
 

  

REFERAT   

KICKSTART D.20.09.18  



TAK FOR SIDST!  

Kære undervisere,  

 

Tak for jeres deltagelse på kickstartsseminaret d. 20. september 2018. 

 

I dette dokument finder I links til de oplæg og materialer, der blev præsenteret på dagen.   

Dertil har vi renskrevet jeres noter fra eftermiddagsøvelsen, hvor de fire entreprenørielle dimensioner blev 

sat i spil i relation til jeres fag.  

 

Hvis I har kommentarer til referatet eller til arrangementet som helhed, er I meget velkomne til at kontakte 

projektleder Mia Borg på mjo@eucnordvest.dk.  

 

Vi håber, I gik fra seminaret med fornyet viden og inspiration til undervisningen. 

 

De bedste hilsner,  

Projektgruppen   

 

 

LINKS TIL UNDERVISNINGSMATERIALE  
 

Fonden for Entreprenørskabs taksonomi:  

http://www.ffe-ye.dk/media/785757/taksonomi-2-udg.pdf  

 

Undervisningsmateriale v. Lise Wich og Helene K.G. Thomsen:   

http://www.ffe-ye.dk/media/787257/stx-model.pdf  

 

Fonden for Entreprenørskabs øvrige undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne:  

http://www.ffe-ye.dk/undervisning/ungdomsuddannelser/undervisningsmaterialer 

 

LINK TIL PRÆSENTATION:   
 

https://www.nyskab.dk/kopi-af-modedokumenter  
 

LINK TIL PROJEKTPLATFORMENS FORSIDE  
 

www.nyskab.dk (find div. skemaer samt beskrivelse af arbejdsgange i forretningsgangsbeskrivelsen under 

fanebladet Projektmaterialer)  
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PERSONLIG INDSTILLING:  
 

Begrebsafklaring 

Personlig indstilling forstås som de personlige og inter-subjektive ressourcer, som elever og studerende 

møder udfordringer og opgaver med. Det er troen på at kunne agere i verden og herigennem at kunne 

realisere drømme og planer. Personlig indstilling bygger på kompetencer til at overkomme ambivalens, 

usikkerhed og social kompleksitet og at kunne arbejde vedholdende. Det er ligeledes kompetencer til at 

kunne acceptere og lære af andres og egne fejl og at kunne foretage etiske vurderinger og refleksioner. 

 

Noter fra seminar:  

 Underviserens indstilling: mod til at undervise uden altid at kende svarene på forhånd. Elevernes 

indstilling: tro på at kunne lykkes, uden at have en ensrettet svar på den ’rigtige’ løsning  

 Få eleverne til at løse problemerne selv. Husk at guide eleverne i stedet for at forære dem svarene: 

eleverne skal lære hvor og hvordan, de selv kan finde løsninger 

 Anerkendende elevinitiativer som Operation Dagsværk virker 

 Hav fokus på elevernes forskelligartede ressourcer og tydeliggør vigtigheden af forskellige 

kompetencer  

 Alle elever bør opleve succes og anerkendelse – uanset udgangspunktet  

 Kill your darlings  evnen til at kunne se udover sin egen ide og gå tilbage til tegnebrættet, hvis 

ideerne fejler, er altafgørende for at komme videre af et levedygtigt spor 

 Ejerskab som motivationsforstærker: hvis ideer kommer fra eleverne selv, er der større chance for, 

de tager ejerskab og motiveres til at arbejde videre. Eleverne skal opleve relevans for eget liv, og 

deres interesser skal forsøges inddraget 

 For både at skabe tryghed og motivation, skal der være krav til specifikke værktøjer i 

undervisningen, men problemfeltet skal være åbent nok til, at eleverne selv kan vælge en 

indholdsmæssig sti. 

 Det er op til underviseren at dræbe frygten for fejl. Underviseren skal turde tydeliggøre sine egne 

’fejl’.  

 Elever skal i højere grad være bærere af undervisningen   

 Tidsbegrænsninger og benspænd kan fordre læring   

 Husk Fredbos anskuelse af irritation som drivkraft til at ændre eller brænde for noget. 

 

Undervisningseksempler og –ideer:  

 Omvendt brainstorm. Hvad sker der, når vi med vilje anskuer et problem fra en nej-sigende vinkel. 

Kan vi tydeliggøre de naturlige nej-sigeres effekt og få vendt det negative til noget konstruktivt? 

 Det er vigtigt at opfordre eleverne til at gå tilbage i processen og forstå, at relevansen af en ide kan 

ændre sig undervejs. Derfor slutter bevægelsen fra divergens og konvergens ikke i første fase af 

processen (tænk i iterative processer).   

 

 



 

OMVERDENSRELATION  
 

Begrebsafklaring:  

Omverdensrelation forstås som kompetencer til at kunne iagttage, analysere og konstruere en social, 

kulturel og økonomisk kontekst som arena for værdiskabende handlinger og aktiviteter. Dette indebærer 

viden om og forståelse af verden, lokalt og globalt, herunder vurdering af globale muligheder og 

problemstillinger. 

 

Noter fra seminar:  

 Brug virksomhedsbesøg og få etableret cases for at relatere undervisningen til virkeligheden  

 Gør nytte af sparring mellem forskellige faggrupper – fokus på tværfaglighed som styrke 

 Hav fokus på anvendelse  

 Byg broer  

 Overvej de politiske aspekter ved projektarbejdet  

 Fokus på vigtigheden af samarbejde!  

 Eleverne skal lære at finde manglende ressourcer i eksterne miljøer  

 Indsamling af data og undersøgelse af problemfeltet  

 Mulighed for at afprøve løsninger i eksterne miljøer  

 

Undervisningseksempler og –ideer: 

 Tværfaglige forløb: historie, samfund og billedkunst kan fusioneres til et forløb om arkitektur  

 Studietur som basis for empiriindsamling (eks. feltstudier)   

 

Forståelsesmodel:  

Før vi rækker ud til omverdenen, skal der være en forståelse for det nære (trivsel & empati):  
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HANDLING  
 

Begrebsafklaring:  

Handling forstås som kompetencer til at iværksætte initiativer og at virkeliggøre disse gennem samarbejde, 

netværk og partnerskaber. Der er samtidig tale om kompetencer til at analysere og håndtere økonomi, 

ressourcer og risici, kommunikere formålsrettet og at kunne organisere, målsætte og lede aktiviteter.  

Noter fra seminar:  

 Eleverne skal konfronteres med manglende indsats og konsekvensen heraf 

 Differentiering i gruppesammensætning: stærke elever sammen /svage elever sammen  

 Der skal undervises i ansvarlighed på mikroplan  

 Opsæt delmål for eleverne  

 Styring skal foregå ’bag kulissen’  underviserne skal facilitere og skabe en kontekst. Herefter skal 

eleverne overtage styringen  

 Eksperimenter! Det er vigtigt at lade eleverne eksperimentere med forskellige løsninger  

 Vær praktisk! Sørg for at eleverne konkretiserer deres ideer undervejs, så der bliver udviklet 

faktiske ’produkter’.  

 Hjælp til selvhjælp som metode til at handle til trods for manglende viden: fokus på, hvor eleverne 

kan finde de ressourcer, de skal bruge for at løse opgaven  

 

Undervisningseksempler og –ideer: 

 

 Humaniora: Alt kan pitches! Brug forskellige pitchmetoder (f.eks. elevatortalen) og gør eleverne 

bevidste om, hvordan de målretter deres præsentationer   

 Matematik og teknikfag: Brug allerede kendt stof på en ny måde: hvordan kan vi arbejde med 

statistik på en virkelighedsnær måde (indsamling og behandling af forbrugerdata). Hvordan kan vi 

arbejde med geometri på en ny måde (udvikling af prototyper og arbejdstegninger). Hvordan kan vi 

arbejde med renteberegning i relation til forretningsudvikling ved opstart af ny virksomhed 

(budgetberegninger og forretningsplaner ved møde med investorer)?     

 Skriftlige opgaver: brug bestemte genrer som inspiration til, hvordan man kan konceptualisere sin 

skriftlige formidlingsstrategi  

 Rollespil: mulighed for at sætte sig i andres sted og få flere nuancer på en problemstilling. 

Distancen, der opstår, når man påtager sig en anden rolle, kan skabe tryghed til at kunne udtrykke 

sig ærligt og klart.  

 

 

 

 

 

 



KREATIVITET  
 

Begrebsafklaring:  

Kreativitet forstås som kompetencer til at se og skabe idéer og muligheder til divergent og abduktiv 

tænkning og til at kombinere viden fra forskellige områder på nye måder. Kreativitet er også kompetencer 

til at skabe og revidere personlige forestillinger, samt at eksperimentere og improvisere for at løse 

problemer og udfordringer. 

Noter fra seminar: 

 Induktiv undervisning – fra specifik til generel  

 Konvergens: se muligheder – ikke begrænsninger, arbejd intuitivt  

 Fysisk og rumlig forandring: stå op/lig ned/nedbryd klasseværelset/kom ud af skolen, så de kreative 

rammer ændres. Det er vigtigt at bryde med traditioner og vaner, hvis vi vil have hjernen til at 

tænke nyt   

 Tøm hovedet og brug nye kombinationer til at skabe kontroversielle ideer  

 Bland fagligheder for at få nye perspektiver 

 Åbenhed er altafgørende i idegenerering!  

 Benspænd og snævre rammer (f.eks. tidsbegrænsning) kan fordre kreativitet. Omvendt kan en for 

åben struktur dræbe i idegenereringsfasen – vi har brug for at definere klare opgaver for eleverne    

 Kreativitet kræver ballast og gode ideer skal kvalificeres: vi har brug for viden, før vi kan få de gode 

ideer –> det er vigtigt at give eleverne et udgangspunkt for at arbejde med idegenerering  

 Kreativ undervisning kan virke levende og motiverende  

 

Undervisningseksempler og –ideer: 

 Byt opgaver/mindmaps/brainstorms for at få nye vinkler på problemstillingen   

 Tænk i oplevelser og sanser: hvordan kan vi ændre måden, vi lærer på. Hent inspiration fra andre 

steder – brug eksempelvis oplevelser, f.eks. spil eller udstillinger, som ramme  kan vi optimere 

læringen ved at benytte en mere kreativ form.  

- Eksempel: historieundervisning som museum – hvordan formidler vi historiske kilder fra anden 

verdenskrig på en ny måde? Anne Franks hus som oplevelsesøkonomisk take på 

historieformidling.  

 

 

 

 

 

 

 


