen kan lede processen tættere på egentlig
innovation, som skaber social eller økonomisk værdi for aftagerne. Ydermere støtter
det trinene mod konceptualiseringen og konkretiseringen af idéerne og giver et
fælles medie, eleverne kan benytte i deres kommunikation om idéen.
I kapitlet introduceres forståelser af prototyping og dette relateres til IS. Herefter
forklares forskellen på pretotyping og prototyping, samt de bagvedliggende forståelser for processerne i disse. Der gives enkelte forslag til, hvordan man kan inddrage
preto- og prototyping i undervisningen.

Innovationskompetence

Aktiviteterne i dette kapitel understøtter udviklingen af elevernes kompetencer til at skabe en særlig forståelse og konceptualisere deres idé
gennem anvendelsen af forskellige materialer og medier, samt få erfaringer
med, hvordan dette bidrager til udviklingen af deres løsningsforslag.

Denne fase kan hjælpe med
•
•
•

Hvordan læreren kan støtte eleverne i at overføre idéer fra tanker til
et koncept med mange detaljer.
Aktiviteter som træner eleverne i at samarbejde om skabelsen af en
model for løsningsforslaget.
Skabelsen af nye dialoger og forståelser for udfordringen og løsningsforslaget vha. konkrete modeller.
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Prototyping i IS
Michael Schrage forsker på MIT beskriver, at morgendagens innovatører bør investere mere i at arbejde med prototyper, modeller og simulerede scenarier, fordi det
er den bedste måde at skabe innovation på: ”Du kan ikke opdage fremtiden uden
først at prototype den.” (2000, p. 30-31). Schrage argumenterer for at prototyping
er værdifuld ift. at opdage fremtiden, fordi man med en prototype ser elementer af
idéen om et produkt eller en proces, som man ikke kan forestille sig i tankerne eller i
et skriftligt medie. Prototyper muliggør, at udfordringer ved den tænkte idé opdages
tidligt i processen, og dermed kan idéen korrigeres eller sorteres fra (Brown, 2009;
Kelley, 2001).
I lighed med Schrage advokerer Tom Kelley og Tim Brown for, at prototyping er en
nødvendig forudsætning for innovation (Brown, 2009; Kelley, 2001). Kelley er medstifter og Brown er CEO i virksomheden IDEO. IDEO er kendt for at benytte design
thinking i deres udviklingsprocesser og prototyping indgår som et naturligt
element i deres arbejdsproces, hvorfor de har et godt kendskab til formålet og praktiseringen af prototyping (Brown, 2009; Kelley 2001). Ifølge Brown kan prototyping
være den hurtigste vej til at finde frem til løsninger på komplekse problemer, fordi
konkretiseringen og konceptualiseringen hjælper med at rumme alle de elementer
løsningen på en kompleks problemstilling omhandler (Brown, 2009). Kelley og Brown
anser begge prototyping som et væsentligt redskab til formidlingen, forståelsen og
realiseringen af et innovativt produkt/proces (Brown, 2009; Kelley, 2001).
Inddragelse af brugerne i hele prototypeprocessen er en væsentlig pointe, når der
arbejdes med inspiration fra design thinking. Tanken bag brugerinddragelsen er, at
man må fokusere på dem, som produktet eller processen skabes til og gennem inddragelse af dem i prototypeprocessen, kan det endelige resultat blive mere interessant og anvendeligt for dem.
Beskrivelsen af arbejdet med prototyper hos Schrage og Kelley er udviklet iht. anvendelse i private organisationer og som et redskab, der benyttes i skabelsen af økonomisk merværdi og refererer hermed til Schumpeters innovationsbegreb (Schrage,
2000). I IS er intentionen at prototyping også bliver anvendt i offentlige institutioner,
og innovationsopfattelsen udvides ti, at prototyping også anvendes, hvor social innovation er hensigten. Prototyping skal i IS forstås bredt og kan eks. være forbundet til
udviklingen af produkter, services, nye måder at organisere på,
nye former for interaktion og nye metoder (Darsø, 2001; Drucker, 1985)
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Prototyper kan både være meget avancerede high-fidelity modeller, der tager lang
tid at producere såvel som low-fidelity, der hurtigt kan produceres (Schrage, 2000).
Low-fidelity handler om at producere noget, før man helt har svaret og turde at tage
chancer (Kelley, 2001). High-fidelity henviser til, at eleverne skaber prototyper, der er
så virkelighedsnære og troværdige, at de er udviklet til et niveau lige før den
konkrete produktion/implementering. En prototype rækker således fra en papmodel
(low-fidelity), til noget som er så færdigt, at man kan klikke på det, og flere funktioner virker (high-fidelity). Dog vil tidsbegrænsningen i et undervisningsforløb ofte
lægge op til low-fidelity prototyper.
For en yderligere forståelse af processerne i prototyping inddrager vi begreberne
Pretotyping og Prototyping. De henviser til, at prototypeprocessen kan deles op i to
underkategorier, som relaterer til progressionen i udarbejdelsen af prototyperne.
(Savoia, 2011). Pretotyping relaterer til de tidlige faser af konkretiseringen af idéen.
Det er en hurtig afprøvning af en idé, for at se om den holder vand i den virkelige
verden, og om det er en service eller et produkt, der er behov for. I IS relaterer vi
dette til low-fidelity prototyper. I de senere faser af prototypeprocessen vil man
skabe mere avancerede prototyper - high-fidelity prototyper, der har langt flere funktioner og er tættere på implementering og realisering.
I det følgende uddybes forståelsen af de to begreber og afsluttende illustreres IS´s
forståelsesramme for sammenhængen mellem dem.
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Pretotyping
Pretotyping blev i sin tid offentliggjort som et element i Googles “Unleash the
Innovaters Manifesto” fra 2009 (www.pretotyping.org.). Det var Googles daværende
Director of Engineering & Innovation Agitator, Alberto Savoia, der offentliggjorde
dette manifest, og han har sidenhen i samarbejde med Google og Stanford University
forfinet og begrundet forståelsen og anvendelsen af begrebet (www.pretotyping.
org.). Pretotyping skal ikke forveksles med prototyping.
Pretotyping defineres således:
“The main objective of pretotyping is to answer questions about the product’s appeal and usage: Would people be interested in it? Will they use it as expected? Will
they continue to use it?” (www.pretotyping.org).
Selve begrebet stammer fra en erfaring blandt entreprenante og innovative mennesker, som helt naturligt skabte meget primitive konkreter af deres idéer, og
forestillede sig, hvordan disse kunne fungere i virkeligheden (www.pretotyping.
org). Savoia har skrevet bogen “Pretotype it - Make sure you are building the right it
before you built it right” (2011). Titlen taler for sig selv og understøtter relevansen
af pretotyper: afklar behov, funktionalitet og relevans af produktet, eller processen
inden du investerer tid og penge i at arbejde videre med idéen.
Fejltagelser er en uundgåelig del af en innovationsproces, men med pretotyping kan
du effektivt finde ud af om produktet eller servicen, som du har idéudviklet, virker
efter hensigten. Pretotyping er en måde at teste en idé, samt hurtigt og billigt at skabe simple modeller eller virtuelle versioner af et produkt med henblik på at afklare
en masse spørgsmål omkring produktet.
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Brown skriver, at prototyping med fordel kan implementeres tidligt i processen for
at konceptualisere, forstå og rumme kompleksiteten i et løsningsforslag på en reel
udfordring: “Prototyping should start early in the life of a project, and we expect
them to be numerous, quickly executed, and pretty ugly.” (Brown, 2009, p. 106). Med
denne beskrivelse finder vi, at Brown henviser til det, vi betegner som pretotyping.
Det væsentlige i de indledende udgaver af pretotyping er at skabe en grovskitse
af den idé, man arbejder med for at få en fælles forståelse og finde ud af, om den
er menings- og værdifuld for aftagerne (Savoia, 2011). Det er derfor uvæsentligt,
hvordan pretotypen er fremkommet, om den er køn eller funktionsdygtig (Brown,
2009). Pointen er, at den skaber et fælles afsæt for kommunikationen og udviklingen
af idéen, og om denne dækker et relevant behov hos aftagerne og dermed er
værdiskabende.

Hvis du vil læse mere om pretotyping kan du kan hente bogen “Pretotype it - Make
sure you are building the right it before you built it right.” helt gratis på:
docs.google.com/file/d/0B0QztbuDlKs_ZTk2M2RhZWItYzk3YS00ZDZmLTgyZjItY2Y2ZWIyYjZkOTE3/edit?hl=en_US
Eller gå på: www.pretotyping.org

Kapitel 4
Prototyping

66

Prototyping
Efterhånden som processen skrider frem, kan prototyperne tage mere tid at udvikle og langsomt blive udviklet i mere realistiske materialer og funktionsdygtige
elementer. De går fra pretotyping og low-fidelity og udvikler sig til prototyping, hvor
high-fidelity prototyper udvikles. I denne del af prototype-processen ligger en masse
teknologisk udvikling bag og ikke mindst tid og penge. “The main objective of prototyping is to answer questions related to building the product: Can we build it? Will it
work as expected? How cheaply can we build it? How fast can we make it?” (www.
pretotyping.org).
I denne fase ændres processen til at omhandle en kontinuerlig forbedring af designet, produktet eller processen. En del af forbedringen omhandler involveringen af
interessenterne omkring prototypen i forhold til at give feedback inden den endelige
implementering eller udarbejdelsen af det endelige produkt. Målgruppen, der udvælges til at give feedback på produktet afhænger naturligt af, hvem der er tiltænkt
som aftager af produktet eller processen. Det kan eks. være kunder, designere,
eksperter, producenter, medelever eller lærere.
Min opfattelse af forskellen mellem de forskellige begreber, som relaterer til hele
protoype-processen, kan stilles op som følger:
Pretotyping

Prototyping

Low-fidelity

High-fidelity

Kort tid

Længerevarende

Udforske

Raffinere

Forslag

Beskrivelse

Undersøge

Teste

Enkle

Avancerede

Det materiale, læreren skal stille til rådighed for elever til preto- og prototyping,
afhænger af hvilken type af idé, eleverne har til en proces eller et produkt.
Fysiske materialer, der kan anvendes, kan eks. være LEGO, skum, plastik, træ eller
pap. Andre emner til udarbejdelsen af prototyping kan være en film, billeder eller
andre visuelle medier, der viser essensen af, hvordan et produkt eller en service kan
skabes.
Der kan også arbejdes med tredimensionelle virtuelle prototyper. Yderligere kan der,
hvis det er procesinnovation, arbejdes med at lade eleverne lave en grafisk model
over, hvordan processen forløber.
Som lærer kan man med tiden forme sit eget prototypekit, der indeholder mangfoldige muligheder i relation til materialevalget.

Kapitel 4
Prototyping

67

25 Pretotyping
Pretotyping er et redskab, der støtter eleverne i at bygge bro fra idéudvikling og
idéudvælgelse til handling. De opøver deres kompetencer i at omsætte idéer og tanker til konkreter og afklarer relevans og brugbarhed gennem denne mediering. Derudover bidrager pretotypen til begyndende konkretisering af deres løsningsforslag.
Elevstyret
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20 %

50 %

80 %

100 %

30 min- 2 dage

1.

2.
3.

4.
5.

2-40

LEGO, skum,
plastik, træ eller
pap

Læreren bør forud for undervisningen klargøre materialerne til pretotyping.
Du kan som inspiration demonstrere, hvad det pågældende materiale har af
muligheder, uden der peges på en bestemt løsning.
Eleverne instrueres i, at de enten kan vælge at pretotype flere parallelle idéer
eller udvælge én idé, der pretotypes, alt afhængig af tidsramme og formål.
Eleverne får en meget præcis tidsangivelse for, hvor lang tid de har til arbejdet, hvilke materialer de har til rådighed og hvilke forventninger, der er til
pretotypen. Disse parametre bør læreren have afklaret inden undervisningen.
Eleverne udvikler nu deres pretotype.
Alt efter formålet med undervisningen vil disse pretotyper blive formidlet
til gruppen af potentielle aftagere såsom eksperter, et bedømmelsespanel,
læreren, medelever eller målgruppen med henblik på at få feedback og en
evaluering. Denne feedback kan betyde en eller flere runder med yderligere
pretotyping, hvor produktet eller processen bliver konkretiseret og nærmer
sig egentlig prototyping.
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26 Byg en kickass Prototype
Der skal brainstormes og arbejdes med prototyper så det brager, når eleverne bliver
kastet ud i Makerspace over en halv dag, med målet om at motivere dem til at arbejde
med prototyper på deres idéer. Workshoppen og rummet Makerspace er fyldt
med muligheder for at arbejde med innovation, kreativitet og produktion af fysiske
prototyper. Vi skal ikke bare tænke ud af boksen, vi skal sprænge den! Her kan de
unge eksperimentere med idéudvikling og prototyping og måske blive motiverede
til at arbejde videre med iværksætteri. I Makerspace skal der eksperimenteres og
realiseres drømme. Med forskellige værktøjer og maskiner er det muligt at arbejde
med iværksætteri, design og prototyping, og eleverne kan realisere og fremstille egne
designs og produkter, hvad enten det er en lasercutter, 3D model eller trykke eget
logo på en t-shirt. Workshoppen styrker derudover elevernes kompetencer inden for
problemløsning, samarbejde og omsætning af idé til handling. Kompetencer som de
unge kan bruge i deres uddannelsesforløb uanset retning. Desuden får de over en
halv dag, en smagsprøve på de innovative processer, der går forud for skabelsen af en
virksomhedsidé og et virksomhedskoncept.

Hvis dine elever ønsker at arbejde med prototyping kan du inde på All Innovations
hjemmeside www.gaaallin.dk/shop gratis booke en adgang til Lasercutter og 3D printer på CFU på følgende link:
www.gaaallin.dk/produkt/byg-en-kickass-prototype
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Fase 5
Handling
For at føre arbejdet med de kreative læreprocesser over i det, der kan defineres som
innovativ undervisning, og dermed tilgodese formålet med IS, er handling et væsentligt element (Miller & Stavnskær, 2018). “... realiseringen (er) det sidste afgørende
element, der gør almindelig god undervisning til innovationsundervisning.” (Kirketerp
& Hyldig, 2016, p. 12). Det er her, løsningsforslaget kommer ud i verden, og eleverne
kan få feedback på, hvilken værdi deres produkt kan bidrage med i praksis, hvormed
processen kan defineres som innovativ.
I en undervisningskontekst kan det være svært at få idéen gennemført i praksis, da det
for det meste er tidskrævende. Undervisningen medfører for det meste, at eleverne
udelukkende producerer en handleplan eller en pretotype og en formidling af denne
til de eksterne, som har stillet udfordringen. Dog kan det også forekomme, at eleverne
selv udfører den handling, som de har planlagt eller endda bygger en virksomhed med
baggrund i deres prototype. Det kan være et spørgsmål om undervisningen bliver i det
kreative rum eller bevæger sig over i det innovative eller entreprennante rum.
I handlingsfasen kobles handlinger og aktører på idéen, så den kan realiseres. Fokus
omhandler, hvem der skal deltage, hvordan realiseringen kan tilrettelægges og hvornår
hvilke elementer af løsningen kan realiseres, for at handlingerne kan konkretiseres.
Ydermere kan handlingsfasen også omhandle det at “sælge” idéen til aftagerne,
præsentere den for medelever og lærere etc. Det giver eleverne mulighed for at
realisere deres idé indenfor en afgrænset tidsramme, hvori det kan vurderes, hvorvidt
idéen skal videreudvikles eller implementeres i praksis (Iversen & Stavnskær, 2012).
Gennem bearbejdningen af handleplanen/præsentationen af deres produkt og via den
feedback eleverne får, udvikler de også handle- og innovationskompetencer.

Innovationskompetence

Aktiviteterne i dette kapitel understøtter udviklingen af elevernes handle
kompetencer til at forene netværk, aktører, budget, formål evt. til konkrete
handleplaner og/eller salgstaler for deres løsningsforslag, samt få indsigt i
deres indsats og overvejelser for udarbejdelsen af produktet.

Denne fase kan hjælpe med
•
•
•
•

Hvilke skridt eleverne kan udarbejde for at føre løsningsforslaget ud i
verdenen.
Hvordan eleverne får erfaring med real-samarbejde med praksis.
Aktiviteter, der træner elevernes kompetencer i at formidle og præsentere deres løsningsforslag til praksis (og muligvis implementere disse og
dermed skabe udvikling i praksis).
Aktiviteter, der træner eleverne i at performe i større sammenhænge,
have tiltro til deres produkt og deres indsats i udviklingen af dette.
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Pitch
En væsentlig metode for at få eleverne til at handle på deres idéer er at pitche det
for eksterne. Et pitch er en kort og præcis præsentation, som kan leveres på stedet
og svarer på, hvorfor investorer skal poste ressourcer i et/en koncept/virksomhed/
projekt.
Pitchen:
1. Er en kort og præcis beskrivelse af indhold (realistiske eksempler).
2. Optegner konklusioner (fordele) og konsekvenser (udbytte).
3. Er fokuseret på modtager (sprog/behov) og ikke afsender. Hvem formidler man til?
4. Er engagerende og handlingsorienteret.
Pitching kan med fordel benyttes som en fremlæggelsesmetode i undervisningssammenhæng, men er specielt effektivt når eleverne skal fremlægge løsningsforslag
på udfordringer/problemstillinger stillet af eksterne samarbejdspartnere fra virkeligheden. Det handler om at få de vigtigste elementer af løsningen kommunikeret
kort og præcist. Man kan vælge mange forskellige metoder til pitch. Vi foreslår NABC
som særligt fokuserer på værdien for kunderne/slutbrugerne. Metoden er udviklet på
Stanford university (Carlson & Wilmot, 2006). NABC står for de 4 elementer, man skal
huske i sin præsentation: Need, Approach, Benefit samt Competition. Alle elementer
skal kunne præsenteres på 4 minutter samlet. Pitchen skal ikke deles slavisk op i de 4
elementer, men alle elementer skal være til stede i pitchen.
Need handler om det brugerbehov, man gerne vil løse. Pitchen skal starte med
en ultrakort beskrivelse af problemstillingen. Modtager kender ikke nødvendigvis
problemstillingen, og det kan betyde at resten af pitchen fremstår uklar og rodet.
Need kan også handle om, hvordan eleverne har udforsket behovet, og hvem der har
behov for deres løsning.
Approach handler om elevernes tilgang til problemstillingen. Hvad går deres løsning ud på,
hvad er der særligt værdifuldt ved deres løsning, og hvordan løser den problemstillingen?
Eleverne kan med fordel vise en prototype af deres løsning.
Benefits har fokus på de fordele/det udbytte, som målgruppen har ved at benytte
sig af elevernes løsning. Hvordan vil løsningen skabe værdi i forhold til den problemstilling, de startede med? Sparer løsningen brugeren tid eller penge? Giver den en ny
eller ekstra oplevelse? Skaber den social og menneskelig værdi? Vil den bidrage med
nye værdifulde måder at håndtere opgaven?
Competition handler om at tage højde for, hvordan løsningen vil bidrage til løsningen
af en problemstilling i forhold til eksisterende løsninger. Hvordan løser målgruppen
problemet i dag? Hvordan er den løsning, eleverne har opfundet, bedre eller ander-
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ledes end de eksisterende løsninger?
Opmærksomhedsskabende elementer
Eleverne skal tænke over, hvordan de kan lave et opmærksomhedsskabende element
i deres pitch, der passer til deres løsning, og gør at man husker den. Pitchen kan
indledes med en kort introduktion, der fanger tilhørernes interesse. Det kan fx. være
en kort historie, en beskrivelse af en situation, hvor produktet eller servicen kan
anvendes, et citat fra en bruger, en lyd, en film eller andet. Formålet med introduktionen er at fange og fastholde tilhørernes interesse. Se eksempelvis denne video,
der viser Cool4Sea’s vindende pitch på The European championship in Entrepreneurship.
https://www.youtube.com/watch?v=cEjHy1N5zrw
Pitch-kurve
Processen med et pitch skal på meget kort tid igennem forskellige faser. En måde at
illustrere dette på ses på modellen herunder:

PITCH KURVEN
Mindeværdig
afslutning

Tilgangen
Løsningen

Behovet
Udfordring

Fordele
Forklaring af
konceptet

Skab opmærksomhed
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Konkurrenterne

27 Pitchtræning
Udvikle elevernes kompetencer og erfaringer med at formidle deres løsningsforslag
og/eller idéer kort, præcist og konkret. Ydermere at få erfaring med, at give feedback
til medelever og modtage feedback fra evt. eksterne samarbejdspartnere, lærere og/
eller medelever. Reflektere over og tilpasse kropssprog, gestik, mimik, interaktion og
udtale med henblik på udtrykket af den samlede pitch.

Elevstyret
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Eleverne finder i grupperne frem til indholdet i deres pitch baseret på NABC.
Eleverne udarbejder en konkret plan, så de kan tilgodese tidsrammen på de 4 min.
Eleverne skal samtidigt fokusere på det kropssprog, de anvender i deres pitch.
Hvordan anvender de deres kropssprog, sprog, stemmeføring og rummet? De
kan optage deres pitch på video for at udvikle den ofte ubevidste del af kommunikationen og blive klogere på, hvordan det virker på modtageren? Og se
på hvordan den personlige kommunikation kan udvikles inden for rammerne
af deres personlighed og kan spille sammen med indholdet af deres pitch.
Eleverne prioriterer hvordan de bedst formidler deres pitch (skal alle i gruppen tale? Er det mere fordelagtigt at udvælge en eller to af gruppens medlemmer, som pitcher, og andre i gruppen viser/demonstrerer prototypen?
Hvordan understøtter gruppen som en enhed bedst muligt budskabet? etc.)
Eleverne øver pitchen igennem. Des flere gange de øver pitchen, des bedre
den sidder på rygraden, des bedre fremfører de budskabet med en super pitch.
Inden den endelige pitch er det en god idé at lade nogle opponentgrupper
pitche og give feedback til hinanden, således de bliver skærpet inden den
endelige præsentation.
Pitchen præsenteres for aftagerne, som både kan være medelever, lærere el.
eksterne samarbejdspartnere, og eleverne får feedback på deres løsningsforslag.

Et hjælperedskab til skabelsen af dit pitch kan være www.pitcherific.com. På
denne siden kan du gratis få lov at prøve hjælperedskabet 1 gang. Herefter kan
du tilkøbe et abonnement og benytte dig af alle de gode guides og råd til det
perfekte pitch.
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28 Netværkskort
At eleverne får øje på deres netværk ved at afdække deres egne og/eller fælles
netværk i grupperne og udvælge hvilke personer i netværket, der kan bidrage til
realiseringen af deres løsningsforslag. De skaber en bevidsthed om deres netværk og
potentialet i det, og de får praksiserfaringer med at benytte sig af deres netværk.
I dag er netværk et vigtigt redskab – jo bedre vi er til at benytte det, des større er
vores muligheder. Det er en væsentlig del af at innovere, idet netværket kan være en
essentiel hjælp for at realisere løsningsforslaget, enten med deres viden, netværk,
kompetencer, midler etc.
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Alle elever tegner hver især skitsen til en netværkscirkel.
Med udfordringen for øje udfylder eleverne deres netværkscirkel:
a. tætte kontakter i centrum: forældre, nære venner, nær familie
b. gode kontakter: venner, slægtninge, klassekammerater, holdkammerater
på sportsholdet,
c. perifere kontakter: Facebook og Linked-In forbindelser, eller virksomheder, der kunne være relevante for udfordringen
Eleverne kigger på deres netværkskort og vælger tre kontakter, som kan
bidrage til udarbejdelsen af deres løsningsforslag. De skal finde frem til,
hvordan de kan komme i kontakt med dem og skabe bro, så de kan udarbejde
et produktivt samarbejde.
Eleverne effektuerer deres plan og forsøger at opnå kontakt til deres udvalgte
kontaktpersoner og starter et samarbejde.
Eleverne reflekterer efterfølgende sammen over, hvilke kontakter de fik etableret
i forbindelse med aktiviteten, og hvordan de kan anvendes i det videre arbejde i
processen.
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29 Steppingstones
At eleverne konkretiserer realiseringen af deres løsningsforslag ved at lave
“trædesten” med de relevante handlinger for realiseringen.
Hvert A4 ark repræsenterer en sten, og opgaven går ud på, at eleverne “bygger”
deres sti til realiseringen af deres løsningsforslag.
Elevstyret
0%

20 %

50 %

80 %

100 %

45 min.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

2-40 i
grp. af
2-5

Pen, A4 ark,
den udvalgte idé

Eleverne bedes om at samle sig i deres grupper med en stak A4 ark.
Læreren instruerer dem herefter i, at de skal udarbejde konkrete handlinger,
for at deres løsningsforslag kan gennemføres. Hvert A4 ark repræsenterer en
trædesten på deres sti: 1 handling = 1 A4 ark.
Som facilitator bør man være opmærksom på, at støtte eleverne til at tænke
trædestene igennem i detaljen og påføre deres navne og datoer til de enkelte
opgaver.
Hver trædesten bør være så konkret som mulig. De kan eks. omhandle svar
på følgende spørgsmål:
a. Hvad skal vi konkret have udarbejdet og hvordan?
b. Hvem skal deltage?
c. Hvornår skal elementerne i processen igangsættes? Hvordan ser vores
tidslinje ud?
d. Hvilke parter skal involveres og kontaktes? Hvem gør dette og hvornår?
e. Hvilke ressourcer kræver vores løsningsforslag? Hvordan skaffer vi dem?
Grupperne kan sprede sig i eller udenfor lokalet. Det er væsentligt, at de har
god plads omkring sig, og at de er i bevægelse og bruger rummet i aktiviteten.
Med afsæt i ovenstående udarbejder eleverne nu stien til deres løsningsforslag.
Efter 25 min. samles hele holdet igen og præsenterer hinanden for deres
steppingstones.
Det er essentielt at opgaverne er konkrete, og eleverne committer sig til at
tage ansvar for handlingerne i processen.
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30 Fremtidsinterview
Udvikle elevernes kompetencer til at formulere handlingsplanen. Elever skal følge
hinanden ved hjælp af “Ja, og…”, støtte hinanden i at bruge forestillingensevne og
fantasi. De skal øve sig i at sætte sig ind i hinandens forslag for at stille relevante
spørgsmål. I og med de skal snakke om udfordringen i fremtiden, skal de forestille sig,
hvordan deres løsning kunne komme til at tage sig ud og på denne måde forhåbentlig få input til nye idéer til løsningsforslaget og handleplan. Ved at tale om løsningsforslaget, som om de allerede var opfyldt, får man en oplevelse af, at det faktisk er
muligt, og visionen kan blive tydeligere.
Elevstyret
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Eleverne finder sammen med den gruppe de har samarbejdet med tidligere.
Læreren beder om et eksempel på et løsningsforslag blandt eleverne og
demonstrerer, hvordan man taler om løsningsforslaget, som om det allerede
var blevet til virkelighed.
Eleverne skal forestille sig, at de befinder sig i fremtiden, hvor deres løsning
på udfordringen er blevet realiseret. Der må kun tales i nutid.
De interviewer nu hinanden om, hvordan løsningen er blevet realiseret,
hvordan løsningen ser ud, hvad den indeholder, hvem der deltog i processen
etc. Den yngste starter med at være den, der spørger.
Eleverne opsummerer afsluttende, hvad de gennem samtalen lærte om
fremtiden for og realiseringen af løsningsforslaget. Dette kan anvendes til det
videre arbejde med handleplaner for løsningsforslaget.
Aktiviteten kan gentagesmed flere idéer.
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Fase 6
Evaluering
Kapitlet introducerer til forskellige overvejelser, læreren kan tage med i sin tilgang til
evalueringen af modulet, hvor man har inddraget innovative aktiviteter og processer. For at lære mest muligt af en innovationsproces er evaluering essentiel. Det er
gennem evalueringen, eleverne og lærer kan reflektere over, hvad der virkede godt
og mindre godt og hvorfor? Hvilke elementer var motiverende, interessante eller
udfordrende? Hvordan håndterede eleverne udfordringerne i processen, hvem/ hvad
inddrog de for at håndtere disse? Er der elementer elever og lærer med fordel kan
arbejde videre med? Er det en givende udfordring for læreren at fokusere på i
et kommende projekt? (Iversen & Stavnskær, 2012; Rasmussen og Moberg, 2016;
Tanggaard, 2011).
Evaluering kan også være en del af samarbejdet med den eksterne samarbejdspartner,
hvis denne giver feedback på elevernes løsningsforslag, deres oplevelse af samarbejdet mv. Det væsentlige i evalueringen er, at der ikke er noget rigtigt eller forkert, læreren
må reflektere og skabe en evaluering tilpasset den aktuelle uddannelseskonstekst.
(Stavnskær, 2013).
Vi giver enkelte forslag til metoder og aktiviteter, hvormed man kan evaluere elevernes innovationskompetencer. En del af evalueringen relaterer til det fagfaglige
område, hvorfor læreren er den bedste til at skabe et vurderingsgrundlag i henhold
til de faglige kriterier for modulet. Ydermere er evalueringen af innovative og nye
idéer kontekstafhængigt (Tanggaard, 2011).

Innovationskompetence

Aktiviteterne i dette kapitel understøtter udviklingen af elevernes kompetencer til at reflektere over processen - hvad gik godt, mindre godt, hvilke
kompetencer, erfaringer og viden kan de tage med sig og evt. arbejde videre
med.

•
•
•
•

Hvordan lærer og elever kan reflektere over og evaluere innovationsprocessen.
Træning for eleverne i at anse både op- og nedture i processen som
givtig læring, samt analysere udfordringerne med henblik på at kunne
håndtere lignende fremover.
Træning for eleverne i at modtage og give konstruktiv feedback.
Forslag til evalueringsredskaber i innovative processer.
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Evaluering og aktiviteter
Evaluering kan knyttes sammen med aktiviteterne fra fase 5: “Handling”, hvor
eleverne eks. skal pitche deres idé for eksterne samarbejdspartnere eller internt på
holdet, udarbejde en handleplan mv. Disse aktiviteter kan benyttes som et element
i eksamen eller det endelige produkt, eleverne skal aflevere i forbindelse med et
modul.
Benyttes disse aktiviteter som et element til evalueringen af eleverne, kan det
antages, at elevernes læreproces i højere grad inddrages i vurderingen. Dermed ikke
sagt at aktiviteterne fra fase 5 skal være en del af evalueringen. Evalueringen kan
også bestå i eks. elevernes egne refleksioner over deres læreproces, evt en dialog med
vejleder og internt i gruppen omkring deres samarbejde, håndteringen af udfordringer,
kompetencer til at inddrage hinanden og andre samarbejdspartnere og benytte deres
forskelligartede kompetencer. Hvor og hvordan de blev udfordret i processen, og hvordan
de kom ud af disse udfordringer og vigtigst af alt, hvad de vil tage med sig videre i deres
uddannelses- og arbejdsliv. Disse elementer vil i evalueringskonteksten primært relatere
til formativ evaluering (Andersen, Wahlgren & Wandall, 2017). Evaluering på denne måde
lægger op til et format, hvor karakterer kan indgå. Hvis de gør dette, er det lærerens
opgave at oversætte processerne og elevens læringsproces til et tal, der kan tilgodese
kriterierne for en summativ evaluering (Andersen, Wahlgren & Wandall, 2017).

Portofolio

Portfolio bidrager til at understøtte koblingen mellem teori og praksis og fokuserer
på elevens innovative kompetencer i henhold til dette. Med portfolio kan eleven
demonstrere refleksioner, overvejelser og erkendelser, der er opstået i processen
(Stavnskær, 2013). Læreren får en unik indsigt i elevens viden, erfaringer og kompetencer i relation til studieordningen for det aktuelle modul. Derudover supplerer den
viden, eleven har oparbejdet gennem sine refleksioner over dette, også til elevens
læreproces (Stavnskær, 2013).
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31 Portfoliometoden
Det nye og særlige ved portfoliometoden i denne udgave, er elevens aktive ”forholden sig” til en sammenkobling mellem elevens oplevede praksis i projektforløbet og
uddannelsens mål. Forudsætningen for dette kan være en sammenhæng mellem det,
eleven aktuelt oplever i projekterne i omverdenen, og det undervisningen tilbyder.
Eleven skal lære sig arbejdsmetoden, og portfoliometoden skal tilrettes den enkelte uddannelse og de enkelte fagmål og samtidig, netop igennem den tætte sammenkobling
imellem teori og praksis, give mulighed for at evaluere på prototype.
At træne de studerende i systematisk og målbevidst refleksion over udvalgte faglige
temaer i forhold til udfordringen, de har valgt, samt refleksioner over egen læreproces.
Elevstyret
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80 %

100 %

2-30, i gr. af 2-4 personer

Pen og papir,
eller elektronisk

Læreren præsenterer ved opstart af første undervisningsgang en model for
en portfolio og begrunder, hvorfor det er denne form for dokumentation, der
skal anvendes til at dokumentere den innovative læreproces i forbindelse
med undervisningen. Læreren tilbyder eleverne en skabelon, som de evt.
kan udfylde til hver undervisningsgang.
Læreren giver efterfølgende eleven feedback på dennes portfolio. Feedback
fra læreren er af afgørende betydning for elevens læring i forbindelse med et
forløb.
Eleverne afklarer hvilken brændende opgave/relevant udfordring eller problemstilling, de vil arbejde med.
Den valgte udfordring beskrives/formuleres af eleverne.
Læreren planlægger til hver undervisningsgang, hvordan der kan sættes fokus
på innovation i forhold til den formulerede udfordring? Hvordan bidrager
undervisningen til den enkelte elevs udfordring?
Efter undervisningen formulerer eleverne en begrundet prototype/handleplan
for deres udfordring. Følgende spørgsmål kan anvendes. Ikke alle spørgsmål
er lige relevante ved hver undervisningsgang, men er en liste som eleven
frit kan vælge fra i forhold til relevans. Om der skal stå jeg eller vi afhænger
af, om det er en individuel opgave eller en gruppeopgave, som den enkelte
lærer finder mest relevant.
Hvad fik jeg/vi ud af undervisningen i relation til min/vores udfordring?
Hvilken konkret innovation vil du/I arbejde med?
Hvilke nye refleksioner fik du/I over udfordringen igennem undervisningen?
Hvilke nye idéer fik du/I igennem undervisningen i forhold til udfordringen?
Hvilke nye løsninger fik du/I på udfordringen igennem undervisningen?
Hvilke nye handlingsmuligheder fik du/I øje på igennem undervisningen?
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7.

8.

Læreren introducerer eleverne til projekt arbejdet, hvor fokus er omkring
innovation i forhold til deres formulerede udfordring. Læreren sørger for at
inddrage idéudvikling, diskussioner, dialoger til refleksioner og løsninger på
udfordringen.
Projektarbejdet afsluttes med at lærer og elever går i dialog omkring følgende spørgsmål:
Hvad fik jeg/vi ud af projektarbejdet i relation til vores udfordring?
Hvilken konkret innovation vil jeg/vi arbejde med?
Hvilke nye refleksioner fik jeg/vi over udfordringen igennem projektarbe det?
Hvilke nye idéer fik jeg/vi i relation til udfordringen igennem projektarbejdet?
Hvilke nye løsninger fik jeg/vi på udfordringen igennem projektarbejdet?
Hvilke nye handlingsmuligheder fik jeg/vi øje på igennem projektarbejdet?
Hvilken ny viden fik jeg gennem projektarbejdet?
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32 A-B-C-evaluering
At vurdere elevernes løsningsforslag. Dette kan vurderes både blandt medelever,
eksterne samarbejdspartnere eller af lærer. Eleverne opøver kompetencer til at give
og/eller modtage konstruktiv feedback og reflektere over deres innovative proces.
Elementer, der kan indgå i vurderingen af løsningsforslaget, kan omhandle nyskabelseseller realiseringsniveau og relatere til overvejelser om tid og/eller ressourcer i bred
forstand - eks. økonomisk, materielt, netværk mv. Ligeledes kan det omhandle en
vurdering af gyldigheden, relevansen og brugbarheden af løsningsforslaget.
Elevstyret
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2-40 i grp. af eller to grupper
kan sparre med hinanden 2-5

1.

Pen, post-it´s,
A3 ark, idéer fra
tidligere

Hver gruppe elever præsenterer deres løsningsforslag for vurderingspanelet,
bestående af enten medelever, eksterne samarbejdspartnere, lærer eller en
kombination af disse.
2. Dommerpanelet inddeler det præsenterede løsningsforslag i A,B eller C. Det
kan eks. være:
a. Radikalt nytænkende løsningsforslag, der bidrager til værdiskabelse.
b. Inkrementelt løsningsforslag, som bidrager med visse nye værdiskabende
elementer til et eksisterende produkt/proces/praksis.
c. Mindre nytænkende løsningsforslag. Forslag der minder om dette i relation til konteksten, er tidligere præsenteret, hvorfor værdiskabelsen er
begrænset.
Eller:
a2. Løsningsforslaget er lige til at omsætte.
b2. Spændende løsningsforslag der kræver lidt mere tid at omsætte til en
realitet.
c2. Radikalt løsningsforslag, der vil være fantastisk at realisere, men kræver
mere tid at afklare, hvorvidt det er muligt.
Eller:
a3. Ganske simpelt ifht. hvor meget værdi det vil skabe for målgruppen (Social
innovation).
b3. Eller hvor stor økonomisk værdi produktet eller den nye service kan
skabe (Økonomisk innovation)
c3. Eller en kombination at de to værdiforståelser.
3. Vurderingspanelet begrunder, hvorfor de placerer eller vurderer deres løsningsforslag, hvor de gør, og hvilke fordele/ulemper de kan se i løsningsforslaget.
Dette gøres med henblik på at bidrage til refleksioner hos gruppen, der har
præsenteret løsningsforslaget. Det kan enten gøres enkeltvis i vurderingspanelet,
eller de kan få lidt summetid, så de kan give en samlet feedback.
4. Gruppen, der har præsenteret løsningsforslaget, får placeringen af deres
løsningsforslag at vide og konstruktiv feedback fra vurderingspanelet.
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Facilitatoren
Læreren skal i den innovative proces finde balancen i underviserrollen mellem det
rammesættende og den tydelige struktur på den ene side og den inddragende deltageraktiverende og improviserende på den anden side. Lærerrollen i den innovative
proces inkluderer facilitatorrollen og facilitering. Darsø definerer facilitering således:
“Facilitering stammer fra latin og betyder at gøre ting lette, og dette gøres igennem
rammesætning, invitation og struktur.” (Darsø, 2012 p. 31). Hvilke opmærksomhedspunkter er det læreren skal have, når rollen også inkluderer facilitering?
Innovationsprocessen fordrer, at eleverne bliver aktive deltagere, og at deres idéer
bliver bærende for processen. Kirketerp skriver: “Det er min pointe, at det ikke er
nok at få folk til at se muligheder, men man må (…) også skabe tryghed og vilje til
handling…” (Kirketerp 2011 p.91).
Det indebærer, at læreren går fra at være, det Iversen og Stavnskær kalder en faglig
formidler til facilitator. Læreren går fra at formidle fagstof til eleverne og styre processen, til at eleverne bliver aktive deltagere i deres egen læreproces. Hvor læreren
bliver en co-creator og facilitator, og hvor undervisningsrummet skabes af elever
og lærer i fællesskab. Hvor initiativet er delt, og alle her aktive er medskabere af
undervisningen (Iversen & Stavnskær, 2017,p. 21). I midten af modellen er placeret
en underviserposition hvor læreren bliver vejleder, der giver feedback og sparring på
elevernes produkter, og hvor læreren har en interaktiv kommunikation med eleverne.
Se visualisering af disse pointer i følgende visuelle model udarbejdet i forbindelse
med et UCN udviklingsprojekt på Business og sygeplejerskeuddannelsen kaldet:
“Co-creation”:

Se følgende film for en uddybning af disse pointer:
www.youtube.com/watch?v=VvwnXUzI46A&feature=share.
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Modellen og filmen viser, at Co-creation eksisterer under alle undervisnings- og kommunikationsformer. Den sidste underviserposition, hvor læreren er samskabende, er
den, hvor der er det største potentiale for co-creation, men også hvor behovet for
facilitering og ikke udelukkende vidensformidling i forhold til eleverne er størst. I forhold til IS er det overvejende de sidste to underviserpositioner, som må sættes i spil.
Eleverne inviteres ind som vidensindsamlere, udforskere og designere, som i samarbejde med hinanden og læreren kan udvikle innovative produkter og services. (Miller
& Stavnskær, 2018; Iversen et al., 2015; Iversen & Stavnskær, 2012; Scharmer, 2007).
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Læringsrummet
Hvis eleverne skal udvikle sig i en innovativ læreproces, må den faciliterende lærer
i den indledende fase af undervisningen forholde sig til den væsentlige opgave at
skabe et læringsrum. Det er læreren, der skaber rammerne for læringsrummet, og
det kan anbefales, at det inddrages i indledningen af den innovative læreproces
fordi: “Aktiv skabelse af et læringsrum er en vigtig forudsætning for, at undervisning
i innovation lykkes.” (2011, p. 97) Darsø skriver følgende omkring læringsrummet i
innovative læreprocesser: ”Et læringsrum kan være både mentalt, socialt og fysisk.” (Darsø,
2011, p. 97) I IS er vi inspireret af Darsø i forhold til betydning af etableringen af både et
socialt, mentalt og fysisk læringsrum, der faciliterer og understøtter aktiviteterne og
udvikling af innovative kompetencer hos eleverne. Det kan visuelt illustreres således:

Det sociale
læringsrum

Det mentale
læringsrum

Det fysiske
læringsrum

I IS er der lagt op til, at eleverne spiller en aktiv rolle i udarbejdelsen af læringsrummet.
Når eleverne får en aktiv rolle i udarbejdelsen af læringsrummet, bliver de initiativtagere
for skabelsen af deres egen læring, og får mulighed for at tage et ejerskab i deres
egen og den fælles læreproces.
Med afsæt i det mentale, sociale og fysiske læringsrum introducerer jeg i det følgende en kort beskrivelse af min forståelse af begreberne i IS og mine begrundelser
for relevansen af disse i innovationsprocessen, og der vil være tilknyttet forslag til
aktiviteter for at fremme alle tre læringsrum.
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Det mentale læringsrum
Det sociale
læringsrum

Det mentale
læringsrum

Det fysiske
læringsrum

Det mentale læringsrum relaterer til det særlige mindset, der skal væres present i
en innovativ læreproces. Den inkluderer kreativ tænkning, et muligheds mindset
og den aktørindstilling, der skal udvikles som en del af innovationsprocessen både
hos elever og lærere. Inspiration til dette er blandt andet teoretisk hentet i De
Bonos laterale tænkning, som også er fremhævet i fase 3 idéudvikling. At bryde med
vanetænkningen og finde muligheder på tværs af fagområder og rammer bidrager
til udviklingen af kreative idéer, og det er startskuddet for den innovative proces.
Den kreative tænkning kræver træning, som Mikkelsen skriver, da det er ukendt og
uvant, og derfor må der skabes en tryghed blandt eleverne, så de finder modet til at
improvisere (Mikkelsen, 2012). Udfordringen ved improvisation er altid at kunne lytte
til og bygge videre på andres idéer ( ja, og...), både eleverne og lærer må tage imod
de tilbud og muligheder, de møder i læreprocessen. Desuden omhandler det mentale læringsrum, at eleverne skal opbygge et mulighedsmindset. Dette indebærer, at
eleverne er konstruktive og benytter sig af mulighedstænkning, når de møder svært
løsbare dilemmaer i praksis (Iversen & Stavnskær, 2012). En del af dette muligheds
mindset er at arbejde med en aktørindstilling til udfordringer. Aktørindstillingen
betyder, at eleverne får en indstilling til udfordringen, hvor de tænker på, hvordan de
kan bidrage til at løse udfordringen.
Se denne lille film for en uddybning
www.facebook.com/1652675358306897/videos/1716015328639566
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Ydermere foreslår jeg, at der arbejdes med det mentale læringsrum med baggrund
i Susanne Justesen (2007). Justesen har igennem omfattende empiri konstateret, at
diversitet i grupper fremmer innovationsprocessen (2007). Når der skal tænkes ud af
boksen og findes nye svar på udfordringerne, skal grupperne sammensættes, så der
er mest mulig diversitet til stede, og diversiteten skal anerkendes som en ressource.
Diversitet er bredt forstået som forskellighed i køn, alder, fritidsinteresser, livserfaring
og kulturelt tilhørsforhold. Justesen har en ny forståelse af diversitet som tilgængeligheden og anvendelsen af forskellige vidensdomæner i en gruppe (2007). Vidensdomæner forstået som den viden hver enkelt elev repræsenterer. Vidensdomæner kan
være knyttet til et fritidsjob, en særlig interesse, deres uddannelse eller hvad som
helst, som er knyttet til viden. Det kræver bevidst arbejde i grupper for at opdage og
anvende diversiteten af vidensdomæner. De fleste, både elever og lærere, vil uden
denne bevidsthed som en naturlig socialpsykologisk proces vælge at være i gruppe
med dem, som ligner dem mest, med andre ord vælge en homogen gruppe.
Aktiviteterne, vi præsenterer til det mentale læringsrum, knytter sig til kognitive
udfordringer, så eleverne kan øve sig i at bryde deres vanetænkning i trygge rammer.
Samtidigt arbejdes der med at opdage de vidensdomæner, der eksisterer i projektgruppen, og som kan anvendes positivt i udforskningsfasen og idéudviklingsfasen.
I den visuelle model eksisterer der et overlap mellem de tre læringsrum for eksempel
imellem det sociale læringsrum og det mentale læringsrum. Aktiviteterne er placeret
separat under hvert læringsrum, men f.eks. er akivitet 27 placeret under det mentale
læringsrum, men der udvikles også sociale kompetencer, og desuden fremmer aktiviteten det sociale læringsrum. Aktiviteterne er placeret i de tre læringsrum i forhold
til, hvilket formål aktiviteten primært har, men den konkrete aktivitet fremmer ofte
flere læringsrum samtidigt.
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33 Præsentation på en
anden måde
Eleverne træner deres associative kompetencer og præsenterer dem selv på anden
vis end vanligt. Det medfører oftest, at de fortæller andre ting om dem selv. Samtidigt er det en opvarmning til de associationsøvelser, der indgår i løsningen af
udfordringen.
Elevstyret
0%

20 %

50 %

7 min.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

80 %

100 %

2-40
i par af 2 eller hele
holdet samlet.

En pose med forskellige ting eks. legetøj, en
tom rulle toiletpapir, en
kuglepen, en tom juicekarton ect. Se evt. filmen
“Tingposen”

Eleverne bedes om at samle sig i en gruppe på gulvet.
De tager hver især 1 ting fra posen.
Eleverne finder nu sammen med én, der har samme farve bukser som dem
selv.
Læreren demonstrerer hvordan man kan præsentere sig selv ud fra en ting
fra posen.
De har hver 2-3 min. til at præsentere dem selv ud fra den ting, de har valgt.
De skal lytte aktivt til hinanden.
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34 Giv gaver
Styrke tiltroen blandt eleverne i, at kreative idéer kan udvikles ved hjælp af:
“ Ja, og…”. Eleverne får træning i at improvisere.
Elevstyret
0%

20 %

50 %

5 min.
1.
2.

3.
4.

80 %

100 %

2-40 i
par af 2

Fantasi

Eleverne bedes om at finde sammen med én, der har samme farve trøje som
dem selv.
Læreren instruerer eleverne i, at de nu skal give hinanden imaginære gaver
ved at vise forskellige former med hænderne og afstande imellem hænderne.
Dette giver eleven en mulighed for at tænke på forskellige genstande og
bruge sin fantasi og idérigdom til at finde på, hvad det skal være.
Modtageren bestemmer selv, hvad den imaginære gave indeholder - kun
fantasien sætter grænser.
Eleverne skiftes til at give hinanden gaver, indtil de 5. min er gået eller den
tidsramme, som læren vælger
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35 Baglæns morgen
Træne elevernes mentale fokus og øve dem i at bryde med vanetænkningen og blive
bevidste om, hvor stor en del af vores hverdag vanerne er.
Elevstyret
0%

20 %

50 %

10 min.
1.
2.
3.

80 %

100 %

2-40 i
par af 2

Ingen

Eleverne finder sammen med én, der har samme størrelse tommelfinger som
dem selv.
Læreren instruerer dem i at fortælle hinanden om deres morgen frem til nu.
De skal fortælle så detaljeret som muligt (2 min. pr. person).
Herefter instruerer læreren dem i at fortælle deres morgen, baglæns. Dvs.
fra nu og til de stod op i morges. De skal fortælle så detaljeret som muligt (3
min. pr. person).
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36 Yes, jeg har lavet en fejl
Træne eleverne i at rumme og sågar fejre fejlene, så de lærer at rumme dem. En
forudsætning for, at eleverne tør entrere de kreative processer og de uforudsigelige
læreprocesser, som innovation kræver, er at præstationen fjernes og eleverne trænes
i at have modet til at turde fejle. Fejl er en uundgåelig del, når noget nyt skabes. Når
eleverne fejler i denne aktivitet, får de grinet og oplevet, at de alle sammen laver fejl,
trods det faktum at de blot skal klappe (Byrge & Hansen, 2008)
Elevstyret
0%

20 %

50 %

7 min.

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

80 %

100 %

2-40 i
par af 2

Plads til at alle
kan stå i par og
klappe.

Eleverne finder sammen med én, der har samme hårlængde som dem selv.
De stiller sig overfor hinanden i par.
Læreren instruerer dem i tre forskellige måder, hvorpå de sammen skal
klappe.
1. Høje hånd mod højre hånd
2. Venstre hånd mod venstre hånd..
3. Med begge hænder
Læreren fortæller, hvilket klap de skal lave; 1, 2 eller 3, gerne lidt repetitivt,
så de får helt styr på sammenhængen mellem klap og tal.
Hvis og når de laver en fejl, skal de som et par fejre deres fejl ved at sige “Yes,
jeg har lavet en fejl” og gerne med en sejrrig arm over hovedet og et smil på
læben. Dette gøres, hver gang parret laver en fejl.
Når læreren fornemmer, de har godt styr på dette, begynder læreren at bytte
rundt på rækkefølgen eks. 2,2,2, 1, 3, 3,3, 2,
Hvis de har godt styr på dette, kan læreren bede dem om at lukke øjnene.
Læreren fortsætter med at fortælle, hvilket klap de skal udføre. Her skal
fejlene nok blive mange og smilene talrige.
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37 Årets elevfest
Øve elevernes improvisationsevne og give dem erfaringer med, hvordan associationer og pludselige input kan skabe grobund for fantastiske idéer. De får mulighed for at
slippe fantasien løs og skabe årets fest i samarbejde med hinanden.
Ja, og… er et væsentligt element.
Elevstyret
0%

20 %

50 %

15 min.

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

80 %

100 %

2-40 i
par af 2

Stimulikort:
billedkort eller
tegn og gæt kort.

Eleverne finder sammen med én, der har samme skostørrelse som dem selv.
Læreren fortæller, at eleverne i par skal planlægge årets fest (evt. kommende
sommerfest eller julefrokost eller?)
Læreren giver dem stimulikort med instrukser om IKKE at kigge på de stimulikort,
de får i hånden. Kommer de til det, skal de have nye. Er det tegn og gæt kort, får
de ét hver. Hvis billedkort får de fire hver.
Læreren demonstrerer, hvordan de ved at kigge på det første ord/billedkort,
skal begynde at planlægge festen. Det ord der står øverst på tegn og gæt
kortet eller det, billedet illustrerer, skal implementeres i festen. Så er det,
makkerens tur til at koble denne idé sammen med det ord/billede, vedkommende har fået.
Eleverne tager et ord/billede ad gangen og må ikke se frem og opdage, hvilke
andre ord/billeder de skal implementere.
Eleverne kobler alle idéerne sammen, sådan som de opstår, og dermed
udvikler de årets fest.
Efter 7 - 10 min. stopper læreren eleverne og beder om et par eksempler på,
hvordan årets fest skal tage sig ud.

Rekvirér evt. gratis:
”Tænk ud af boksen” - Idéboks til inspiration og udvikling af idéer.
I boksen findes velegnede ordkort.
Hos:
Louise Wagner Kristiansen, uddannelseskonsulent Region Nordjylland
Mail: l.wagner@rn.dk

Kapitel 7
Læringsrummet

99

38 Junglevandring
Øve elevernes improvisationsevne og give dem erfaringer med, hvordan de i samarbejde
kan få associationer til spændende eventyr og tage på en rejse kun på baggrund af deres
fantasi. De får mulighed for at slippe fantasien løs og sige Ja, og … til hinanden.
Elevstyret
0%

20 %

50 %

30 min.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

80 %

100 %

2-40 i
par af 2

Fantasi.

Eleverne finder sammen med én, der har samme størrelse øre som dem selv.
Læreren instruerer dem i, at de arm i arm skal tage på en imaginær junglevandring i studiets lokaliteter. De må ikke slippe hinanden på turen.
Læreren inspirerer dem til dette ved at give eksempler på, hvad de eks. kan
møde i junglen - et stort bjerg, en vild flod, en klapperslange, sommerfugle,
silkeaber mv.
Eleverne hjælper hinanden med at få øje på de spændende elementer i
junglen og sammen finde ud af, hvordan de håndterer de udfordringer, de
møder.
Eleverne bedes om at komme tilbage efter 15. min.
Eleverne samles og fortæller på skift om de eventyr, de sammen har oplevet.
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39 Idélotteri
Støtte eleverne i at opnå indsigt i, hvordan de kan udfordre deres mindset til at
tænke ud over deres vaner og normale tanker. De opnår også erfaringer med at skabe en fælles historiefortælling ud fra tilfældige billeder, hvor eleverne er nysgerrige
på, hvordan de skal bidrage til historien. Det understøtter tilfældigheden i processen
og udfordrer yderligere eleverne til at følge og støtte op om hinanden. “Ja, og…” er et
grundelement i denne aktivitet.
Elevstyret
0%

20 %

50 %

80 %

100 %

15 min.
Tiden varierer
efter grp.
størrelse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2-8

Et spil billedlotteri

Eleverne bedes sætte sig i grupper af 2-4 deltagere.
Hver gruppe får udleveret et spil billedlotteri.
Alle i gruppen tager hver deres spilleplade og er nu klar til at gå i gang.
En tilfældig person i gruppen starter med at trække et kort fra bunken.
Personen med det respektive billede på sin plade begynder at fortælle en
historie ud fra motivet.
Når personen ikke kan fortælle mere, trækker vedkommende et nyt billedkort.
Den næste med det respektive motiv på pladen bygger videre på den
foregåendes historie ud fra motivet på billedkortet.
Trin 6-7 gentages indtil alle spilleplader er fyldt ud, og det har skabt én samlet fortælling.
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40 Hvem ved hvad?
At opdage vidensdiversiteten blandt eleverne og understøtte, at flest mulige vidensdomæner bliver benyttet i den innovative proces. Vidensdiversiteten i gruppen identificeres, og det afklares hvilke og hvordan vidensdomænerne kan anvendes i relation
til udfordringen, eleverne arbejder med.
Elevstyret
0%

20 %

50 %

80 %

2 timer.
Tiden varierer efter grp. størrelse
1.

2.

d
c
b
a

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

100 %

2-40
hele holdet samlet eller i grupper

Flip-over, post-it,
pen.

Læreren introducerer eleverne til formålet med aktiviteten: At diversiteten i
en gruppe styrker udviklingen af innovative idéer, hvorfor det er væsentligt,
at de får øje på diversiteten blandt dem og finder ud af benytte det som en
ressource.
I par interviewer eleverne hinanden om deres individuelle vidensdomæner.
Det kan eks. omhandle en hobby, et fritidsjob, fagområde ect.
Hvert domæne de opdager, noteres på en post-it.
De bytter efter 15. min.
Eleverne samles nu i de grupper, der er udarbejdet for projektet.
På en flipover tegner eleverne fire store cirkler som fremstillet herunder:
a. Vidensdomæner alle i gruppen deler.
b. Vidensdomæner nogle i gruppen deler.
c. Vidensdomæner kun én i gruppen har.
d. Vidensdomæner ingen i gruppen har, men som der er brug for i relation
til løsningen af udfordringen.
Post-it sedlerne med deres vidensdomæner placeres i de respektive cirkler.
Eleverne kan med fordel snakke om, hvilke domæner de har til fælles, hvad
de unikke vidensdomæner omhandler, og evt. hvordan de kan få viden om
det yderste domæne. Når alle sedler er placeret, er der skabt et kort og et
overblik over elevernes vidensdomæner, og nu kan de vurdere, hvilke de kan
benytte og hvordan, samt hvordan de får flest mulige vidensdomæner i spil.
Desuden kan de gennemgå et vidensdomæne ad gangen i forhold til,
hvordan dette vidensdomæne kan anvendes til at løse udfordringen.
Eleven fortæller ca. 3 minutter om et vidensdomæne. Derefter overfører de
øvrige elever, det fortalte i forhold til, om noget af det kan anvendes til at
løse udfordringen. 1 idé pr seddel.
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Det sociale læringsrum
Det sociale
læringsrum

Det mentale
læringsrum

Det fysiske
læringsrum

Darsø fremhæver relevansen af at inddrage og skabe plads til udviklingen af det
sociale læringsrum, for at innovation kan skabes (Darsø, 2011). For at elever kan
træde ud i ukendte og uforudsigelige processer, må de have det, Darsø omtaler som
et sikkerhedsnet: “I innovationsskabelse er det særligt betydningsfuldt at have et
sikkerhedsnet som base, fordi det drejer sig om at skabe noget nyt, noget, som man
endnu ikke ved, hvad er eller kunne være.” (Darsø, 2011, p. 109). Dette sikkerhedsnet
er i Darsø´s forståelse blandt andet skabelsen af sociale relationer, der giver tryghed
til at elever kan bevæge sig ud i ikke vidensfeltet, hvilket er en forudsætning for innovation. Læreren må bevidst træffe didaktiske valg, der arbejder med opbyggelse af
sociale relationer og det sociale læringsrum. Udfordringen er ifølge Darsø, at læreren ofte
ikke tildeler relationer den opmærksomhed, hun mener det kræver. (Darsø 2001). Nedenfor er eksempler på aktiviteter, der kan understøtte skabelsen af det sociale læringsrum.
Facilitatorrollen i IS består i, at læreren støtter eleverne og tager rollen som facilitator og
vejleder og giver dem konstruktiv feedback, både iht. sagen og det løsningsforslag de
arbejder med, men også de sociale aspekter i innovationsprocessen.
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41 Samarbejdskodeks
At skabe en platform som danner grundlaget for samarbejdsformen på holdet og
styrker de sociale relationer, eleverne har behov for i de usikre innovative læreprocesser. Eleverne skal udtrykke deres behov og overvejelser om, hvordan de skaber et
trygt læringsmiljø på holdet og på baggrund af dette udarbejde et samarbejdskodeks.
Elevstyret
0%

20 %

50 %

80 %

100 %

1 time
1.
2.
3.
4.
5.

2-40

Papir, pen, flipover.

Eleverne skriver først individuelt ned, hvad der er vigtigt for dem, for at de
har et godt læringsmiljø.
Herefter deler eleverne deres individuelle tanker med hele holdet.
Læreren faciliterer, at eleverne får delt deres perspektiver, forstået hinanden
og rummer, at der kan være forskelle i deres behov.
På baggrund af dette udarbejder holdet nogle fælles beskrivelser for læringsrammerne, som de sammen vil søge at tilgodese.
Samarbejdskodekset kan evt, hænges op så holdet mindes om deres aftale
og løbende kan vende tilbage og evt. revidere det.
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42 Tjek ind og ud
Som indledning og afslutning af undervisningen er kan det være givtigt, at eleverne
checker ind og checker ud, fordi det fremmer skabelsen af det sociale læringsrum.
I forhold til “check ind” styrker det skabelse af de sociale læringsrum og de sociale
relationer, hvilket giver et sikkerhedsnet for, at eleverne kan indgå i innovative
læreprocesser. Tjek ind kan også bidrage til, at eleverne bedre kan fokusere på den
aktuelle opgave. Derudover kan tjek ud skabe en god afrunding på den igangværende
arbejdsproces, hvor eleverne kan få delt refleksioner og evt. interesseområder for
fremadrettede læreprocesser.
Elevstyret
0%

20 %

50 %

80 %

10- 30 min.
Tiden varierer efter grp. størrelse
1.

2.

3.

4.
5.
6.

100 %

2-40
hele holdet
samlet eller i
grupper

Evt. bold eller
andet til
turtagningn

Læreren introducerer eleverne til formålet med aktiviteten. Læreren kan
fordele taletiden, ved at lade det gå efter tur. Alternativt kan man kaste en
bold og bede om bolden, når man er klar til at sige noget. På denne måde
kan man variere turtagningen i gruppen.
Tjek ind: Eleverne fortæller kort, hvad de er optaget af lige nu, som kan
omhandle:
a. Om man har noget viden, der skal deles i forhold til dagens emne?
b. Hvis undervisningen er en del af et forløb, kan man lave et bakspejl,
hvor der ses tilbage på tiden siden sidste undervisningsgang. Refleksioner der har været over sidste undervisningsgang, eller hvordan det
lærte er blevet implementeret?
Tjek ind: Kan også være et ritual, som man gentager f.eks. synge en sang,
læse et citat, give high five, forberede en leg. Du kan lade en af eleverne
på skift være ansvarlig for at forberede noget, der tager 10-15 minutter til
resten af klassen.
Det er væsentligt, at eleverne ,der ikke har taletid, respekterer og lytter
aktivt, til den der snakker og gerne spørger ind.
Tjek ud: Eleverne fortæller kort, hvad de især tager med sig fra dagen og får
på denne måde afluttet dagens samarbejde
Aktiviteten igangsættes som et indledende element i undervisningen - enten
som en fælles aktivitet for hele holdet eller som et element eleverne starter
gruppearbejdet med. Som afslutning på undervisningen checker eleverne ud
i samme forum, som de tjekkede ind.
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43 Gruppekontrakt
Formålet med denne aktivitet er, at eleverne får forventningsafstemt forud for det
kommende samarbejde i grupper. Eleverne får formidlet og noteret deres tilgang
til projektet, hvad de tænker, de hver især kan bidrage med, hvordan de konkret
tilrettelægger deres arbejdsgang for samarbejdet ect. Aktiviteten støtter eleverne i at
skabe et godt samarbejde og gøre hinanden bedre i samarbejdet.
Elevstyret
0%

20 %

50 %

80 %

100 %

45 min. -1,5 time

2-6

1.

Pen, papir eller
computer.

Læreren introducerer eleverne til formålet med gruppekontrakten: at de får
klarlagt rammerne for samarbejdet, laver en forventningsafstemning og får
indsigt i gruppens interne vidensområder, og hvordan de hver især støtter
hinanden bedst i samarbejdet.
2. Læreren udarbejder et forslag til spørgsmål, der passer på deres elever. Eleverne sætter sig i deres grupper, forholder sig til og nedfælder gerne skriftligt.
Nedenfor er der forslag til en række spørgsmål, der kunne være aktuelle:
a. Hvad de ved om de aktuelle projekter.
b. Hvordan de hver især arbejder bedst (fysiske rammer, afgrænsede/
åbne opgaver ect.).
c. Hvad deres individuelle forcer og svagheder er, og om der er elementer, de gerne vil have hjælp til fra de andre gruppemedlemmer.
d. Hvordan de tilrettelægger arbejdet med projektet? Skriver de sammen?
Fordeler de afsnit mellem dem? ect.
e. Hvordan forholder de sig til arbejde i ferie/weekend? Hvornår på dagen
forventer de at arbejde? Skal de aftale pauser, hvis de sidder sammen
og arbejder? ect.
f. Hvordan gør de i forbindelse med sygdom og evt. andre planlagte elementer i gruppemedlemmernes kalendere?
g. Hvilken aftale de vil have ift. hjemmearbejde.
h. Hvem har hvilken rolle? Leder, joker, idémager, afslutter e.a.
i. Hvordan kontakter de hinanden - mail, tlf., messenger e.a.?
j. Tidsplan i grove træk.
k. Hvad forventer de at få ud af nærværende projekt?
l. Hvordan skaber de rammerne for et godt samarbejde i gruppen?
m. Om tjek ind og ud er et element, de vil benytte, når de mødes for at
arbejde?
Disse punkter er forslag til indholdet for en gruppekontrakt. Eleverne vælger selv,
hvilke elementer, der er relevante for deres gruppearbejde og kan tilføje andre
punkter afhængig af dette.
3. Gruppekontrakten underskrives af alle medlemmer i gruppen og lægges, så
den er tilgængelig for alle medlemmer.
4. Kontrakten kan revideres i løbet af projektarbejdet, og eleverne kan benytte
den som afsæt for en samtale om gruppearbejde undervejs i processen.
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Det fysiske læringsrum
Det sociale
læringsrum

Det mentale
læringsrum

Det fysiske
læringsrum

Indretningen af det fysiske læringsrum influerer ligesom det sociale og det mentale
rum på udviklingen af innovative kompetencer. Det fysiske rum kan betegnes som
den “tredje pædagog”, og udviklingen af det fysiske læringsrum befordrer elevernes
indre motivation og ejerskab. (Miller & Stavnskær, 2018)
Kelly anvender de samme principper for indretning af kreative rum i firmaet IDEO ”...
companies that depend on the creativity of their staff give them free reign when it
comes to space.” (Kelly & Littman, 2005, p. 125). En væsentlig del af at skabe ejerskab er, at eleverne får lov til at arbejde med rumindretningen. Indretningen af det
fysiske rum har begrænsninger, og det er nødvendigt at være realistisk samtidig med
at se mulighederne. En mindre omrokering af møblerne i undervisningslokalet kan
gøre indtryk og påvirke læreprocessen. Eks. kan bordene stilles ud til siden, så der er
plads i midten til mere fysiske aktiviteter, stolene kan stå i cirkel, så der indbydes til
dialog frem for tavleundervisning ect. Det afhænger af behovet for rammerne i den
givne læreproces. Samtidig kan indretningen af de fysiske rammer også indbyde til en
bestemt form for læreproces.
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44 Det fysiske rum
At inddrage det fysiske rum i læreprocessen og styrke elevernes bevidsthed om
betydningen af de fysiske rammer iht. deres læringsstil, og inspirere dem til at tage
den erfaring og de refleksioner aktiviteten giver dem med videre i indretningen
af fremtidige læringsrum. At arbejde med rumindretningen kan samtidig være en
teambuildingøvelse, hvem tager hvilke roller i løbet af øvelsen, og hvordan skabes
det fælles resultat i form af en indretning.
Elevstyret
0%

20 %

50 %

80 %

100 %

30 min. -3 uger
til hver gruppe
1.

2.

3.
4.
5.
6.

2-40

Et undervisningslokale eller
område i lokalet
materialer til indretning

Læreren introducerer aktiviteten: Hvad er formålet med aktiviteten? Hvad er
formålet med den efterfølgende undervisning? Hvad lokalet skal anvendes
til efterfølgende, f.eks. idéudvikling, der kræver gulvplads, gruppearbejde,
tavleundervisning ect. Det er væsentligt, at de skaber et lokale, der fremmer
kreativitet og innovation både for hver enkelt og for gruppen som helhed.
Gruppen har 30-60 minutter (eller 3 dage) til at indrette et rum, der understøtter formålet for den kommende undervisningsperiode og tilgodeser den
stemning, eleverne gerne vil skabe, og inddrager deres idéer til rumindretning.
Mens elever indretter rummet, kan læreren vælge at forlade rummet eller
blive i rummet og deltage i processen.
Opsamling på klassen omkring hvilke erfaringer de ud fra øvelsen har gjort
sig med, hvordan rummet kan fremme deres læring.
Hvordan var gruppedynamikken undervejs i øvelsen? Hvem tog hvilke roller?
En udgave af denne øvelse kan være blot at inddrage det, som er i rummet af
borde, stole og materialer, eller læreren kan medbringe supplerende materialer. Den helt udvidede udgave er et totalt redesign af læringsrummet, hvor elever kan arbejde med selv at skaffe materialer f.eks. via fundraising og netværk.
Denne udvidet udgave af rumindretning krævcer inddragelse af pedeller og
rengøring. Der kan også inddrages viden om den enkelte elevs læringsstil.
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Kiss and Goodbye

“Kiss and Good Bye” sektionen vedrører afslutning og afrunding på undervisningen.
Læreren må træffe et bevidst valg omkring afslutningen på undervisningen, hvilket er
lige så væsentligt, som at reflektere over opstarten. Dette gælder også undervisning i
innovation. Eleverne går med en velvalgt afslutning fra undervisning med refleksioner over eller evalueringer på de innovationsprocesser, de har været aktive deltagere
i. Dette er blandt andet inspireret af den blå løber i den kreative platform, som er
et ritual, der støtter deltagerne i at bygge bro tilbage til andre dagligdags aktiviteter
og anden undervisning efter en styret og til tider intens kreativ, innovativ og entreprenant proces. (Byrge & Hansen, 2008)
En blå løber kan både anvendes som afslutning på en enkelt undervisningsgang eller
ved afslutningen på et helt undervisningsforløb. Der foregår mange ting på én gang,
når eleverne går i gang med aktiviteterne, og det er relevant at “få landet” processen igen, så de kan gå videre til næste aktivitet eller fase. Tiden til opsamling er ikke
inkluderet i IS`s vurdering af aktiviteternes tidsramme. Her i IS’s afsluttende kapitel
præsenteres mulige aktiviteter, der kan benyttes til at afslutte en innovativ læreproces.
Nedenfor foreslås forskellige variationer af aktiviteter, der kan anvendes til at afslutte
de dage, uger eller måneder, der arbejdes med IS. Læreren kan både vælge at anvende forskellige aktiviteter eller indføre et fast ritual i undervisningen. I forhold til et
tilbagevendende ritual kan tjek ud delen af aktivitet ”36 tjek ind og ud” anvendes.
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45 Spørgekarrusellen
At eleverne får reflekteret over de innovative processer og den læring de har fået.
Det kan også bidrage til, at de får reflekteret over eventuelle frustrationer. Disse
elementer bidrager til, at man kan komme videre fra den innovative proces og skabe
en god afrunding. Aktiviteten kan potentielt give et udgangspunkt for næste undervisningsgang.
Elevstyret
0%

20 %

50 %

80 %

100 %

10- 30 min.
Tiden varierer ifht
om det er i gruppe
eller på klassen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

2-40

Post-it notes,
blokke eller
postkort

Læreren introducerer eleverne til formålet med aktiviteten.
Eleverne nedskriver først individuelt de spørgsmål, de har efter dagens
undervisning.
Der foretages en runde i gruppen, hvor hver deltager fortæller, hvad de har
skrevet.
Det er væsentligt, at eleverne, der ikke har taletid, respekterer og lytter
aktivt til den, der snakker, og gerne spørger ind.
Læreren indsamler spørgsmålene og har dem som udgangspunkt for næste
undervisningsgang. Samtidigt giver det en temperaturmåling på holdet.
Hvis dette er afslutningen på et undervisningsforløb med IS, kan den individuelle refleksion også bestå i, at eleverne skriver et postkort til sig selv,
som de vil få tilsendt om 1 måned el.lign. På postkortet skriver eleven til sig
selv, hvilken læring eller handling man gerne vil have implementeret på det
tidspunkt, man modtager postkortet.
Aktiviteten igangsættes som et afsluttende element i undervisningen,
enten som en fælles aktivitet for hele holdet eller som et element eleverne
afslutter gruppearbejdet med. Hvis tiden er begrænset, kan det også laves
individuelt.
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46 Gave/opgave
At give eleverne mulighed for at fokusere på det, de har fået med fra undervisningen
(gaven), samt hvad de selv skal arbejde med at implementere efter undervisningen
(opgave).
Elevstyret
0%

20 %

50 %

80 %

100 %

10-15 min.
1.

2.

3.
4.

5.

2-40

Ingen

Eleverne introduceres til formålet med aktiviteten ved at skrive følgende
spørgsmål på tavle eller flipover:
a. Hvad er “gaven”, som jeg har fået med mig i undervisningen? (Underforstået positivt fokus på udbyttet af undervisningen).
b. Hvad er “opgaven”, som jeg skal arbejde med efter endt undervisning?
(Hvilken læring har eleven fået i undervisningen eller på undervisningsforløbet, som giver anledning til ændrede handlinger).
Eleverne bedes om at stille sig ud på gulvet. Eleverne går rundt imellem
hinanden og starter med at give hånd og præsentere svaret på de to spørgsmål.
Dette gøres for mindst tre andre elever (afhængigt af tidsrammen kan det være
to eller op til fem andre elever, man taler med).
Læreren demonstrerer hvordan, inden øvelsen går i gang.
Læreren kan vælge at deltage i denne øvelse på lige fod med eleverne og på
denne måde få en fornemmelse for samtalerne. Læreren kan også vælge at
spørge ind til elevernes svar som en fælles afslutning på holdet.
Hvis læren har brug for det kan eleverne renskrive svaret på de to spørgsmål.
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47 Del guldet
At give eleverne mulighed for at reflektere, lytte og dele erkendelser, viden eller
erfaringer, de har fået med sig fra læreprocessen, og på denne måde få afsluttet den
innovative læreproces.
Elevstyret
0%

20 %

50 %

80 %

100 %

20 min.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

10-40

ingen

Læreren introducerer eleverne til formålet med aktiviteten og beder dem
træde ud på gulvet.
Eleverne deles op i to lige store cirkler. Den ene cirkel er i midten, den anden
bliver dannet rundt omkring den første.
Dem i den inderste cirkel vender blikket ud mod dem, der står i ydercirklen.
Så har alle en makker. Hvis én mangler en makker, må der være tre personer
i den ene samtale.
Dem der er placeret i indercirklen, fortæller deres makker i ydercirklen,
hvilket “guld” de tager med sig fra undervisningen. Hvilke erkendelser, viden
eller erfaringer har de fået med sig? Dem i ydercirklen lytter til, hvad deres
makker i indercirklen fortæller.
Når samtalen ebber ud, træder ydercirklen et skridt til højre og møder en ny
makker og gentager trin 4. Dem i indercirklen bliver bedt om at notere sig,
om de fortæller det samme, eller de har fået noget nyt med sig. Trin 4 og 5
kan gentages de antal gange, som tiden tillader det.
Herefter byttes roller så det er ydercirklen, som skal fortælle om hvilket
“guld”, de har taget med sig fra undervisningen. Ydercirklen skal have samme
antal gange til at dele guld, således at alle får samme refleksionstid.
Læreren spørger ind til centrale pointer, som eleverne har lyst til at dele med
alle. Der kan også spørges til selvobservationer, eleverne har noteret sig - om
de gentager eller siger noget nyt. Ligeledes hvordan lytterollen var.
Aktiviteten kan, hvis det er nødvendigt gentages, hvor spørgsmålet istedet er
udfordringen i innovationsprocessen.
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48 Flipoverstafet
At eleverne får reflekteret over dagens eller forløbets processer, og den læring de
har fået, og dermed får landet dagens eller forløbets undervisning. Læreren får en
feedback på undervisningen, der er nedskrevet og kan tages med efterfølgende og til
videreudvikling af forløbet.
Elevstyret
0%

20 %

50 %

80 %

100 %

10 - 40

10- 20 min.

1.

2.

3.
4.

Flipover papir og
flipover standere antal afhænger af
antallet af grupper

Læreren introducerer eleverne til formålet med aktiviteten. De skal vha.
fire spørgsmål (som er præfabrikeret), reflektere over dagens processer og
læring. De fire spørgsmål er skrevet på flipover i fire felter.
Spørgsmålene skabes, så de passer til det enkelte læringsdesign. Nedenfor
er der nogle eksempler:
c. Hvad har vi lært om innovation og entreprenørskab ved dette forløb?
d. Hvilken læring har vi fået med ved dette undervisningsforløb?
e. Når vi planlægger denne undervisning en anden gang, skal vi være
opmærksomme på…?
f. Hvilken aktivitet var mest udfordrende?
Hver gruppe skal besvare spørgsmålene i fællesskab.
Når grupperne har udfyldt de fire felter, indsamler og indskriver læreren
alle pointer og kan, hvis det er meningsfuldt, sende det ud til eleverne.
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