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Om Selvstændighedsfonden
Det er regeringens ambition, at Danmark i år 2015 skal være blandt de samfund i verden, hvor der nystartes flest vækstvirksomheder. Med dette
afsæt blev Selvstændighedsfonden etableret i efteråret 2004 på initiativ af regeringen og en række organisationer og virksomheder.
Den samfundsmæssige vision for Selvstændighedsfonden er at styrke Danmarks konkurrenceevne ved at påvirke holdninger til og interesse for
iværksætteri, selvstændighed og innovation, primært gennem indsats i uddannelsessektoren. Selvstændighedsfonden skal dermed medvirke til at
gøre Danmark til et af de førende europæiske lande hvad angår intraprenør- og entreprenørskab.
Selvstændighedsfonden vil prioritere aktiviteter, som

 medvirker til at skabe en sammenhængende iværksættersøjle i uddannelsessystemet (Entreprenørskabssøjlen)
 medvirker til opkvalificering af undervisernes og vejledernes kompetencer indenfor innovation, selvstændighed og iværksætteri.
 skaber netværk, kontakter og tæt samarbejde mellem erhvervslivet og udannelsesinstitutionerne

Læs mere om Selvstændighedsfonden på www.selvstaendighedsfonden.dk.
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Forord
Entreprenørskab har fokus på kreativitet,
selvstændighed og iværksætteri som nødven-
dige drivkræfter i et moderne samfund. Entre-
prenørskab er ikke kun en strategisk vigtig
parameter for virksomhederne til at skabe
vedvarende vækst og værdi på et globalt mar-
ked, men også i familie- og fritidslivet er det
ofte betydningsfuldt at kunne agere og beslut-
te entreprenørielt.

Høj innovationskapacitet og en persons evne
til at bidrage med nye ideer kan udvikles og
motiveres gennem hele livet. Således handler
det om, at lysten til at handle entreprenørielt
introduceres så tidligt som muligt i uddannel-
serne.

Visionen er, at entreprenørskab indgår som
elementer i alle uddannelser:

 som en sammenhængende række af
forløb og aktiviteter,

 som en ny pædagogisk metode, der
styrker de kreative og innovative
kompetencer, og

 som en uddannelse af et korps af de
mest innovative undervisere i Europa.

Det bidrager Selvstændighedsfonden til
blandt andet med dette hæfte og ved at skabe
overblik over undervisningsaktiviteter med
fokus på den entreprenørielle arbejdsform og
metode.

Det er regeringens mål, at Danmark i fremti-
den skal være blandt de lande i Europa, der
får flest nye virksomheder hvert år, og at
Danmark i 2015 er et af de samfund, der har
flest vækstiværksættere. Denne ambition er
helt afhængig af, at alle har øje for, hvilken
betydning entreprenørskab har for samfundet
som helhed, og at hele uddannelsessystemet
er indstillet på at levere en systematisk ind-
sats.

Projektet Entreprenørskabssøjlen har sigtet
netop mod at skabe denne systematik. Projek-
tet er nu afsluttet og i den foreliggende rap-
port bliver der præsenteret en forståelsesram-
me for at fremme sammenhængen mellem de
mange undervisningstilbud - både med

hensyn til stof, aktiviteter og arbejdsformer -
så undervisningen får en klart profileret pro-
gression gennem uddannelsesforløbet.

Entreprenørskab i undervisningen har mange
dimensioner og kan iværksættes i mange for-
skellige kontekster. Men frem for alt er det en
måde at tænke sit liv på. Begrebet dækker
over en persons motivation og evne til - enten
som selvstændig eller som ansat i en virk-
somhed - at spotte en mulighed og forfølge
den med henblik på at skabe social og øko-
nomisk værdi. Det drejer sig om at være fore-
tagsom, at delagtiggøre og involvere sig.

Den politiske interesse for innovation og en-
treprenørskab er ikke ny. Der er udgivet man-
ge ministerielle rapporter om nødvendigheden
af, at samfundet har borgere med lyst og
energi til at være foretagsomme og sætte i
værk. Globaliseringens konkurrencemæssige
vilkår bliver fremhævet som årsag til den øje-
blikkelige politiske prioritering, og entrepre-
nørskabstænkningen er en mulighed for per-
soner og virksomheder til at hamle op med en
verden, hvor kompleksitet og udfordringer er
voksende.

Det didaktiske udgangspunkt for Entrepre-
nørskabssøjlen er, at lysten til entreprenør-
skab ikke er forbeholdt enkelte udvalgte per-
soner. Det kan være mere eller mindre domi-
nerende egenskab hos nogle personer end hos
andre, men alle har entreprenørielle forudsæt-
ninger og færdigheder, som kan udvikles og
læres, hvis de rette læringsmiljøer er til stede.

Det er derfor helt afgørende, at vi skaber plat-
forme og etablerer incitamenter til, at uddan-
nelsesinstitutionerne samarbejder med private
og offentlige organisationer og virksomheder
om entreprenørskab.

Martin Lauth
Adm. direktør i FUHU og næstformand i
Selvstændighedsfonden
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Introduktion

Dette hæfte handler om entreprenørskab i
undervisningen og henvender sig til ledelser
på uddannelsesinstitutioner samt interesserede
pædagogiske konsulenter, erhvervskonsulen-
ter, lærere og undervisere, som ønsker en
fremtidsbevidst - dvs. egne fremtidsforestil-
linger og -muligheder som forpligtende og
styrende rettesnor for nutidige handlinger - og
erfaringsbaseret læring hos elever og stude-
rende1.

Verden forandrer sig ikke kun lineært eller i
en jævnt fortløbende udviklingskurve, men
udviklingen sker undertiden som brudmæssi-
ge og ”spring-lignende” forandringer, der har
stor indflydelse på menneskers dagligdag og
dermed også på de vilkår, som en uddannelse
gennemføres under.

Hvis undervisningen i uddannelsesinstitutio-
nerne ikke fornys i takt med samfundsudvik-
lingen vil udbyttet af de mange pædagogiske
aktiviteter her blive ufrugtbare. Indholdet i
dette hæfte lægger derfor op til, at man fra-
vælger standardløsninger på, hvordan man
lærer. Det drejer sig om at finde måder og
alternative løsningsmuligheder på, hvordan
undervisning tilrettelægges og gennemføres,
således at elever og studerende bliver proakti-
ve, udviklingsorienterede, får ting til at ske,
griber efter muligheder og får indflydelse på
eget fremtidige liv. ”Fremtiden tilhører den,
der får øje på den”2.

”Læring” er en proces, hvor mennesker lærer
gennem det, de gør, oplever og erfarer. Det
handler om at blive klogere på sine handlinger
og danne erfaringer gennem refleksion og
lære blandt andet ved at gøre fejl. Det handler
ikke kun om at lære noget bestemt (resultat),
men lige så meget om "at lære at lære" (pro-
cessen).

”Fremtid” er menneskeskabte forestillinger.
Fremtid er muligheder og indsigt blandet med

fantasi og visioner. Entreprenørskab er valg af
en bestemt fremtidsforestilling for sig selv
eller sammen med andre, og et menneske, en
uddannelsesinstitution eller et samfund kan
udvikles i mange forskellige retninger, uden
at alle udviklingsmuligheder er givet på for-
hånd. En meget væsentlig kilde til, at menne-
sker vil involvere og delagtiggøre sig i ska-
bende sociale og værdiskabende aktiviteter,
er, at man arbejder hen mod en ønskværdig
fremtid.

Ved at vælge noget ønskværdigt, som måske
først kan realiseres om flere år, kan et frem-
tidsvalg være med til at styre nutidige hand-
linger og bidrage til, at fremtiden ikke bare
bliver en kopi (reproduktion) af fortiden, men
udfordring til at lære nyt. Fremtidsorientering
kan skabe et aktivt samspil mellem forskellige
faglige traditioner og synsvinkler med henblik
på både at skabe og tilegne sig ny viden.

Hos Selvstændighedsfonden har vi den
grundholdning, at man ikke kan nøjes med at
se på, hvad der sker omkring én og tilpasse
sig; men at det er muligt selv at gribe ind i
udviklingen og få ideer om en fremtid, man
selv har frihed til at forme. Det er derfor ikke
kun et spørgsmål om at træne idéudvikling i
almindelighed, men at der ud af et menneskes
skabende fantasi kan springe et utal af nye og
originale måder at finde løsninger og begræn-
se vanetænkning.

Entreprenørskab i undervisningen er en kultu-
rel dannelsesproces, hvor man bevidst udvæl-
ger de livskvaliteter og -værdier, som man
under alle omstændigheder ønsker opfyldt
uanset de uforudsete begivenheder, som måtte
opstå på vej mod målet. Man lærer af fremti-
den og bruger sin intuition i stedet for at foku-
sere på læring i forhold til fortiden!

Entreprenørskab i undervisningen er en hel-
hedsorienteret, fremtidsorienteret proces, der
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involverer både følelser, tanker, perception og
handlinger, og den foregår i et samspil med
andre mennesker og omgivelserne. Ordet ”en-
treprenør” er en form af det franske verbum
”entreprendre”: ”At påtage sig et arbejde”. En
entreprenør er en driftig, initiativrig og fore-
tagsom person.

Entreprenørskab i undervisningen er en kræ-
vende pædagogisk opgave - både for ledelsen
og ”aktørerne”. Den kan på samme tid være
både kaotisk og engagerende og give store
faglige udfordringer. Succes i den sammen-
hæng er afhængig af alles evne til at bevare
overblikket, sortere væsentligt fra uvæsentligt
og frem for alt at bevare engagement og fan-
tasi samt tænke i helheder og sammenhæng.

Entreprenørskab i undervisningen handler om
en didaktisk fornyelse, der har indbygget en
meget lang tidsstruktur. Der skal dannes nye
vaner og udvikles nye handlingsmønstre og -
kompetencer, som ikke udelukkende kan på-
tvinges med påbud eller ved, at man ad poli-
tisk vej griber til ændringer i love og be-
kendtgørelser.

Indsatsen betaler sig; det viser erfaringer fra
udlandet. Erfaringerne viser også, at vi skal
udvikle og stimulere børn og unges entrepre-
nørielle evner så tidligt som muligt. Børn,
unge og voksne skal gennem deres uddannel-
se styrkes til at tænke kreativt, handle innova-
tivt og udvikle mange facetter af deres per-
sonlighed. Målet er, at de kan leve et voksen-
liv med en god livskvalitet, og se det som en
attraktiv udfordring at involvere sig i samfun-
dets muligheder og herigennem blandt andet,
at lang flere ser muligheder, som måske kan
føre til, at de får lyst til at etablere deres egen
erhvervsvirksomhed.

Det er et kendt fænomen, at man i pressede
situationer ”falder tilbage” til undervisnings-
former, som man selv oplevede fra sin egen
skolegang. Især forankringen af de gode re-
sultater fra et udviklingsprojekt på arbejds-
pladsen er krævende, og det er tit her, den
sande udfordring ligger.

Hæftet er udarbejdet af projektledelsen ved
Selvstændighedsfonden i tæt samarbejde med
en række arbejdsgrupper, som på møder og i
workshops har foreslået de entreprenørielle
kompetencer på forskellige uddannelsesni-
veauer. En gruppe forskere har kommenteret
de teoretiske afsnit. Desuden bygger indhol-
det på en gennemgang af en del tilgængeligt
materiale fra litteraturen og fra nettet. Publi-
kationer fra Europa Kommissionen samt erfa-
ringer med entreprenørskab i udlandet – især
fra Norge og Australien – har været med til at
inspirere til indholdet.
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Læsevejledning

Spørgsmålet i dette hæfte bliver at give bud
på, hvad entreprenørielle kompetencer er, og
hvordan de kommer til udtryk i praksis i
hverdagen, i arbejdet, i fritiden og i familien.
Generelt har der ikke tidligere været gjort
forsøg på at få skabt fælles definitioner på
kreativitet, innovation og iværksætteri. De
enkelte institutioner har haft deres egne for-
forståelser, og det har blandt andet ført til
manglende løbende og sammenhængende
kompetenceudvikling gennem de lærendes
hele uddannelsesforløb som resultat.

Hæftets intention er at præsentere en pragma-
tisk fremstilling af Selvstændighedsfondens
tænkning og praksis i øjeblikket i forbindelse
med entreprenøriel undervisning. Hæftet er
ikke en lærebog, men et arbejdsredskab til at
udvikle lokale strategier for implementerin-
gen af entreprenørskab uddannelserne samt
give baggrund for en formulering af et læ-
ringssyn.

Det er en beskrivelse af en række opmærk-
somhedspunkter, som det kan være nyttigt at
have fokus på i en undervisningshverdag med
et højt tempo. Indholdet er valgt med en holi-
stisk grundtanke i baghovedet, hvor formålet
ikke er at formidle et detaljekendskab, der i
forvejen kan hentes i den omfattende litteratur
og på nettet, men at give inspiration og sætte
skub i en pædagogisk udvikling.

Sidst i hæftet følger forslag til entreprenøriel-
le kompetencer, som undervisningen skal
fremme. Der er seks niveauer, som repræsen-
terer:

 0. til 6. klasse, folkeskolen
 7. til 10. klasse, folkeskolen
 Gymnasiale uddannelser, STX, HHX,

HTX
 Erhvervs- og arbejdsmarkedsuddan-

nelserne
 Korte og mellemlange videregående

uddannelser
 Længerevarende uddannelser

De seks niveauer beskriver en progression i
udviklingen af entreprenørielle kompetencer.
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Vores grundlag:

Entreprenørskab i undervisningen finder sted, når en uddannelsesinstitution involverer
sig aktivt i udviklingen af omverdenens muligheder, og de lærendes aktiviteter skaber
værdi i form af viden, produkter og tjenesteydelser for andre.

I den sammenhæng tales også om pædagogisk entreprenørskab og foretagsomhedsfantasi.
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Hvad er en entreprenørskabssøjle?

Figur 1 viser, at entreprenørskab i undervis-
ningen er et samlende begreb, der indeholder
såvel kreativitet som innovation og iværksæt-
teri. Uddannelsernes faglighed er kernen,
mens kreativitet, innovation og iværksætteri
som bånd snor sig omkring hele uddannelses-
forløbet og skaber sammenhæng.

Eksisterende undervisningsmetoder skal ud-
fordres med jævne mellemrum, og forhåbent-
lig kan dette hæfte danne baggrund for, at
man får lyst til at eksperimentere og udforske
nye områder for
pædagogisk aktivitet. Det handler om at skabe
nye kombinationer af faglighed og om at dyr-

Figur 1.

Universitetsniveau

Grundskoleniveau

Uddannelse fra
0. klasse til ph.d samt
efter- og
videreuddannelser
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ke forskellige kreativitets- og innovationskul-
turer på uddannelsesinstitutionerne.

Det er vores klare opfattelse, at mange uddan-
nelsesinstitutioner allerede i dag fungerer som
innovative eksperimentarier, hvor lærere, ele-
ver, studerende og undervisere skifter i hver-
dagen mellem rutine og nyskabelse. Men det
er også vores indtryk, at mange mangler tillid
til, at de kan ”omsætte” deres positive hold-
ninger til entreprenørskab til praktiske under-
visningsforløb

Selvstændighedsfonden har med ideen om en
entreprenørskabssøjle ønsket at fremme reali-
seringen af en fælles strategi for at dække den
stigende efterspørgsel fra institutionsledere,
undervisere og konsulenter efter rammer for
den entreprenørielle indsats.

Entreprenørskabssøjlen skal:

Entreprenørskabssøjlen skal omfatte alle nu-
værende og potentielle undervisningstilbud,
der fremmer kreativitet, innovation og iværk-
sætteri/iværksætterlyst i uddannelsessystemet.
Søjlen skal implementeres på en elektronisk
platform, der kan anvendes af uddannelsesin-
stitutionerne og dermed fremme interessen for
og lyst til at igangsætte og anvende aktiviteter
på alle niveauer af uddannelsessektoren.

Med entreprenørskabssøjlen ønsker Selvstæn-
dighedsfonden, at institutionerne vil bryde ud
gennem væggene til mulighederne og lærings-
ressourcerne i omverdenen. Fonden ønsker at
søjlen kan være med til at etablere det faglige
fundament for et samarbejde mellem forskel-
lige organisationer og institutioner.

Forhåbentlig bliver resultatet, at mange udan-
nelsesinstitutioner tager fat på at redefinere og

gentænke hele institutionens tankemæssige og
pædagogiske fundament.

skabe baggrund for, at ingen forlader uddannelsessystemet uden, at de har haft mulighed for
at modtage undervisning i innovation og iværksætteri samt, at denne er modtaget som en lø-

bende og sammenhængende kompetenceudvikling gennem hele uddannelsesforløbet.
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Foretagsomhedsfantasi

Målsætningen med at integrere entreprenør-
skab i alle fag i alle uddannelser er at skabe
bedre betingelser for faglig læring. I den
sammenhæng kan vi tale om pædagogisk en-
treprenørskab, som er en handlingsorienteret
undervisning i tråd med et konstruktivistisk
og aktionsorienteret læringssyn.

Samfundsudviklingen kræver, at vi må om-
tænke og gentolke mange af de undervis-
ningsmetoder, som vi dagligt fæster lid til er
håndterbare, gennemskuelige og effektive.
Børn og unge er gennem de seneste år trådt
meget mere tydeligt frem - blandt andet i me-
dierne - på helt nye og iøjnefaldende måder
og fået en opmærksomhed, som generationen
før dem ikke havde. Årsagen kan findes i den
teknologiske udvikling, hvor børn og unge er
på forkant med medieudviklingen og er helt
naturlige brugere af computerspil, internettet
og mobiltelefoni med en indsigt og kompe-
tence, som voksne ikke har.

Unge er i dag fællesskabsorienterede på andre
måder end tidligere generationer, de lever
med i mange netværk og ønsker at være en
del af et skabende fællesskab. Med den tekno-
logiske udvikling i samfundet markerer de
unge sig som deltagere og ikke iagttagere. De
vil ikke nøjes med at konsumere, men vil selv
kreere. På internettet kan man finde mange
eksempler på virksomheder, der har forstået at
udnytte de unges trang til at være i det ska-
bende fællesskab. Internetbutikken
www.threadless.com, som sælger T-shirts
fremstillet ud fra brugernes egne forslag til
tekst og billeder. Websiden udskriver konkur-
rencer og forslagene og de T-shirts, som får
flest stemmer sættes i produktion.
www.youtube.com, www.myspace.com og
www.wikipedia.com er andre eksempler.

I Danmark er www.legofactory.com et sted,
hvor man kan designe sine egne LEGO mo

deller, og resultatet har indtil nu været to bru-
gerskabte produkter i handelen.

Informationsteknologien hjælper med at løse
komplicerede processer. Digital videoproduk-
tion og desktop publishing er selvfølgelighe-
der på alle uddannelsesinstitutioner. Teknolo-
gien er udfordrende og tilgængelig. Kombina-
tionen af teknologi og læring i praksisfælles-
skaber bliver en af hjørnestenene, som uddan-
nelsesinstitutionen med fordel kan udnytte, i
forbindelse med at implementere den entre-
prenørielle undervisning.

Børn og unge bruger mediekulturen som red-
skaber, og det påvirker interaktionen mellem
den tid de opholder sig på en uddannelsesin-
stitution og deres egne hverdagserfaringer, når
de har ”fri”. En interaktion, der udfordrer
etablerede forskrifter for samvær i undervis-
ningen og dens undervisningspraksis med
valg af arbejdsmetoder. Informationsteknolo-
gien og mediekulturen giver børn og unge en
mulighed for at være i en art konstant foretag-
somhed, hvor deres liv ikke er kendetegnet
ved stabilitet og varighed, men ved forander-
lighed.

Entreprenørskab kan også forstås som fore-
tagsomhedsfantasi!

"Der skal dét ganske udefinerlige til, som man
kan kalde foretagsomhedsfantasi…. en aldrig
svigtende vilje til kun at ville skabe det bed-
ste, til stadig at finde nye veje og forbedrin-
ger."

Med dette citat fra bogen om Bang og Oluf-
sen "Fra vision til legende" skrevet af Jens
Bang signalerer begrebet, at selv et godt re-
sultat aldrig er definitivt, men altid kan gøres
bedre, måske fordi man bliver klogere, eller
der kommer nye teknologier til eller blot, at
tidens trend og behov skifter. Begrebet hand-
ler om høje krav til kvalitet og fortsat motiva-
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tion for et arbejde, hvor det er lysten, der dri-
ver værket. En foretagsom person kan tænke
sig selv ind i mange former for samfunds-
mæssige handlinger fx velgørende, kulturelle,
sociale og offentlige institutioner, i et fremti-
digt arbejdsliv som selvstændig eller som en
værdifuld intraprenør i en privat eller offent-
lig virksomhed.

Personlig foretagsomhedsfantasi, -lyst eller -
trang er en kontinuerlig og konstant parathed i
forhold til at ville forandringer og nyskabelse
i stedet for kun at stræbe efter at vedligeholde
og konsolidere det bestående. Et engagement,
som er styret af lysten til at involvere sig i
udviklingen af det lokale, regionale, nationale
og globale miljø.

At satse på pædagogisk entreprenørskab er at
igangsætte pædagogisk udvikling med nye
strategier og metoder i undervisningen som
mål. Det er undervisningskulturen, som sættes
til debat, og kulturændringer på en uddannel-
sesinstitution tager tid og kræver ressourcer.
Entreprenøriel skoleudvikling kan ikke til-
lægges en enkelt faktor, men bliver til i et
kompliceret samspil med uddannelsesinstitu-
tionernes politiske, økonomiske, ledelses-
mæssige, personalemæssige og kulturelle for-
udsætninger og skal også ses i lyset af uddan-
nelsesinstitutionens konkrete opgave (mål-
gruppe, uddannelsesniveauer m.m.)
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Begreber og definitioner

Entreprenørskab i undervisningen kan define-
res på mange forskellige måder. Alene for
begrebet ”kreativitet” kan det se ud som en
vedvarende videnskabelig udfordring at for-
mulere nye definitioner. Det er ikke målet
med indholdet i dette teksthæfte at komme
med omfattende nye begrebsdefinitioner, men
snarere at anvende og på forhånd opstille vo-
res opfattelser af begrebernes indhold. Målet
er at kommunikere præcist og klart i en entre-
prenøriel pædagogisk kontekst i det følgende.

Elev/studerende = den lærende
I forbindelse med undervisning taler man i
nogle uddannelser om at have ”elever” og i
andre uddannelser har man med ”studerende”
at gøre. Indholdet i dette hæfte henvender sig
til hele uddannelsesområdet fra grundskolen
til universitetet, og i stedet for at skrive
elev/studerende bruges begrebet ”den læren-
de” for en person, der lærer nyt. Samtidig
understreger vi med ordet, at det at være en
lærende person er den essentielle ingrediens i
kreativitet, innovation og iværksætteri.

Kreativitet
Kreativitet er evnen til at kombinere:

 kendte ting, ord, begreber eller ny vi-
den på en ny måde og bragt i anven-
delse i en ny sammenhæng.

Nysgerrighed og undren giver nye erfaringer
og udvider vores verden. Kreativitet handler
om at kreere – skabe. Tor Nørretranders3 for-
tæller historien om det generøse, det skabende
og det grænsesprængende menneske. Ved at
vise, at vi som mennesker kan skabe og præ-
stere det umulige - det, som kræver, at vi gør
os umage - gør vi os attraktive for potentielle
”mager”. Med den skabende aktivitet efterly-
ser vi deltagelse og anerkendelse fra andre
mennesker. Vi spejler os i deres reaktioner, og
vores identitet hænger tæt sammen med deres
oplevelse af os.

Den kreative undervisning frisætter de læren-
de og giver dem mulighed for at udforske og
udvikle flest mulige sider af emner, fag og
dem selv. Aktivitet er en vigtig del af alle
menneskers livsvilkår, og kreativitet er et ud-
tryk for menneskelig aktivitet og foretagsom-
hed.

Kreativitet er på mange måder også et uhånd-
terligt begreb. Det har sin oprindelse i det
græske ord ”creos”, der betyder skabe og
bringe til eksistens, og mange forskellige
forskningsområder har beskæftiget sig med
begrebet og kommet med mange definitioner
og teorier. Enighed er der dog om, at alle er
født med en evne til at være kreative, men at
ikke alle får trænet eller får mulighed for at
udnytte deres kreativitet.

Fokus på kreative processer i undervisningen
styrker de lærendes evner til at tænke i asso-
ciative baner og foretage tankespring. Det er i
modsætning til den lærestyrede undervisning,
som prioriterer en logisk, analytisk og syste-
matisk tænkemåde. Den kreative proces kan
trænes ved at:

1. den lærende formulerer nye spørgsmål
2. den lærende kan overføre det, de læ-

rer, mellem forskellige kontekster
3. den lærende arbejder ud fra, at læring

er en proces, som også indebærer, at
man lærer af sine fejl

4. den lærende lader sig opsluge af en
problemstilling, indtil der er nået et re-
sultat.

Personlig oplagthed, selvstændighed og åben-
hed er nogle af elementerne i den såkaldte
kreative spænding, som er drivkraften i vores
tilværelse, fordi det understøtter vækst, livs-
glæde og livsfærdigheder (på engelsk Cross
Curricular Competences). Eller som Tor Nør-
retranders udtrykker det: ”Fordi umage giver
mage”. Om end disse elementer er af mere
personlig karakter kan de trænes og udvikles,
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hvis underviserne systematisk og vedholden-
de inddrager det i planlægning, udvikling og
gennemførelse af undervisningen.

Kreativitet fremmes blandt andet gennem
udviklingen af visuelle kompetencer i form af
at træne og opøve forestillingsevne og fantasi.

Den amerikanske psykolog Mihalyi
Csikszentmihalyi4 har beskrevet kreativitet
indgående. At udfolde sin kreativitet er af-
hængig af forskellige forhold, og hvis en per-
son på forhånd er genetisk disponeret for far-
ver og kompositioner, vil vedkommende have
fordele i forbindelse med fx temaer og pro-
duktioner i billedkunst. På samme måde vil en
disponering for lyd give fordele i forbindelse
med musik og arbejdet med lyd generelt. En
anden vigtig forudsætning er personens moti-
vation og interesse for et bestemt emne og
muligheden for i den sammenhæng at kunne
udfolde sig og fungere kreativt og skabende.
Som en tredje vigtig forudsætning omtaler
Csikszentmihalyi betydningen af det sociale
miljø, og hvordan adgangen til at få stimuleret
den kreative interesse er en forudsætning for
kreativ tænkning. Det kan fx være i form af
interessante undervisningsmidler, stimuleren-
de samtaler, møde med rollemodeller og ud-
fordringer i undervisningen.

Innovation
Af det foregående kan vi se, at kreativitet (og
innovation for den sags skyld) ikke kommer
af sig selv, men vi skal ville det, og vi skal
arbejde med at udvikle det. Sammenhængen
mellem kreativitet og innovation er:

 Kreativitet handler om, at man kan
tænke nyt

 Innovation handler om at ville det nye
sammen med andre

 Kreativitet er svært at evaluere og
vurdere

 Innovation bliver evalueret på bag-
grund af en nytteværdi

 Innovation er ofte en social proces,
hvor brugerne, samfundet, ”de andre”
er en del af processen.

Innovation har en ny (kreativ) idé som sin
forudsætning. Ved innovation forstås nyska-
belse med værdiskabelse i bredere forstand
for øje, men ikke kun økonomisk værdi. In-
novationer foregår også på det abstrakte og
samfundsmæssige niveau og ændrer vores
sociale, organisatoriske og samfundsmæssige
adfærd på forskellige planer. Når innovation
skal være konkret, taler vi om nye produkter
og ydelser – gerne understøttet af en ny og
spændende teknologi.

Hvor kreativitet er evnen til at generere nye
ideer, så er innovation evnen til at bruge krea-
tiviteten på en måde, så ideen skaber værdi
for andre end én selv. Det handler altså ikke
bare om at få skøre og skæve tanker til nye
produkter og serviceydelser, men at ”få andre
med på ideen” og/eller bruge det, som andre
har opfundet til at skabe værdi for andre. Det
betyder at ”de andre” har stor betydning i den
innovative proces – ikke så mærkeligt at der i
dag tales meget om såkaldt brugerdreven in-
novation. Ideer, som ingen vil have eller in-
gen har brug for, kan ikke skabe værdi.

Næsten al idéudvikling foregår bedst i et sam-
spil mellem mennesker med forskellige fag-
ligheder og baggrunde. Selvom den første idé
kommer fra en enkelt person, vil udviklingen
mod det færdige resultat næsten altid være
baseret på et innovativt samspil mellem flere
personer. Forskellige sanser udfordres, fordi
nogle tænker i ord og begreber andre i bille-
der og forestillinger.

Innovation kommer blandt andet til udtryk,
når undervisningen praktiserer og træner
kommunikative kompetencer.
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Iværksætteri
Iværksætteri, iværksætterånd, iværksætterlyst,
iværksætterkultur - kært barn har mange nav-
ne, men fælles for dem alle drejer det sig om
mennesker, deres valg og handlinger, når de
starter deres engagement i en eller anden form
for fremtidig vision.

 At sætte i værk er evnen til at føre idé-
er ud i livet.

Det kan være et ønske om at gå ind i politik,
blive frivillig i Amnesty International eller
som forældrevalgt repræsentant deltage i be-
styrelsesarbejdet i den lokale børnehave. Or-
det ”iværksætter” forbinder de fleste menne-
sker med en person, der etablerer sin egen
produktionsvirksomhed, men her skal ordet
forstås langt bredere. I den sammenhæng taler
man også om ”entreprenørskab” (etablering af
egen forretning) og ”intraprenørskab”, hvor
man som lønmodtager sætter i værk i en etab-
leret virksomhed.

Det kræver kreativitet, innovation, risikotag-
ning samt evne til at planlægge og forvalte
projekter for at nå bestemte mål. At have lyst
til at være foretagsom og udstråle iværksæt-
terlyst er et aktiv for alle mennesker i daglig-
dagen, i hjemmet og i samfundet, fordi det
ruster dem til at udnytte fremtidens mulighe-
der, og er det grundlag, som alle har brug for,
når de ønsker at starte en samfundsmæssig
eller erhvervsmæssig aktivitet.

At sætte i værk er først og fremmest et udtryk
for en holdning og en proces, hvor man ska-
ber og udvikler en værdiskabende aktivitet.
Den dækker over en persons motivation og
evner til, selvstændigt eller inden for en orga-
nisation, at identificere en mulighed og for-
følge den for at skabe nye værdier. Mange
iværksættere oplever sig selv som projektma-
gere eller foretagsomme personer. At gøre en
idé eller en vision til en succes kræver evne til
at kombinere kreativitet og innovation med
sund selvledelse og forme aktiviteterne med

henblik på at optimere visionens udvikling
gennem alle faser af dens livscyklus.

Iværksættere er en heterogen gruppe, der
kommer fra alle mulige samfundslag. Allige-
vel rummer iværksætternes adfærd visse fæl-
les træk, herunder vilje til at løbe en risiko og
lyst til selvstændighed og selvrealisering. I en
britisk undersøgelse fandt man, at iværksætte-
re betragter sig selv som forholdsvis mere
opfindsomme og kreative end andre5.

Selvrealisering og uafhængighed kan være
vigtige incitamenter til at blive iværksætter.
Ved den britiske undersøgelse fandt man, at
ud over materielle bevæggrunde (penge og
status) valgte mange at blive iværksættere for
at realisere sig selv (frihed, uafhængighed og
udfordringer).

Entreprenørskab
Fremme af en persons entreprenørielle evner
og færdigheder er grundlaget for iværksætter-
lysten, som i uddannelserne afhængigt af ni-
veau kan suppleres med mere specialviden
om det at drive forretning.

 Kombinationen af kreativitet, innova-
tion og lysten til at sætte i værk bliver
i dette hæfte samlet i begrebet entre-
prenørskab.

Fordelene ved at implementere entreprenør-
skab i undervisningen er imidlertid ikke be-
grænset til etablering af flere nye virksomhe-
der, nyskabende tiltag og skabelse af nye ar-
bejdspladser. Entreprenørskab er en vigtig
kompetence for alle, dels til at blive mere
foretagsom og få større selvtillid uanset hvil-
ket felt, man kaster sig over, dels til at handle
på en socialt ansvarlig måde.

I bred forstand skal entreprenørskab anses for
en generel holdning, som med fordel kan be-
nyttes af alle i deres arbejdsaktiviteter og i
den almindelige hverdag. Alle vil formentlig
på et eller andet tidspunkt få brug at være
”entreprenant” eller udvise ”entreprenøriel”
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adfærd. Holdningen skal fremmes allerede i
grundskolen, hvor undervisningen her allere-
de skal opøve de personlige egenskaber, der
danner grundlag for entreprenørskab, fx krea-
tivitet, innovation, iværksætterlyst, ansvar,
evne til at imødegå risici samt selvstændig-
hed. Entreprenørskab kan betragtes - afhæn-
gig af uddannelsestrinnet - som en undervis-
ningsmetode, der etablerer et tværgående og
horisontalt aspekt, men også som et særligt
fag, der har sin egen kernefaglighed, metoder,
kategorier og begreber.

Værdi og værdiskabende
I forbindelse med entreprenørskab og foretag-
somhed tales om, at aktiviteterne skal være
værdiskabende.

 Værdi opstår, når aktiviteter har be-
stemte egenskaber og kvaliteter som
værdsættes.

Det er vigtigt at understrege, at det værdiska-
bende ikke kun er med et økonomisk sigte,
men begrebet skal forstås bredere. Hvis en
”ting” skal være bedre end en anden ”ting”,
må den være gjort på en bedre, anderledes
måde, og der må være noget den er bedre til
eller bedre for. Al aktivitet skaber en eller
anden form for positive og negative værdier i
forhold til forskellige funktioner.

Livskvalitet handler om at kunne skabe reel
værdi til gavn for andre mennesker. Menne-
sker har brug for at være værdifulde for andre,
for selv at opleve livsglæde, selvtillid, vær-
dighed og mening i livet. At være til nytte
betyder, at ens eget liv får værdi, når man
skaber værdi for andre.

At skabe værdi er at finde ud af, hvor man
kan bidrage og ved at være rigtig god til det,
man laver, og gøre sig umage. Og at kunne
lide at bidrage, fordi man laver det, man aller-
helst vil, og fordi man udvikler sig i det. Med
entreprenørskab i undervisningen afskaffer
man de såkaldte ”som om” opgaver, og i ste-
det for stiller man krav om, at opgaverne skal
tage udgangspunkt i reelle behov i omverde-
nen og løsningerne være til glæde og have
værdi for andre.
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Den entreprenørielle proces.

Der er mange måder at skildre den entrepre-
nørielle proces på. Her anvendes en model,

der har begrebet mulighed i centrum. Den
entreprenørielle proces begynder med opfat-
telsen af eksistensen af muligheder, og opere-
rer med en proces, der har en række trin og
nogle basale forudsætninger. Modellen har
især sin styrke i at kæde mulighedsbegrebet
sammen med karakteristika hos de personer,
der er gode til enten at se muligheder, eller til
at udnytte muligheder og til at få organiseret
ressourcer, der kan give mulighederne liv og
fodfæste. Det kan udmærket være enten-eller,
men også både-og, dvs. den samme person
behøver ikke nødvendigvis at besidde alle
egenskaber, for at gå hele processen igennem,
men kan ved at indgå i teams sikre sig, at der
er kompetencer til at skabe et resultat.

Det vi således kan spørge om, er:

 hvad er det, der karakteriserer mulig-
heder og de personer, som opdager og

udnytter dem?
 hvad er det for processer, der fører til

ressourcetilvejebringelse og organise-
ringen af dem?

 hvilke strategier skal formuleres for at
udnytte og beskytte de værdier, der
kommer af indsatsen?

Den entreprenørielle proces – en model.
Det er valgt at illustrere processen på denne
måde, idet den beskriver et tidsmæssigt forløb
afbilledet her i tre trin med basis i de tre ne-
derste felter. Første trin er ”mulighedsidenti-
fikation”, andet trin er ”mulighedsvurdering
og udnyttelse” og tredje trin er ”effektuerin-
gen og iværksættelsen”, som har som forud-

Kilde: Shane, Scott (2003): A General Theory of
Entrepreneurship.
The Individual-Opportunity Nexus. Edward Elgar
Publishing Ltd.

Figur 2
Den entreprenørielle proces
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sætning tilgang til ressourcer og organiserin-
gen heraf.

Basis er væsentlig at forstå! Her er beskrevet
de individuelle kompetencer, der skal være
tilstede hos de personer, der forventes at kun-
ne gå ind i en sådan proces. Desuden kræves
et fagligt grundlag, i form af kendskab til den
verden, man vil operere i. Ofte er det således,
at man kommer længst med at bevæge sig fra
en sektor til en anden, hvilket stiller krav til
evnen til at omfortolke ens egen opfattelse af
”virkeligheden” ind i en anden sektor. Fx.
kendskabet til museumsverdenen gør, at man
ser en god idé i forretningsverdenen, som man
så kan omplante til sit eget univers.

Disse to væsentlige forudsætningsgrupper, er
dem, der skal tilvejebringes og dyrkes i ud-
dannelserne på alle niveauer. De er meget
centrale. Det er udviklingen af den entrepre-
nørielle attitude, holdning og adfærd (mind-
settet), der er forudsætningen, og så kendska-
bet til den verden man skal boltre sig i. Det er
for det meste det personlige (se i rammen til
venstre i figuren), der omtales; men det kan
ikke nok understreges, at viden om og kend-
skab til større eller mindre dele af den verden,
der ligger lige udenfor skolen, gymnasiet eller
universitetet er en afgørende forudsætning
for, at noget kan ske.

Hele øvelsen går ud på, at få skabt en sam-
menhæng mellem det, man kan, den viden og
de færdigheder uddannelsen har givet én på et
eller andet fagligt niveau og i en eller anden
specialiseringsgrad, og så det at bruge denne
faglighed til at skabe værdi for samfund og
for én selv gennem en entreprenøriel proces.

Ofte fremhæves det, at folk uden nogen særlig
forforståelse kaster sig ud i et erhvervseven-
tyr, som bliver berømmet og kendt. Det man
her skal være opmærksom på er, at modellen
også viser, at denne trinvise udvikling ikke er
som et jernbanespor, hvor alt er fastlagt på
forhånd. Det er ikke således, at hvis man først

er kommet på sporet, så er man på vej til må-
let. De mange linjer, pilene, mellem de enkel-
te elementer viser, at det langtfra er alle, der
er lige gode, eller har lyst og evner til at gen-
nemføre deres livs idé. Mange opfindere eg-
ner sig ikke til andet end at opfinde. Mange
projektmagere har glæden ved at formulere
projekter, men duer ikke til at sætte dem i
værk. De færreste med den helt rigtige idé
magter ikke at samle eller sammensætte de
ressourcer, der skal til for føre den ud i livet.
Det er der andre, der er gode til. Og omvendt,
disse andre har ofte aldrig fostret en selvstæn-
dig idé.

Imellem disse to basale forudsætningsblokke
er aftegnet et felt benævnt ”muligheder”. Det
er det centrale begreb i hele den teori, der
ligger bag entreprenørskab. Muligheder
(oversat fra det engelske ”opportunities”) er
det eneste begreb dette teorifelt har for sig
selv. At noget er opportunt. Alt andet i denne
verden eksisterer, er synligt, er taget vare om,
er underkastet en styring etc. Entreprenørskab
handler om det, der ikke er – endnu; men som
der er en mulighed for kommer. En opduk-
kende fremtid.

"An optimist sees an opportunity in every calamity;
a pessimist sees a calamity in every opportunity."

Winston Churchill
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Entreprenøriel undervisning

I en pædagogisk sammenhæng handler entre-
prenørskab om skabelse, opdagelse, evalue-

ring og udnyttelse af muligheder for at intro-
ducere nye produkter, nye metoder, nye be-
greber og nye organisationsformer i alle dele
af samfundet, som ikke tidligere har haft øje
for dette nye tiltag.

Når man inddrager entreprenørskabstanke-
gangen i undervisningen drejer det sig ikke
om et nyt fag eller et anderledes pensum i
forhold til, hvad man som underviser er vant
til.

Entreprenørskabsundervisning er en anden
måde at tænke læring og formidling, og den
minder i sin grundstruktur meget om den pro-
jektorganiserede undervisning. Her er ud-
gangspunktet en konkret problemstilling, hvis
løsning kræver faglig indsigt.

Problemstillingen skal ligge ud over det blot
deskriptive og reproducerende. Arbejdsmeto-

der, anvendelse af teorier og af redskaber bli-
ver styret af det valgte emne og af det faglige
område.

Figur 3 fremstiller horisontalt en akse, der går
fra en lærerstyret klasseundervisning mod en
interventionsbaseret (fællesstyret) læring og
undervisning, hvor de lærende har medindfly-
delse og bliver inddraget i forbindelse med fx
planlægning og evaluering af læringsaktivite-
ter. De lærer at blive selvstyrende og at delta-
ge i en proces fra idé til realisering og vurde-
ring. Aksen sætter sit fokus på de lærendes
læreprocesser frem for på lærernes undervis-
ning.

Figurens vertikale akse er en teknologiakse,
hvor den lærendes rolle i undervisningen går

Figur 3
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fra at være forbruger af fx undervisningsmate-
rialer (bøger, hæfter, audiovisuelle medier
m.m.) til at være aktivt involveret i udviklin-
gen af produkter og ydelser, som har værdi
for andre.

Den stiplede pil i figuren viser en bevægelse
fra den lærerstyrede klasseundervisning mod
en entreprenøriel undervisning.

Et organisationskoncept for en uddannelsesin-
stitution, som satser på en entreprenøriel læ-
ringskultur, har fokus på den lærendes person-
lig udvikling og fremtidsbevidsthed. Her ar-
bejder de lærende selvstændigt med opgaver,
som han/hun tillægger betydning, og hvor
man har mulighed for at yde noget, som andre
(evt. uden for institutionen) tillægger værdi.
Der er desuden tydelig sammenhæng mellem
teori og praksis.

Entreprenørskab prioriterer kontinuerlige for-
andringsprocesser, hvor der sker en ny orga-
nisering af undervisningen samtidig med, at
informationsteknologien anvendes fuldt inte-
greret i alle arbejds-, produktions- og lærings-
processer. Den lærende udvikler sin viden
med udgangspunkt i egne erfaringer.

En uddannelsesinstitution med entreprenør-
skab som en del af institutionens værdigrund-
lag har en række kvalitetsindikatorer, hvor de
synlige kendetegn fx kan være:

Institutionen stimulerer kreativitet, initia-
tiv og nysgerrighed
Kendetegn fx:

 de lærende lærer at stille spørgsmål
frem for kun at komme med svar

 de lærende får meningsfulde udfor-
dringer, som udvikler deres færdighe-
der

 de lærende har fokus på aktiviteters
værdi og værdiskabelse

 at lave fejl er en vigtig del af lærings-
processen

 de lærendes mange intelligenser bliver
udfordret, udviklet og udnyttet

 de lærendes initiativ bliver værdsat og
synliggjort

 lærerrollen har fokus på vejledning og
rådgivning

 de lærende lærer i samarbejde med
andre

 de lærende lærer at tage egne og kol-
lektive beslutninger

 de lærende lærer konflikthåndtering
ved at faktiske konfliktsituationer ud-
nyttes

Institutionen og lokalsamfundet fungerer
som ressource for hinanden …
Kendetegn fx:

 de lærende er ikke kun forbrugere af
viden, men også producenter

 skolen har et aktivt netværk af lokale
ressourcepersoner uden for institutio-
nen

 de lærende er ressourcer, som det om-
givende samfund kan samarbejde med

 der etableres gensidigt forpligtende
samarbejde med virksomheder (part-
nerskaber)

 de lærende udforsker og drager nytte
af ressourcerne i nærmiljøet, i kom-
munen, i regionen og i

 lærerne/underviserne har indsigt i,
hvordan entreprenørskab er grundlag
for den lokale udvikling

 der bruges varierede læringsarenaer el-
ler læringsrum: Undervisningsrummet,
studierummet og praksis- og simule-
ringsrummet

 projektarbejde har høj prioritet og re-
sultaterne har nytteværdi også for an-
dre end eleven selv

Et entreprenørielt undervisningsmiljø er
blandt andet kendetegnet ved, at tiden tillader
den lærende at udforske nye ideer i et trygt
miljø med et vidt spænd af aktiviteter, som
giver mulighed for og mod på at prøve nye
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”ting”. Det er samtidig et kulturelt rigt miljø,
hvor den enkelte lærende udsættes for mange
spændende, forskellige og indbyrdes forbund-
ne påvirkninger. Den lærende oplever på den
måde ”rammer” i stedet for ”regler” for sine
udfoldelsesmuligheder.

Et bredt udsnit af digitale hjælpemidler er til
rådighed og som anvendes i forbindelse med
design og æstetiske læreprocesser. I dette mil-
jø udvikler og styrker den lærendes mulighe-
der for:

 at lære at lære
 at kunne få ideer og være kreativ
 at kunne vælge og systematisk løse

opgaver
 at kunne forudse og foregribe og være

fremtidsbevidst med rettidig omhu
 at kunne omgås andre ansvarligt
 selvstændigt at erkende og afklare

værdier.

Der er allerede rigtigt mange lærere og
undervisere ….
Mange uddannelsesinstitutioner er nået meget
langt og har skabt stærke entreprenørielle ud-
dannelsesmiljøer. Faglighed er kerneydelsen,
men underviserne har viden om innovative
processer og forstår at sætte rammer, visioner
og værdier for de aktiviteter, som man er fæl-
les om. Der skal naturligvis være mening med
det hele, og entreprenørskab bliver ikke til
virkelighed af sig selv.

Underviserne stimulerer de lærende til at tage
initiativer af egen drift (empowerment). De
påtager sig en aktiv rolle i ledelsen af de pro-
cesser, hvorved nye læringsaktiviteter, nye
processer og procedurer skabes og implemen-
teres. Uddannelsesinstitutionen bliver et rum,
hvor ideer kan skabes og udvikles hurtigt og
effektivt, og hvor lærende og undervisere kan
mødes og udveksle erfaringer, viden og følel-
ser.

Entreprenøriel undervisning handler om at
dele følelser, erfaringer og oplevelser og at
skabe synteser. Modsætninger er nødvendige
som en ”motor” eller som en udfordring til at
skabe udvikling, hvor man bevarer og styrker,
det som er godt samtidig med, at nye aktivite-
ter i hverdagen kan skabes gennem udnyttel-
sen af modsætningsfyldte. I noget eksisteren-
de (tese) skabes en reaktion (antitese) som
dernæst kan resultere i en integration (synte-
se) af modsætningerne, så de tilsammen dan-
ner noget nyt. Netop denne ubalance udgør en
drivkraft, som foranlediger en udvikling.

Underviseren rolle bliver at overveje, hvordan
den lærende kan påvirkes både kognitivt og
affektivt samt fokusere på, hvilke relationer
og hvilke erfaringer den lærende skal have
adgang til for at udvikle nysgerrighed, fleksi-
bilitet og smidighed i tankegangen. Det er
opfattelsen af, at lærende ikke kan lære uden
en støttet formidling af både sansepåvirknin-
ger, erfaringer og emotioner fra underviseren,
og læring altid foregår i et socialt rum – di-
stribueret i en relation.
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Entreprenørskab i undervisningen kan side-
stilles med foretagsomhedsfantasi og betoner
samhørighed og fællesskab med andre i alle
livets aspekter. Grundholdningen i dette hæfte
er at satse på et bredt entreprenørskabsbegreb,
som har appel til en mangesidet udvikling af

den menneskelige personlighed. Satses smalt
fx ved kun at fokusere på etablering af selv-
stændig virksomhed og teknikker til idéud-
vikling blokeres den kreative evne til

 at sætte ”tingene på hovedet”
 at være utraditionel, ulogisk og
 at ophæve kendte tankemønstre for at

se nye perspektiver og ideer.

En entreprenøriel undervisning med under-
stregning af mennesket som en aktiv skaben-
de person, der selv kan formulere mening
med sit liv og forandre sine omgivelser med
personlig involvering, ressourcer og engage-
ment, vil i øvrigt på sigt kunne skabe langt
flere selvstændige erhvervsdrivende end den
smalle satsning.

Forskellen på det lærerstyrede undervisnings-
koncept og den entreprenørielle måde at tilret-

telægge undervisning på kan opstilles som
vist i skema 1.

Med entreprenøriel undervisning bliver et
praksisfællesskab med fx lokale erhvervsdri-
vende, offentlige institutioner og med andre

uddannelsesinstitutioner et ”partnerskab”, der
er karakteriseret ved, at man i kraft af sine
kompetencer kan bidrage til, at samarbejds-
partneren kan få sine ubrugte ressourcer og
kvalifikationer i funktion.

Det betyder:
 at det som lærende bliver menings-

fuldt og fornøjeligt (playful learning)
at lære med fokus på entreprenørskab

 at entreprenørskab kan bidrage til at
gøre de lærende mere motiverede og
tilfredse ved at få deres faktiske res-
sourcer i brug (mange intelligenser)

 at entreprenørskab udfordrer:
o ”hjerne, hjerte og hånd” (”at

tænke med hænderne”)
o sammenhængen mellem teori

og praksis
o følelser og intellekt
o højre og venstre hjernehalvdel

Skema 1 Værdidimension Synligt tegn

Det lærerstyrede undervis-
ningskoncept

At gøre den lærende fortrolig
med vilkår og betingelser i
voksenlivet fx på en arbejds-
plads i en virksomhed.

At den lærende tilegner sig
nyttige kundskaber og færdig-
heder under en lære-
res/undervisers opsyn og an-
svar.

Det entreprenørielle lærings-
koncept At styrke den lærendes selvud-

vikling og visioner.

At den lærende – i kontakt med
omverdenen - løser selvvalgte
opgaver på en stadig bedre og
mere kompleks måde.

Undersøger og afprøver mulig-
heder og finder egne løsninger
med værdi for andre.
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i en læreproces, der tager udgangs-
punkt i praksis og i muligheder i om-
verdenen

 at entreprenørskab i dette perspektiv
medvirker til at skabe en bedre udnyt-
telse af de mange forskellige lærings-
stile (intelligenser) hos de lærende.

Udgangspunktet er, at den lærende ikke er en
passiv modtager, men en aktiv deltager i kon-
struktionen af sin egen udvikling og læring.
Det drejer sig om at styrke den enkeltes hand-
lekraft (fra det engelske udtryk ”empower-
ment”), som betyder, at den lærende skal ud-
vikle sine evner til at forhandle løsninger og
deltage aktivt i konstruktionen af den under-

visningsmæssige hverdag. Udgangspunktet er,
at den lærende er en ressourcefuld person,
hvis han eller hun får lov til at være det, og
ikke en mere eller mindre tom beholder, der
skal fyldes op med viden. Empowerment er at

have selvtillid, tillid til egne evner samt at
have magt over tingene.

Den lærende er sin egen specialist og det er
derfor naturligt at indtænke den lærendes eg-
ne strategier. Det resulterer som oftest i et
brud med ”business as usual”, hvor tillærte
undervisningsmønstre, som fremmer repro-
duktion af formidlet viden ikke længere er
brugbare og hensigtsmæssige; men har man
”is i maven” og ikke er bange for at fravige
sin egen vanetænkning, viser fordelene sig for
det videre forløb hurtigt, hvor den lærende
oplever, at medinddragelse skaber

 engagement,
 medejerskab og

 motivation!

Alder og faglig viden lægger en naturlig be-
grænsninger på graden af deltagelse. Desuden
kan forskellige typer af projekter sætte ram-

Figur 4:
Arnsteins deltagel-
sesstige
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mer op for den indflydelse den lærende kan
have på form og indhold. Først og fremmest
skal den lærende selv ønske forandring, lige-
som den lærende skal formå at udtrykke sine
ønsker og behov. Desuden skal der på uddan-
nelsesinstitutionen være enighed om, at det
både er vigtigt og relevant, at de lærende ind-
går i de aktuelle undervisningsaktiviteter.

Fra byplanlægningen kendes mange måder at
inddrage borgerne i planlægningen. Erfaringer
herfra kan anvendes ved entreprenørskabsun-
dervisningen fx i form af en såkaldt deltager-
stige, som blev præsenteret af Sherry Arnstein
allerede i 1969.

Figur 4, der er en gengivelse af stigen bygger
på et afgangsprojekt fra Ålborg Universitet6,
og viser forskellige grader af de lærendes del-
tagelse, som de kan opnå i undervisningen.
De nederste trin betegnes som ikke deltagelse,
og ifølge Arnstein selv handler det om at be-
lære, og der er ingen gennemslagskraft for de
ønsker og behov den lærende her måtte have.
Direkte indflydelse på en aktivitet opnås først
på de sidste tre trin, hvor ”har kontrol” og
”uddelegering” giver den myndiggørelse af
den lærende, som udvikler selvforståelse,
selvtillid og entreprenørielle evner
Entreprenørskab i undervisningen foregår
bedst i et miljø, hvor det forventes, at de læ-
rende tager et personligt ansvar for deres
handlinger. De har fået bevilget et mærkbart
”selvstyre” til at takle relevante problemer og
emner, men som også indeholder et element
af risiko så vel som en belønning i form af, at
en beslutning kan vise sig at være succesfuld.

Med andre ord: Der er en ikke ubetydelig
usikkerhed i forbindelse med det endelige
resultat! I undervisningssituationen skal un-
derviseren være indstillet på, at den usikker-
hed er helt naturlig til stede, og det er ikke
muligt at gribe ind. De lærende vil begå fejl-
tagelser, men fejl er en nødvendig forudsæt-
ning for at læring kan finde sted og fejltagel-
serne skal ikke vurderes som en undervis-

ningsmæssig fiasko. Fejl er ikke altid fejl,
men kan bruges konstruktivt til at finde nye
vinkler at se tilværelsen på.

Det er et spørgsmål om at omlægge undervis-
ningen, og den forandringsproces og aktører-
nes holdning til den nye arbejdsmåde kan
beskrives i fire faser:

1. Første fase er en hovedrysten, hvor der
stilles spørgsmålstegn ved forandrin-
gens nødvendighed. Vanen og rutinen
har et stærkt tag i alle og kan skjule de
nye tiltags positive virkninger

2. I næste fase kan der direkte opstå kraf-
tig modstand og en holdning, hvor
man ikke tror den nye arbejdsform
nogensinde vil komme til at virke.
Mange ønsker at vende tilbage til de
”gamle” undervisningsformer.

3. I tredje fase oplever man, at foran-
dringerne begynder at give resultater;
men man oplever også, at en meget
stor del af tiden går med forberedelse
af undervisningen. Mange oplever
denne fase som en kaotisk tid, hvor
styringen af de mange aktiviteter er
vanskelig. Imidlertid vil der på dette
tidspunkt værre entusiasme at spore.

4. Sidste fase er en stabiliseringsperiode,
hvor samarbejdet bliver bedre og bed-
re, og nye rutiner vinder indpas.
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Vores entreprenørielle model, som er gengi-
vet herunder, er inspireret af den amerikanske
forsker C. Otto Scharmer. Hans forskning har
vist, at vigtige transformationelle ændringer
og opfindelser er skabt ud af en evne til at se
ind i fremtiden. Scharmer kalder det ”at kunne
tappe af hullet ind til idé-verdenen”. Hans
teori kaldes U-teorien. Den viser, som noget
meget afgørende, at forandring og læring

interagerer i vekselvirkninger med hinanden.
U-teorien er kilden til at forstå forandring,
læringsprocesser og handlinger.

Otto Scharmers model er præsenteret på hans
hjemmeside http://www.ottoscharmer.com/.
Modellen har form som et ”U” med 7 trin
eller nøglefærdigheder og beskriver en pro-
cessuel metode, som sætter personer i prakti-
ske fællesskaber i stand til at lære fra en op-
dukkende fremtid i stedet for at lære af forti-
dens erfaringer. Det at gå nye veje og være
pioner er båret af en persons intentioner og

visioner, og Scharmers model kan være med
til, at det indre drive får mulighed for at ar-
bejde kreativt og mulighedsorienteret med
fremtiden.

Med lidt god vilje og uden at øve vold på
Scharmers teori kan man præsentere hans
model med kun tre trin, som kaldes: ”Sen-
sing”, ”Presencing” og ”Realizing”. Generelt

handler det om at slå den automatiske tanke-
strøm fra for at kunne arbejde kreativt og mu-
lighedsorienteret med fremtiden.

 Sensing: Man undersøger først sine
antagelser/holdninger og sorterer i
dem i forhold til, hvad der stadig er
nyttigt, og hvad der kan undværes.
Man oplever verden på sin normale
måde og begynder at sætte disse ople-
velser ud af funktion for at kunne op-
leve på nye måde. Det drejer sig om -

Figur 5
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grundigt og tilbundsgående - at obser-
vere aktuelle realiteter.

 Presencing: Er sammenskrivning af de
to engelske ord: "presence" - tilstede-
værelse, nærvær - og "sensing" - san-
se, fornemme, føle. Vi befinder os i
bunden af ”U’et”. Herefter stiller man
sig åben for intuitivt at sanse nuets
muligheder. I traditionel "læring" er
fokus rettet mod at ”træde tilbage” og
at reflektere over fortidens erfaringer.
Ved presencing har man fokus på, at
det indre kommer til syne for at lære
af fremtiden.

 Realizing: Modellens sidste led er
overførslen af de nye kreative ideer til
virkelighedens verden - til konkrete
handlinger. hvor det nye og gamle
sættes i spil sammen, således at det
nye kan erstatte det gamle. Det er her,
at idéerne fra bunden af U'et
virkeliggøres, og hvor de problemer,
der igangsatte bevægelsen
gennem U'et, finder brugbare løsnin-
ger i den virkelige verden

Vi har ønsket at få lavet en model, som i un-
dervisningen kan bruges til at skabe nye løs-
ninger – en model for entreprenøriel tankning
og læringssyn, som kunne illustrere Einstein
ord: ” The significant problems we face can-
not be solved at the same level of thinking we
were at when we created them.”.

Med vores model forsøger vi at skabe en me-
tode til at sikre et læringsniveau, hvor man
bevæger sig væk fra blot at gøre som man
plejer og i stedet begiver sig ud på en dannel-
sesrejse, som er vejen til den enkeltes egen
kreative kilde. Det drejer sig om at komme
”hjemmefra”, så vi ikke kun trækker på an-
dres information og meninger uden selv
egentlig personligt og selvstændigt at forholde
os til det.

Læring er en individuel proces, hvor hver
enkelt søger - i sit eget tempo - at skabe me-

ning og sammenhæng mellem tidligere erken-
delser og fremtidige forventede oplevelser.
Det er en stadig fremtidsorienteret veksel-
virkning mellem at forstå, forankre og for-
andre.

Når man forlader forankringsarenaen og fx
sammen med andre begiver sig på vej mod
forandringsarenaen. etableres en form for un-
dringsfællesskab, hvor forandring og nytænk-
ning kommer fra et sted i den enkelte og i
gruppen, hvor det ikke kun handler om at ud-
vikle direkte målbare resultater, men om altid
at tage sit udgangspunkt, som enkeltindivid
og som gruppe, i de udfordringer og nærvær,
som ”den opdukkende fremtid” motiverer og
stiller i udsigt. Fra denne opdukkende fremtid
med undren, fordybelse og engagement ud-
springer kreativitet og innovationskraft.

Først når vi bliver i stand til at bryde de
”gamle” undervisningsmønstre med forestil-
linger om kontrol, styring og forudsigelighed
og giver plads til at nyt kan opstå med respekt
for hinanden og den virkelige verden omkring
os, er vi parate til at forandre og innovere.
Grundelementerne i entreprenøriel undervis-
ning er den lærendes identifikation og fasci-
nation af emner og temaer, som den lærende
har indflydelse på, og som forekommer me-
ningsfulde. På uddannelsesinstitutionen skal
aktiviteterne generelt være accepteret som
relevante og i overensstemmelse med ønsket
om at udvikle fx lokalområdet.

I undervisningen bliver tanker, meninger og
opfattelser udfordret og skal omarrangeres i
nye meningsfulde mønstre, hvor det eksiste-
rende kobles med noget nyt. Læring handler
altså først og fremmest om, at noget nyt op-
står i form af synteser af mødet mellem te-
ser/antiteser7. Som udgangspunkt findes ingen
afslutning i den entreprenørielle undervis-
ning! Det er en vedvarende kontinuerlig ud-
viklingsproces, hvor synteser omdannes til
teser og et nyt ”modsætningsforhold” kan
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begynde, hvor der fokuseres på det afvekslen-
de og uventede moment.

Vores mål med figur 5 er, at den kan beskrive
en dynamisk proces, der fungerer som en be-
grebsramme for de aktiviteter, lærende og
undervisere i fællesskab og på tværs af fag-
grænser bygger undervisningen op om8.

At udvikle en entreprenøriel undervisnings-
model er en dynamisk proces, hvor man hele
tiden forsøger at teste og forfine modellens
teoretiske fundament, og hvor den praktiske
værdi afhænger af, om der kan udvikles et sæt
redskaber til praktisk anvendelse. Et af de
vigtigste forhold omkring vores undervis-
ningsmodel er, at den bliver testet for validitet
og brugbarhed – gerne i samarbejde med inte-
resserede uddannelsesinstitutioner for at sikre
mod forældelse og irrelevant indhold.

Når tænkningen i figur 5 aktiveres og bliver
en arbejdsform, som sætter rammerne for un-
dervisningens tilrettelæggelse, gennemførelse
og evaluering, kan resultatet blive en ny måde
at lære på. Tankesættet skal udvikle evnerne
til at sanse og forestille sig scenarier, hvor
man kan forudane og fornemme muligheder i
en kommende fremtid. Vi lærer af den op-
dukkende fremtid, men samtidig skal man
være tilbageskuende og reflektere over, hvad
der er sket. Det svarer til at køre bil, hvor man
med jævne mellemrum orienterer sig bagud i
bakspejlet, men ellers har sin fulde opmærk-
somhed gennem bilens frontrude og på den
kommende trafik.

Forståelse, forankring og forandring
Det entreprenørielle dannelsesideal bygger på
bevidst tilrettelagte aktiviteter i tre såkaldte
arenaer: ”Forståelse, forankring og foran-
dring” og er vejledende for, hvordan
undervisningens aktiviteter udformes og
gennemføres på en uddannelsesinstitution.

Processen kører ikke i ring, men er en spiral,
som vist på tegningen af entreprenørskabssøj-

len figur 1, side 7. I princippet kan udgangs-
punktet være i alle tre arenaer.

Teorien går ud på, at man bevidst placerer sig
i en arena for at undersøge, hvilke muligheder
det åbner op for nye konstruktioner og nyttige
måder at tænke på. De tre arenaer er tre typer
af kontekster med nye mønstre og sammen-
hænge. I en given situation er de alle mere
eller mindre til stede samtidigt, men ét af dem
vil være fremtrædende og styrende for det
som foregår/skal foregå.

At forankre betyder at hægte noget fast på
noget andet, fx kan et ”anker” bruges til at
fastholde et skib på en bestemt position. I
undervisningen bliver ny viden og færdighe-
der hægtet på kendt viden og færdigheder, og
det er via forankringen, at vi kan forstå ny
information. At kunne leve med, glædes over
og udnytte forandringer forudsætter, at vi er
forankret i noget, at vi med andre ord har rød-
der. Det er forankringen, der giver os det per-
sonlige fundament til at leve i spændingsfeltet
mellem tradition og fornyelse.

Genkendelige rammer er betingelsen for, at
entreprenøriel undervisning kommer til at
fungere. En god fodboldkamp tager afsæt i
fælles regler, som sikrer en god genkendelig-
hed. Vi forstår forløbet og bliver fascinerede,
fordi vi kender rammerne og den regelbun-
dethed spillet foregår i. Vi ved, at det drejer
sig om at score mål og er ikke i tvivl, når det
sker.

Rammer er forudsætningen for, at den læren-
de kan udfolde sit talent. Det er forankringen i
form af de genkendelige rammer (man iagtta-
ger og er ikke i tvivl om, at spillet er fodbold),
der er afsættet for kreativitet, innovation og
iværksætteri.
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Traditionel faglig undervisning indeholder
oplysninger og påstande, og med det entre-
prenørielle mindset kan sandhedsværdier
konkret afprøves i den virkelige verden. Ved
at tilrettelægge og gennemføre undervisning
med fokus på anvendelsen af de tre forskelli-
ge læringsarenaer får man mulighed for at

forholde sig forankrende, forandrende og for-
stående til viden og færdigheder.

At lære nyt er at begive sig fra forankrings-
arenaen mod forandringsarenaen. Den læren-
de igangsætter en proces, hvor man bevæger
sig fremad og bort fra det kendte og ”ens
gamle jeg” mod den bevidste og målrettede
ændring af tidligere adfærd og mod fremti-
dens potentiale.

De væsentlige pædagogiske spørgsmål er:
Hvor kommer energien fra til vore handlin-
ger? Hvad er kilden til og baggrunden for, det
vi vælger at gøre og rent faktisk gennemfører?
Svaret er, at det handler om den indre tilstand,
som den lærende har i den aktuelle situation,
og som kan føre til vidt forskellige resultater.
Denne kilde er ofte blind for den lærende,
men er et mentalt ”rum” i personen, som ge-
nererer den energi, der fører til handling. Man
kan sammenligne med et træ, der består af en
synlig og usynlig del. Træet som vokser i

skoven har en synlig del over jorden, men det
er rødderne – den usynlige del under jorden –
som får det til at gro.

Energien kommer fra den spænding, som lig-
ger i incitamenterne til at lære nyt, udforske
og finde svar på spørgsmål og muligheder i
tilværelsen, og den illustreres på figuren med

en kraftig grøn pil. Den tynde pil i modsat
retning skal illustrere, at processen ikke er en
lineær proces, men bygger på det foregående.
Processen er en kontinuerlig, kompleks og
kaotisk proces, som i princippet aldrig slutter,
men stadig må konsulteres, fordi ny viden,
synspunkter og ideer opstår og tilføres.

I forankringsarenaen er det typiske spørgsmål:
”Hvad ved vi?” og arenaens funktion er at
vise, at det er muligt at lære af en opdukkende
fremtid i stedet for ”kun” at reflektere over
fortidens erfaringer.

I eventyrene ønsker helten at få prinsessen og
det halve kongerige. Helten oplever en spæn-
ding mellem sin egen nuværende situation og
en fremtidig vision eller fremtidsdrøm, der
driver ham eller hende væk hjemmefra (det
trygge, men kedelige miljø) og ud i det
ukendte (det farlige og spændende miljø). Det
er den entreprenante proces: At modsige og
gå nye veje i forhold til det etablerede system.

Figur 6
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Figur 7

Fremtidsdrømmen bliver så attraktiv, at den
overstiger frygten for de forandringer en rejse
”hjemmefra” kan medføre.

Zentropa Workz er en innovationsudviklings-
virksomhed, der er en del af filmselskabet
Zentropa. Her har man introduceret begrebet
”dramatisk innovation”, som en særlig meto-
de til at frembringe nye idéer på. Innovation
er en balance mellem frihed og ram-
mer/begrænsninger, og hvor kreativitet er et
spørgsmål om at alt skal være tilladt, er ram-
mer og begrænsninger befordrende for inno-
vationen. Frihed uden grænser skaber forvir-
ring.

Dramatisk innovation henter inspiration fra
kunstens verden og især fra film/tv, teater og
litteratur. Traditionelt er indholdet i disse gen-
rer knyttet til en ganske bestemt struktur, som
personerne i fortællingen følger fra begyndel-
sen til slutningen. ”The Hero’s Journey” (fi-
gur 6) er en rejse ud i ukendt, men magisk
landskab. Helten bliver ”kaldet” til at rykke
væk fra sin almindelige hverdag og tage en
udfordring på sig, som bringer ham eller hen-
de ind i en overnaturlig verden , hvorfra han
vender tilbage mere vidende, udstyret med
nye færdigheder og måske med prinsessen og
det halve kongerige.

Innovation kræ-
ver rammer og
en magisk rejse som med ”helten”, der rejser
væk, oplever og initierer en udvikling og til
sidste vender tilbage til udgangspunktet. Zen-
tropa Workz skriver: ” In order to discover
something new we must leave the comfort and
blindness of everyday life and venture into
unknown waters beyond the horizon. …. In
our case the society is a company and the
heroes are the representatives sent by the
company to create a new product, service,
process or structure.”9

Forandringsarenaen har elementerne til at
forsyne den lærende med oplevelser, årsags-
forklaringer og situationer, der kan tilgodese
videbegærligheden, og her er brændstoffet til
den videre fremdrift. Forandring forpligter og
forfrisker, og frem for alt skaber den mulig-
hed for nærhed og komme tæt på virkelighe-
dens verden, og spørgsmålet her er: ”Hvad
ønsker vi at få at vide?”

At lære af fortiden betyder, at den lærende
skal gå meget analytisk til værks. Gennemob-
servationer i omgivelserne, reflekterer den
lærende over de ændringer, der sker og plan-
lægger forskellige aktiviteter, som ender med
en eller anden form for handling. Dette med-
fører nye observationer, hvor man iagttager,

Kilde: Claus Otto Scharmer: ”Presencing”
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hvilken effekt de forskellige handlinger hav-
de. Lykkedes de eller skete der ingen ændrin-
ger.

I modsætning til fortidslæring handler læring
af fremtiden om at opgive rationaliteten og
stole på sine egne unikke evner og bruge sine
sanser til at forholde sig proaktivt til fremti-
dens omgivelser. Man skal opsamle vigtige
informationer om trends og bevægelser og
udvikle en ”næse” for, hvordan udviklingen
kan forme sig og hvilke nye muligheder, man
kan forvente at kunne identificere og bruge.
Den lærende bliver en medskaber af fremtiden
og får energi til at handle for at opnå en ny og
bedre situation for sig selv og sine omgivel-
ser. Vi skal lære at handle intuitivt på for-
nemmelserne for at kunne beslutte os i for-
hold til at kunne identificere og udnytte frem-
tidens muligheder.

Den lærende skal vænnes til at forlade ”klas-
seværelset” og flytte ud i nye ukendte rum for
at finde svaret på de formulerede spørgsmål.
De skal gøre primære erfaringer i tilegnelsen
af virkeligheden og være bevidste om, hvilken
position de indtager i deres egen læreproces
og fx tænke over:

 Hvilke kvalifikationer er der brug for?
 Hvilke kompetencer er der brug for?
 Hvad er ambitionsniveauet?
 Hvordan vil den lærende opnå sit mål?
 Hvilken vejledning er der brug for?
 m.m.

Forståelsesarenaen repræsenterer en reflek-
sioncirkel, der skal skabe mening i den læren-
des erfaringer og i forhold til sin egen for-
forståelse. Alt efter uddannelsesniveau kan
spørgsmålene i en selvevaluering fx se såle-
des ud:

 Hvad har jeg lært?
 Hvordan og hvorfor er der sket en læ-

ring?
 Hvordan har jeg løst problemerne?

 Hvor står jeg i forhold til de mål, jeg
tidligere har sat mig?

 Hvad skal jeg arbejde videre med?
 Hvordan kan jeg arbejde med det?

I forståelsesarenaen sker der en krystallisering
af ”den nye fremtid”. Det er her der især er
fokus på kreativitet og innovation. Her skabes
den fælles vision via en personlig eller kom-
munikativ proces, hvor tanker konkretiseres
og alle ideer kan komme til diskussion. Det er
et såkaldt metaperspektiv på læring, dvs. at
det er den lærendes evne til at reflektere over
egne handlinger, egen tænkning og egne læ-
reprocesser og er en vigtig del af selve lærin-
gen. Det forventes at lærerne/underviserne
bruger de lærendes erfaringer fra praksis som
udgangspunkt for didaktisk og metodisk re-
fleksion, som igen omsættes til fornyet prak-
sis for de lærende.

Entreprenørskab i undervisningen er kende-
tegnet ved den divergente tænkning eller
”tænkning på tværs”. (Se illustration på næste
side, figur 8).

Ved en induktiv undervisning/erfaring er ar-
bejdsformerne i undervisningen, at den læ-
rende gennem sine egne aktiviteter skal få
forståelse for et stof. Dette princip indebærer,
at den lærende løser forskellige opgaver inden
for et bestemt tema eller fagområde. De læ-
rende skal finde ud af fælles træk og egenska-
ber ved stoffet. På baggrund af egne erfarin-
ger skal de generalisere og formulerer love og
regler. Man går fra det specielle til det gene-
relle eller fra det enkelte til det almene.

Den deduktive undervisning/analyse har som
udgangspunkt lærerens forklaring på en lov
eller regel, som de lærende skal arbejde med
og forstå. Deduktiv undervisning går fra det
generelle til det specielle. De lærende skal
udover at lære reglen også lære at forstå, hvil-
ken betydning den har, og hvordan reglen kan
benyttes i praktiske situationer i hverdagen.
Den deduktive metode indebærer, at lære-
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ren/underviseren har den fulde kontrol over
undervisningen og delvist også over resulta-
tet.

Både den induktive og den deduktive under-
visningsform og erkendelsesmåde har mange
fordele, men der er problemstillinger, som
kun kan løses, når de gribes an på en kvalita-
tiv ny måde. Her slår hverken den induktive
eller den deduktive tænkning til. Alle tidligere
strategier, som har været anvendt med succes
viser sig ikke at være gangbare i den nuvæ-
rende situation.

Løsningen ligger uden for de kendte rammer.
Vi skal tænke ”out of the box”. Indskydelsen
til en mulig løsning på udfordringen kommer,
når vi fx er optaget af andre gøremål, og vi
kan pludselig se en løsning i et nyt lys. Men
den kan være en fejlantagelse! Ved siden af
den deduktive og induktive tænkning er et
tredje led, der handler om tænkning på tværs
eller divergent tænkning.

I entreprenøriel undervisning satser man på
den divergente tænkning, hvor man udleder
en dristig hypotese, der kan medvirke til en
fornyet forståelse af et problem eller en iden-

tifikation af en mulighed. Et andet ord for
divergent tænkning er ”at gætte”. Vi gætter
på, hvordan en problematisk situation kan
løses ud fra vores fornemmelse, og gennem
dristige hypoteser opstår ny viden, der i sin
form minder om den måde børn fortolker eller
gætter på en given problemstilling. Børn eks-
perimenterer og afprøver deres forskellige
indskydelser, de får undervejs, og genererer
ny viden.

Induktion, deduktion og divergent tænkning
er tre principper, som supplerer hinanden og
forhindrer, at divergent tænkning ender som

det rene gætteri, hvis det sker uden deduktive
begrundelser og induktiv research.

Figur 8
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Faglighed og entreprenørskab

Begrebet entreprenørskab åbner rent metodisk
rum for en eksperimenterende tilgang til un-
dervisningens aktiviteter, hvor man har fokus
på realiseringen af muligheder.

Der findes forskellige opfattelser af, hvordan

begrebet læring kan forstås. I nogle teorier er
læring et produkt, som skal give udbytte, an-
dre ser på rutiner og organisering af viden
samt på at indhente, skabe og gemme infor-
mation. Det kaldes procesorienterede lærings-
teorier. Vi har valgt at tage udgangspunkt i
den procesorienterede tilgang til læring, hvor
den lærende er i centrum for læring og for-
holder sig aktivt konstruerende til sin egen
viden.

Konstruktionen sker i vekselvirkning mellem
aktiv og udadrettet handling og skabes gen-

nem indre refleksioner, hvor egne og andres
handlinger sættes i relation til den eksisteren-
de virkelighedsopfattelse. Her findes ikke en
objektiv sandhed, men kun en personlig for-
tolkning af virkeligheden. Dermed er den en-
kelte selv ansvarlig for konstruktion af sin
viden.
I praksis kan det være hensigtsmæssigt at
skelne mellem viden, færdigheder og kompe-

tencer, hvor viden er de informationer, som en
lærende kan bringe i anvendelse (fortolke og
ræsonnere) i en given situation. Det kan være
både en bevidst viden, men også en tavs vi-
den.

Færdigheder er evnen til at udføre en opgave
eller aktivitet fx ved løsning af et problem og
er typisk trænings- og erfaringsbaseret og har
rod i en praksissituation.

Kompetencerne kan konkretiseres i følgende
tre underkategorier, som er hentet fra ”Ny

Figur 9
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dansk kvalifikationsramme for videregående
uddannelse”:10:
Handlingsrummet: Viden i de konkrete ar-
bejdsmæssige sammenhænge, hvor færdighe-
derne skal kunne bringes til udfoldelse i mere
eller mindre uforudsigelige og komplekse
sammenhænge.
Samarbejde og ansvar: Her lægges der vægt
på evne til at indgå i samarbejde og indtage en
mere eller mindre selvstændig eller direkte
igangsættende rolle i forhold til forskellige
faglige og tværfaglige samarbejder på forskel-
lige niveauer og med forskellige grader af
ansvar.
Læring: Her lægges der vægt på den læren-
des evne til at tilegne sig ny viden og færdig-
heder i mere eller mindre strukturerede og
velkendte sammenhænge med mere eller
mindre selvstændighed.

Delelementerne – kreativitet, innovation og
iværksætteri - i entreprenørskab er tæt for-
bundet med den erhvervede faglighed. Figu-
ren viser, at desto mere viden, man har, desto
større er muligheden for at tænke divergent og
tværfagligt. Mangler der viden, må man ”nø-
jes” med at efterligne eller imitere. At efter-
ligne og imitere er ikke ”dårligere” end at
kunne problemløse, forbedre og udforske.
Alle har brug for fx at lege, hvor en vigtig
funktion er at efterligne og imitere, fordi det
er en måde at forstå og skabe mening i tilvæ-
relsen på. Legen er der, hvor fx børnene me-
get tidligt lærer at skelne mellem fantasi og
virkelighed. Kendetegnet for legen er, at den
er frivillig, spontan, uforudsigelig, procesori-
enteret og båret af fantasi.

Børn leger inde og ude, fordi det er sjovt, og
fordi det udvikler fantasiverden og færdighe-
der, hvor man efterligner og indlever sig.
Gennem legen lærer børnene at gå på kom-
promis med egne forestillinger og ønsker for
legens indhold. De forhandler undervejs med
hinanden gennem kommunikation og de lærer
at fortolke/aflæse hinandens ideer og signaler
for legens indhold. De eksperimenterer og

udforsker og konstruerer normer og adfærds-
former og tilegner sig ny viden.
Leg er at indgå i forpligtende og komplekse
legerelationer. hvor man skal tolke og aflæse
øvrige børn og legens indhold, inspirere og
berige børnene i deres leg, uden at overtage.

Legen styrker entreprenørielle kompetencer.

Det entreprenørielle genstandsfelt ligger
udenfor det direkte arbejde med kreativitet,
innovation og iværksætteri. Hvis vi knytter
vores opfattelse af udviklingen af entreprenø-
rielle kompetencer for tæt på de tre begreber
risikerer vi, at institutionerne mangler fokus
på deres kerneydelse, der er fagligheden i
undervisningen.

Institutionen skal fokusere på, hvilke lærings-
og undervisningsprocedurer, der kan under-
støttes og udvikles med aktiviteter og elemen-
ter fra entreprenørskabstænkningen. Det dre-
jer sig ikke om, at vende totalt op og ned på
institutionens hverdag og organisere alt i vir-
tuelle rum, hvor klasserummet er nedlagt og
ansvaret for læring udelukkende er overladt til
de lærende selv.

Der er ikke noget enkelt svar på spørgsmålet
om, hvilke kompetencer, der skal være frem-
herskende hos borgere og medarbejdere gene-
relt i det danske samfund i fremtiden. Der er
ingen tvivl om, at kompetencekravet strækker
sig noget ud over den snævre tekniske pro-
blemløsning og idéudvikling. Udover faglige
kvalifikationer er det nødvendigt, at fokusere
på de personlige kompetencer fx at være initi-
ativtager, at være forudseende og at have ind-
levelsesevne.

Der kan være en tendens til at have for meget
fokus på problemet, som man ud fra en analy-
tisk, rationel tankegang har valgt at definere
det, og på den operationelle løsning, der skal
findes. Det kan begrænse mulighederne for at
komme op med helt nye, kreative muligheder.
Selve problemet og hele den måde man arbej-
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Figur 10

der med at finde en løsning på, skal tænkes
anderledes end ved ”traditionel problemløs-
ning”.

Kreativitet, innovation og iværksætteri kom-
mer til udtryk gennem de aktiviteter, man
beslutter sig for. Entreprenøriel undervisning
udfordrer de lærende på, hvordan de kan
bringe deres faglighed i spil gennem udvik-
lingen af:

 visuelle/kropslige kompetencer (fore-
stillingsevne, fantasi, indføling)

 kommunikative kompetencer og
 metode- og redskabskompetencer (i

form af en udstrakt brug af informati-
onsteknologi og medier).

Kvalifikationer tilegner den enkelte lærende
sig gennem undervisning og læring. Kvalifi-
kationer er noget den enkelte har som en sum
af faglig viden og færdigheder. I en undervis-
ning, hvor de lærende udelukkende trænes i at
følge på forhånd fastlagte rutiner og anvisnin-
ger, kan man klare sig med kvalifikationer.

Kompetencer kommer til udtryk ved, at den
enkelte lærende kan anvende sin viden og
færdigheder med henblik på at løse en udfor-
dring i en konkret situation. Ud over kvalifi-
kationerne indgår også holdninger, vurderin-

ger og personlige træk i kompetencebegrebet
– ofte omtalt som de bløde kompetencer. Det
kan for eksempel dreje sig om lyst og evne til

at indgå i samarbejde, eller om man har øje
for nye, mere kreative måder at løse en opgav
på.

Hvilke muligheder og udfordringer den enkel-
te lærende stilles over for er afgørende for,
hvilke kompetencer, der er behov for. Her
betyder den generelle samfundsudvikling, at
vi alle stilles over for at kunne tackle en mere
kompleks tilværelse. Den enkelte skal i da-
gens samfund klare helt andre udfordringer
end tidligere. Både på arbejde og privat.

For eksempel kræver en klasseundervisning,
hvor læreren gennemgår et stof ved tavlen,
ikke personlige kompetencer som selvstæn-
dighed og initiativ. Det betyder ikke, at de
lærende ikke har disse evner, men undervis-
ningen giver ikke mulighed for at udvikle og
udfolde dem. Kompetence er ikke bare betin-
get af den enkelte, men også af den sammen-
hæng eller det miljø personen er i.

Læring og tilegnelsen af kompetencer kan til
en vis grad ses som noget den enkelte lærende
har ansvaret for. Det er den enkelte, der ud-
vikler kompetencer i forhold til aktuelle ar-
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bejdsopgaver og ud fra en konkret undervis-
ningssammenhæng. Samtidig er det også
klart, at kompetencerne skal udfoldes i en
social kontekst og i organisatoriske rammer
for opgaveløsningen.

Ved klasseundervisningen tages der i stor
udstrækning udgangspunkt i, at de lærende
lærer ved at se teori gennemgået på tavlen og
ved hjælp af løsning af opgaver/øvelser med
udgangspunkt i et bogligt materiale. Det er
baseret på en læringsstil der overvejende
adresserer de verbale, deduktive og sekventi-
elle læringsstile og i mindre grad de visuelle,
sansende og aktive læringsstile.
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Æstetiske læreprocesser og den læren-
de som producent

I entreprenøriel undervisning er den lærende
producent dvs. eleven aktivt bearbejdende og
konstruerende og ikke forbruger. Den lærende
skal på konstruktivistisk vis selv finde, vælge
ud, sætte sammen og finde mening.
Hermed åbnes nye læringsveje for den læren-
de. I modsætning til lærebogens iscenesættel-
se af en temmelig passiv læringsfacon, befor-
drer entreprenøriel tænkning, at den lærende

fx selv er medskaber, selv aktivt vælger og
udvælger stof som en slags redaktør og selv
producere materialer til enten sig selv eller til
andre.

Den lærende bliver en projektmager og udvik-
ler sig som sin egen didaktiker, som selv ta-
ger beslutninger om, hvad der skal læres, og
hvad der skal arbejdes med. Den lærende be-
tragtes ikke som en tom skal, der skal have
påfyldt viden og ønsker at blive undervist,
men som faglig kompetent redaktør, bearbej-
der og producent af sit eget undervisningsma-
teriale. Lærerens kommunikative opgave bli-
ver at motivere eleven i forhold til disse selv-
initierede, æstetiske læreprocesser.

Æstetiske læreprocesser handler om den ska-
bende virksomhed og om at lære gennem pro-
duktion af forskellige ydelser. Man ”tænker
med hænderne” så læreprocessen kommer i
stand gennem en føle, tænke og gøre-proces. I
en skabende praksis tilrettelægger den læren-
de en produktion af et produkt, hvor fantasien
er starten på den æstetiske proces, og kreativi-
teten det led, som giver den æstetiske produk-

tion sin form.

Æstetik stammer fra græsk, aisthetikos, og
betyder ”sansende” og er ”læren om erkendel-
se ved hjælp af iagttagelse”. Man frembringer
ved den proces noget nyt, noget som ikke var
tilstede, før man gik i gang. Noget, som er
konkret, og som man kan røre ved, se eller
høre.

I en traditionel undervisning formulerer lære-
ren/underviseren opgaver og forklarer meto-
der samt beskriver forudsætninger for og be-
grænsninger ved anvendelsen af metoderne.
Læreren/underviseren afgrænser emnet og
fastlægger omfanget af en besvarelse. I den
disciplinorienterede undervisning er den læ-
rendes læreproces begrænset til at beskrive og

Figur 11
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referere (sekundære erfaringer), hvad andre
har gjort, og han/hun skal holde sig inden for
rammerne af en bestemt metode eller en kendt
fremgangsmåde.

I den entreprenørielle undervisning er ud-
gangspunktet et problem, et behov, en vision
eller en tanke formuleret som fx: ”Hvad nu
hvis … ?”. Her arbejder den lærende med et
problem og udgangspunktet er et område, som
er meningsfuldt for den lærendes eget liv eller
andres liv. Det begynder med, at man undres,
fordi man har oplevet et eller andet.

Der er et modsætningsforhold mellem en iagt-
tagelse i virkeligheden og en opfattelse, man
havde på forhånd.

”Det handler om at sætte spørgsmålstegn ved
noget, fordi ens undren begrunder en idé om,
at en ny sammenhæng er mulig. Man skal
kunne forstille sig, at noget kan være ander-
ledes, uden at man straks kan se, hvordan det
kan lade sig gøre.”11

Når den lærendes undren og forestilling om
nye sammenhænge er formuleret, har han/hun
et erkendt problem, og der er basis for at ska-
be noget nyt. Næste skridt bliver, at problemet
kræver en løsning. Der skal rejses debat og
findes svar, og det kræver engagement. Men-
neskers evne til at se muligheder og sammen-
hænge i deres omgivelser er meget forskelli-
ge.

Det har noget at gøre med fantasi, følelse og
fornemmelse, men frem for alt er faglighed en
helt afgørende faktor.
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Entreprenørskab og læringsrummet

Det lokale … globale miljø
Brugen af det lokale miljø i forbindelse med
praktikophold er velkendt. På Undervis-
ningsministeriets hjemmeside:
http://pub.uvm.dk/2006/praktikuddannelse/

kan man downloade en publikation og blandt
andet læse om omgivelserne som læringsmil-
jø. Publikationen omhandler social- og sund-
hedsassistentuddannelsen, men andre kan med
fordel blive inspireret, fordi indholdet drejer
sig om kompetenceudvikling med den læren-
des læring i fokus.

Kvalificeret selvbestemmelse og selvevalue-
ring er de bærende elementer. Hertil er udvik-
let en forståelsesramme, som danner afsættet
for, at man kan arbejde med kompetenceud-
vikling og læring i praktikuddannelsen.

Publikationen er et samarbejdsredskab og
ikke målrettet et selvstudium.

Konstruktionen sker i vekselvirkning mellem

aktiv og udadrettet handling og skabes gen-
nem indre refleksioner, hvor egne og andres
handlinger sættes i relation til den eksisteren-
de virkelighedsopfattelse. Her findes ikke en
objektiv sandhed, men kun en personlig for-
tolkning af virkeligheden. Dermed er den en-
kelte selv ansvarlig for konstruktion af sin
viden.

Figur 12
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Tallene i figur 12 henviser til forklaringen i
læringsskematikken12 herunder.

I ovennævnte publikation far Undervisnings-
ministeriet ” Praktikuddannelse med elevens
læring i fokus” kan man på side 16 læse føl-
gende:

”Det udvidede læringsbegreb handler om at
være fleksibel, problemløsende, medansvar-
lig, skabende, kreativ, nysgerrig og at kunne
forholde sig kritisk.

Modsætningen til det udvidede læringsbegreb
er et snævert læringsbegreb. Det at tilegne sig
kvalifikationer er ifølge Kjeld Fredens knyttet
til et snævert læringsbegreb. Det er det, vi
forstår ved traditionel katederundervisning
eller traditionel mesterlære. Eleven instrueres
eller fodres med information af lære-
ren/mesteren. Læring ses som en lineær for-
døjelsesproces fra sanserne og op i hjernen.

Det snævre læringsbegreb opererer med en
instruktivistisk tilgang til læring. Instrukti-
vistisk læring har videnformidling fra under-
viser/mester til elev som fokus. Eksempelvis:
Først lærer man (i skolen), og så afprøver man
sin læring i praksis.

Det udvidede læringsbegreb hviler på en kon-
struktivistisk tilgang til læring. Her ses læring

som noget, der konstrueres. Viden kan ikke
overtages fra andre – den lærende konstruerer

sin egen viden. Det centrale er, at viden ikke
overtages, men så at sige konstrueres af den
enkelte på ny. Konstruktivistisk læring har
altså elevens videnkonstruktion som fokus.

Elevens forståelse og tolkning af nye erfarin-
ger påvirke aktuelle interesser og hensigter.

I det udvidede læringsbegreb bliver læring
noget, der opstår i en praksis; noget, der først
dukker op, når handling, opmærksomhed,
følelser, hukommelse, tænkning og omgivel-
sernes udformning i en bred betydning spiller
sammen. Læring er således ikke noget, man
har. Læring er ikke en evne. Læring er en
social proces – noget, der sker, når og mens
man handler. Læring er derfor en skabende
proces, der betyder forandring – her og nu
eller senere. Læring er både en opbyggende
og en nedbrydende proces, for aflæring er en
forudsætning for læring.”

Læringsniveauer Stimuleringsformer Læringsformer Vidensbetegnelse
1. orden Direkte lærings-stimulering (klasse-

rumsundervisning, forelæsning)
Kumulation Kvalifikationer

2. orden Tilrettelæggelse af selvtilegnelse
(gruppe- og projektarbejde)

Assimilation Kompetence

3. orden Stimulering af selvfrembringelse
(konstruktions- og produktionsar-
bejde)

Akkommodation Kreativitet

4. orden Realisering af selvfrembringelser
(abstrakt/konkret produktion)

Kommunikation HandleKraft/
(Innovation)

5. orden Social og organisatorisk forandring
(ændring af grundlæggende antagel-
ser)

Paradigmeskift Kultur
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Et overblik

Figur 13
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Entreprenørskabssøjlen
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Taksonomi og progression

Nogle vil måske spørge: "Jamen hvordan ad-
skiller entreprenøriel undervisning sig egent-
lig fra god traditionel undervisning " - og ja,
det er et godt spørgsmål, som kræver en lidt
længere forklaring.

Blooms taksonomi
I den forbindelse kan det være nødvendigt, at
se på de taksonomier, som vi normalt anven-
der, når vi beskriver mål for undervisningen.
Blooms taksonomi er siden formuleringen i
1956 blevet stadig mere fremherskende og er
da også den taksonomi, som er mest tydeligt
danner grundlag for de nuværende trinmål og
fællesmål i folkeskolen.

I Blooms taksonomi ser vi en tydelig progres-
sion, idet eleven/den studerende gennem ud-
dannelsesforløbet bevæger sig op på stadig
højere erkendelsestrin, idet undervisningen og
læringsprocessen går fra det simple til det
komplekse og fra det kendte til det ukendte.

Problemet med Blooms taksonomi i forhold
til et entreprenørielt læringssyn er, at den i
stor udstrækning som en kognitiv taksonomi
lader progression blive til et spørgsmål om
erkendelsesdyben hos eleven og dermed et
forhold mellem eleven og emnet, lærestoffet
eller tekster - og ikke mellem eleven og ver-
den.

I Blooms kognitive progression handler det
udelukkende om erkendelsestrin ikke om
handlekompetencer, faglige teknikker og fær-
digheder. Det bliver dermed en progression
som hovedsageligt forholder sig konsumeren-
de til vidensressourcer, og som ikke har fokus
på det aktivt undersøgende. Læringsmål, som
er bundet op på denne kognitive model opfor-
drer ikke eleven til selv at forsøge sig med
løsninger, eksperimentere, udfordre gængs
viden, erobre nye territorier, og udforske nye
løsningsmodeller.

Ser vi på definitionen af entreprenøriel aktivi-
tet således som den er formuleret af en task-
force nedsat af den europæiske Kommission,
bliver det tydeligt at en læring tilrettelangt ud
fra progressionen i Blooms taksonomi ikke
fører til den sådanne entreprenørielle aktivite-
ter.

"Entreprenørskab er en dynamisk og social
proces, hvori individer, alene eller i samarbej-
de med andre, identificerer muligheder for
innovation og handler i forhold til disse, gen-
nem en omformning af ideer til praktiske og
målrettede aktiviteter, i sociale, kulturelle
eller økonomiske sammenhænge."

Blooms taksonomi fanger slet ikke den hand-
lekraft og de færdigheder og den beherskelse
af processer, som skal være til stede, for at
viden kan omveksles til resultater.

Men det gør god undervisning og gode læ-
ringsforløb da, vil nogen måske indvende. Og
ja det er i en vis udstrækning rigtigt. Men den
almindelige gode undervisning mangler dog
væsentlige orienteringspunkter for at kunne
føre helt frem mod elevernes og de studeren-
des beherskelse af entreprenørielle aktiviteter.

I et af projekterne under Entreprenørskabssøj-
len har man på SDU beskæftiget sig indgåen-
de med undervisning i entrepreneurship. I en
artikel omtaler man således de særlige ting
som skal kendetegne en entreprenøriel under-
visning:

"Undervisning i entrepreneurship er noget
særligt, der lægges typisk vægt på, at entre-
preneurship ikke blot handler om at opnå fag-
lig viden om forskellige teoretiske perspekti-
ver på entrepreneurship - men det handler
også om evner til at realisere ideer - om evner
til at gøre en forskel i praksis, der er baseret
på den opnåede faglighed. De studerende skal
så at sige opnå en handlingskompetence."
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Det springende punkt i artiklen er således, at
undervisningen skal lede de studerende frem
til ikke blot handle kompetence, men til at
kunne handle kompetent. - og at den form for
undervisning og læring ikke blot skal gælde i
forløb, der har iværksætteri som tema, men i
al undervisning.

Structure of Observed Learning Outcomes
Denne tilgang bygger videre på de tanker som
John Biggs - australsk forsker, der har
beskæftiget sig med universitetspædagogik i
en menneskealder - har udviklet i sin SOLO-
taxonomi (Structure of Observed Learning
Outcomes) med særlig henblik på univer-
sitetsundervisning.

Biggs udtrykker forholdet mellem læring og
omverdenen således: "Learning is [..] a way

of interacting with the world. As we learn, our
conceptions of phenomana change, and we
see the world differently. The acquisition of
information in itself does not bring about such
a change, but the way we structure that infor-
mation and think with it does. Thus, education
is about conceptual change, not just the acqui-
sition of information".

Biggs har således klart fokus på handling i sin
ide om, at læring handler om at interagere

med verden. Informationer i sig selv er ikke
interessante, men det er den måde den stude-
rende strukturerer og tænker med informatio-
nerne, der bibringer forandringer i den måde,
der interageres med verden.

Handlekompetence opstår ifølge Biggs i et
samspil mellem teoretisk og praktisk viden.
Derfor har han fokus på samspillet mellem
formel læring, der fokuserer på teoretisk ind-
læring, og uformel læring, der foregår i den
konkrete praksis, som den studerende skal
indgå i.
Det mest interessante ved Biggs i denne
sammenhæng er hans kobling af faglig viden
med evnerne til at handle - til at vide noget
om "hvorfor og hvordan" og til at knytte dette
sammen i det han kalder “Funktions compe-
tence”:

En taksonomi som er dækkende for entrepre-
nøriel undervisning og læring skal omfatte 3
dele, som dog ikke er helt identiske med
Biggs elementer:
Faglig viden, kreativitet og innovation, samt
realiseringsevne - eller handlekraft. Det er
disse 3 elementer som indgår i den entrepre-
nørielle kompetencetrekant. Evner på 1 eller 2
af disse felter fører i hovedreglen ingen steder
hen. Men hvis alle er samlede kan det virkelig
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føre fra ide til handling og til realisering af
visionerne.

Nedenfor er denne taksonomi trekant forsøgt
illustreret. Trekant "skålen" viser hvorledes
man allerede på folkeskolens 0.- 6. Klassetrin
kan arbejde målrettet med at opbygge niveau-
erne omkring faglig viden, kreativitet og in-
novation, samt realiseringsevnen. På de efter-
følgende uddannelsesniveauer udbygger man
konstant erfaringerne på de 3 felter og på den
måde får man en stadig større skål af mulig-
heder for at få, vurdere, udvikle og virkelig-
gøre ideer.

Der er principielt set ingen forskel på det læ-
ringssyn, som ligger bag udviklingen på de
forskellige uddannelsesniveauer. Børn i 1.
klasse kan i lige så høj grad siges at "udfor-
ske" deres lokal område og miljø som en ph.d.
studerende. Der er ganske vist forskel på den
referenceramme, de teknikker og det metodi-
ske indhold som er til rådighed på henholds-
vis 1.klasse og ph.d. trinnet, men på begge
niveauer kan deltagerne opøve og udvikle
deres viden, deres realiseringsevne og deres
kreative og innovative niveau via aktiviteter-
ne.

Den entreprenørielle taksonomi
trekant
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Et eksempel:
I 1 klasse undrer eleverne sammen med lære-
ren sig over, hvordan det mon går til at kornet
på marken bliver til det brød de sidder og spi-
ser. Læreren spørger rundt i klassen om ideer
til hvad der sker undervejs fra jord til bord, og
om nogen ved hvordan korn bliver til mel.

Efter i fællesskab at have indkredset vigtige
elementer i processen og fundet ideer til
hvordan det foregår, - er klassen parat til at gå
ud og efterforske hvad der faktisk sker. Inden
de forlader klassen sår de dog en håndfuld
hvedekerner i en urtepotte.

På et besøg hos en lokal landmand - spørger
eleverne om hvordan han dyrker kornet, og
børnene ser hvordan en mejetærsker høster
det modne korn. De får lov til at røre ved ma-
skinen, får vist hvordan kernerne bliver skilt
fra aks og avner - og tager en masse billeder.

Hjemme på klassen skriver børnene "mejetær-
sker" under nogle af billederne. Det ord bliver
et af de allerførste ord de kan skrive og læse.

Med i "huskeskuffen" er lydene, lugtene og
viden om hvad en mejetærsker laver - så de
genkender altid fremover ordet mejetærsker
og de staver det rigtigt resten af livet.

I klassen følger de hvordan kornet gror, og de
mangler nu blot at vide hvordan kernerne bli-
ver omdannet til mel. De besøger derfor først
en lokal jernalderboplads /museum og prøver
selv at male korn til mel.

Senere besøger de så en industrimølle og ser
hvordan de store kværnstene maler mel.
Hjemme i skolen bruger de melet til at bage
brød efter gamle og nye opskrifter. De besø-
ger et lokalcenter og servere brødet for de
ældre. Med sig hjem får de historier om
hjemmebagning og høstfester.

Til sidst besøger eleverne, det lokale super-
marked hvor de tæller op hvor mange forskel-
lige slags mel, der er på hylderne.

Medens de går rundt i supermarkedet begyn-
der nogle af eleverne at undre sig over, hvor
mon sukkeret, der står ved siden af melet,
kommer fra - og hvad er der mon er sket, før
det kom i posen!!!
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Progression betyder udvikling eller
fremgang.

I alle former for læreplaner og generelle be-
kendtgørelser taler man om progressionen i
undervisningen. Progression er en bevægelse
fra ét stadie til et andet og bruges, når man
skal beskrive fx den viden og de kvalifikatio-
ner den lærende får ved at arbejde med et em-
ne over tid. Kvalifikationer er viden om no-
get, den form for viden, som den lærende fx
tilegner sig i klassen direkte stimuleret af læ-
reren.

Det er - om ikke en let - så dog en overkom-
melig opgave, når det drejer sig om faglige
kvalifikationer. Imidlertid er øvelsen langt
vanskeligere, når man skal beskrive progres-
sion i kompetencer. Kompetence er viden om
viden, dvs. den lærende reflekterer over,
hvordan han eller hun lærer og arbejder selv-
stændigt med at afprøve og omsætte viden.
Spørgsmålet er, hvordan beskrives fx den
kreative kompetence i grundskolen forskellig
fra kreativitet på de videregående uddannel-
ser? Det er ikke nogen enkel opgave.

Svaret ligger i kombinationen mellem kompe-
tence og kvalifikation. Kreativitet og innova-
tion er uløseligt knyttet til den viden en

person har. Det er vores opfattelse, at det kan
lade sig gøre at beskrive og diskutere entre-
prenørielle kompetencer, hvis de ses i tæt
sammenhæng med indlæringen af de faglige
kvalifikationer, som enhver uddannelse har
som sin kerneydelse.

Det Humanistiske Fakultet ved Københavns
Universitet har defineret kompetence således:
"Det potentiale, der består af viden, forståelse,
færdigheder og kunnen”13.

Kompetence har sin rod i faglige kvalifikatio-
ner og kommer til udtryk i samspillet med en
social kontekst. Kompetencer adskiller sig fra
kvalifikationer ved at være personens potenti-
elle kunnen i forhold til at handle i en social
kontekst og løse en konkret opgave.

Jo større faglighed (viden og færdighed) den
lærende har, desto større er muligheden for at
kunne fokusere og intervenere (foretagsom-
hed).

De lærende møder i undervisningen en faglig
progression, hvor de bliver stillet over for
stadigt mere komplekse former for viden, men
de møder også en progression i arbejdsformer,
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så de udvikler sig fra fx at være elever til stu-
derende – eller udvikler sig fra at være af-
hængige af støtte fra underviserne til at kunne
fungere uafhængigt og selvstændigt. I praksis
betyder det, at man bevæger sig fra det enkle
til det komplekse, at de lærende fra at ”kende
til” bliver i stand til at ”anvende, analysere og
vurdere” et emne eller en færdighed, som man
samtidig kan se i større sammenhænge.

Progression forudsætter skellet mellem de
enkle og de mere komplekse aktiviteter. Det
drejer sig om, at man kan anvende en tidligere
tilegnet viden i nye og mere komplekse sam-
menhænge. Centrale begreber skal være klart
defineret og indgå i undervisningens mål med
henblik på evaluering og justering af lærepro-
cessen.
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Progression i iværksætteruddannelsen – international inspiration

DTS (Determined to Succeed) er The Scottish Executive’s strategy for Enterprise in Education.
Formålet er at hjælpe unge gennem undervisningen til at udvikle selvtillid, selvstændighed og evne
til at nå de mål de sætter sig bade for deres liv – både i arbejde og fritid.

Hæftet er udgivet af Renfrewshire Council, Education and Leisure Services 2005 og kan hentes på
følgende hjemmeside: http://www.take2theweb.com/pub/renfrewshire/castlehead/al.html under tit-
len: ”Renfrewshire Council's guidance paper on "Determined to Succeed"”

I hæftet findes et forslag til integrationen af entreprenørielle arbejdsformer og gengives her i dansk
oversættelse:

Ved ca. 5 år Ved ca. 7 år Ved ca. 9 år
Unge mennesker vil være
i stand til at:
Diskutere rutiner og job for
mennesker, de kender.
Tale om deres familie og
interesser.
Forklare forløbet af en dag.

Unge mennesker vil
være i stand til at:
Tale kort om forskel-
lige typer job.
Undersøge job, som
bestrides af folk på
skolen.
Svare på spørgsmål
om ”hjælpepersona-
le”.
Give information om
de job, der bestrides
af ”hjælpepersonale”.
Give grunde til, at
punktlighed er vig-
tigt.

Unge mennesker vil
være i stand til at:
Give grunde til, hvorfor
mennesker har job.
Give en kort redegørelse
for og deltage i en di-
skussion om hovedken-
detegnene ved et job.
Foretage et interview om
et emne, der lige er læst.
Forklare vigtigheden af
at overholde deadlines og
at møde op.

Karriere
Uddannelse
 Karrierein-

formation
 Interview
 Succes på

arbejdet
 Ændring af

jobmønstre

Gennem aktiviteter som:
Besøg, tale med besøgen-
de, historier og diskussio-
ner, struktureret rollespil,
tegning og maling, plan-
lægning af deres arbejde,
og følge daglige rutiner.

Gennem aktiviteter
som:
Rollespil, samfunds-
studier, tale med be-
søgende, besøg i lo-
kale butikker.

Gennem aktiviteter
som:
Historie, undersøgelse,
besøg i virksomhed,
gruppediskussion, debat.
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Ved ca. 5 år Ved ca. 7 år Ved ca. 9 år
Tale om nogle reg-
ler for børnehaver
og forklare, hvorfor
de er vigtige.
Bruge værktøj og
udstyr sikkert.
Samarbejde og for-
handle med andre.

Tale om behovet
for sikkerhed på
skolen.
Bidrage til etable-
ring af sikkerheds-
regler i klassen.
Forklare, hvorfor
man skal dele res-
sourcerne.
Tale om fordele ved
at mennesker arbej-
der sammen.
Forklare, hvorfor
folk får løn.

Forklare, hvorfor sikkerhed er vig-
tig for os.
Arbejde sammen - drenge og pi-
ger.
Give grunde til, at der organiseres
grupper for at beskytte deres inte-
resser.

Arbejdsmiljøet
 Rettigheder

og ansvar
 Arbejdsmiljø
 Ligestilling
 Fagforenin-

ger
 Løn og be-

skatning

Diskussioner og
rollespil, håndar-
bejde, simple de-
sign- og hånd-
værksopgaver.

Uddannelsesopga-
ver inden for religi-
on og etik, klasse-
og gruppediskussi-
oner, videnskabeli-
ge undersøgelser.

Produktionssimulering,
det engelske sprog, gruppe- og
klassediskussioner, arbejde med
besøgende.

Nævne nogle kend-
te butikstyper.
Simulere betaling
for ting i børneha-
ven.
Tale om brugen af
hverdagsting og
apparater.

Diskutere og fore-
slå eksempler på
varer og service-
ydelser.
Vælge en favoritre-
klame og forklare,
hvorfor den er til-
trækkende.
Beskrive nogle af
omkostningerne
ved at drive en
slikbutik på sko-
len/klassekafé osv.

Relatere forretning til opfyldelse
af behov
Gennemføre simple markedsun-
dersøgelser og tage beslutninger.
Udarbejde en plakat med en re-
klame for en service eller et pro-
dukt.
Diskutere vigtigheden af at opfyl-
de forbrugernes behov.
Foreslå initiativer til at skaffe pen-
ge.
Forstå og bogføre finansielle
transaktioner.

Initiativ og
iværksætterak-
tiviteter
 Etablering af

virksomhed
og indtjening

 Grundlæg-
gende prin-
cipper i for-
bindelse med
at starte og
drive en virk-
somhed

 Markedsun-
dersøgelser

 Reklameme-
toder og -
standarder

 Teknologisk
forandring og
produktion

Købe ind, bruge
bøger, rollespil,
tegne, male og mo-
dellere, håndtere
rigtige penge.

Kunstneriske akti-
viteter, iværksæt-
terprojekt, præsen-
tationer for klassen,
leg hvor der indgår
byttehandel, købe
og sælge.

Butikssimulering, besøg i en virk-
somhed, interview af besøgende,
design og teknisk projekt.

E
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Ved ca. 13 år Ved ca. 16 år Ved ca. 18 år
Unge mennesker
vil være i stand til
at:
Skitsere de vigtig-
ste kendetegn ved
forskellige typer af
job.
Forberede sig til og
deltage i et kort
interview om et
givent emne.
Udarbejde en
grundlæggende
oversigt over deres
præstationer.
Beskrive nogle me-
toder til vellykkede
studier, såsom
hjemmearbejde,
studiekalender.

Unge mennesker vil
være i stand til at:
Søge karriereinfor-
mation ved hjælp af
informations- og
kommunikations-
teknologien.
Levere et passende
CV og en jobansøg-
ning baseret på en
oversigt over præsta-
tioner.
Give nogle eksempler
på at være selvstæn-
dig erhvervsdrivende
og på iværksættermu-
ligheder.
Udvise selverkendel-
se og selvtillid ved et
interview.
Give beviser på
punktlighed og delta-
gelse i undervisnin-
gen.

Unge mennesker vil
være i stand til at:
Forberede og levere
en audiovisuel præ-
sentation til et inter-
view.
Udvise uafhængig-
hed og ansvar i kar-
rierebeslutninger.
Levere en overbevi-
sende oversigt over
præstationer.
Beskrive nogle ken-
detegn ved jobmar-
keder i Europa og i
resten af verden.
Forklare vigtigheden
af gode kvalifikatio-
ner og livslang læ-
ring.

Karriere
Uddannelse
 Karrierein-

formation
 Interview
 Succes på

arbejdet
 Ændring af

jobmønstre

Gennem aktivite-
ter som:
Karriereuddannelse,
personlig og social
træning, rollespil,
besøg i en lille
virksomhed

Gennem aktiviteter
som:
Arbejdserfaring, kar-
riereuddannelse, test-
interview, mentoring,
registrering af præsta-
tioner.

Gennem aktiviteter
som:
Personlig og social
træning, praktikop-
hold, karriereuddan-
nelse, registrering af
præstationer.
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Ved ca. 13 år Ved ca. 16 år Ved ca. 18 år
Arbejdsmiljøet
 Rettigheder

og ansvar
 Arbejdsmiljø
 Ligestilling
 Fagforenin-

ger
 Løn og be-

skatning

Tale om og be-
skrive nogle af
faremomenterne
på skolen og for-
slå måder at redu-
cere risikoen på.
Udvise kendskab
til loven om an-
sættelse af min-
dreårige.
Forklare nogle
kendetegn ved
fagforeninger.

Beskrive arbejdsgive-
res og arbejdstageres
ansvar for arbejds-
miljøet.
Forklare lovgivnin-
gen om ligestilling og
give eksempler på
hensigtsmæssig ad-
færd.
Beskrive fagforenin-
gernes hovedfunktio-
ner.

Udvise en ansvarlig holdning med
hensyn til arbejdsmiljø.
Vise bred forståelse for en række
spørgsmål om lige muligheder,
f.eks. handicappedes rettigheder.
Påskønne fagforeningernes og ar-
bejdsgiverforeningernes arbejde.
Forklare ændringer i arbejdsmønstre
såsom hjemmearbejde, elektronisk
kontor, e-learning.

Vise kendskab til
international han-
del.
Forklare formål
og virkninger af
reklame.
Forklare termer
såsom omkost-
ninger, overskud,
indirekte produk-
tionsomkostnin-
ger og investerin-
ger.
Foreslå, hvordan
overskud kan
bruges.
Vise kendskab til
problemstillinger
forbundet med
fair handel og
forretningsetik.

Forklare, hvordan
man rejser kapital, og
hvorfor der er behov
for det.
Forklare termer som
pengestrøm og balan-
ce.
Beskrive forskellige
tilgange til markeds-
undersøgelser.
Sammenligne forde-
lene ved forskellige
former for reklame.
Forklare, hvordan
erhverv bidrager til
lokale, nationale og
internationale øko-
nomier.

Beskrive, hvordan markederne kan
føre til og reagere på behov.
Give eksempler på, hvordan tekno-
logisk forandring har påvirket pro-
duktionsteknikker.
Forklare, hvordan informations- og
kommunikationsteknologien har
ændret nationale og internationale
erhvervsmønstre.

Initiativ og
iværksætterak-
tiviteter
 Etablering af

virksomhed
og indtjening

 Grundlæg-
gende prin-
cipper i for-
bindelse med
at starte og
drive en virk-
somhed

 Markedsun-
dersøgelser

 Reklameme-
toder og
standarder

 Teknologisk
forandring og
produktion

Matematiske un-
dersøgelser, sund
mad, kunst og
designprojekter,
skaffe penge til
velgørende for-
mål, præsentation
af nødhjælpsor-
ganisationer.

Erhvervsdag, forret-
ningssimulering,
virksomhedsprojekt,
besøg på en virksom-
hed, tale med besø-
gende, udvikle et
produkt til en lokal
kunde.

Iværksætterprojekt, forretningssimu-
lering, problemløsningsprojekt i en
virksomhed, reel eller simuleret
handel på internettet.
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Entreprenørielle indikatorer

Fælles for udviklingen på alle niveauerne i trekanten er at den vil blive drevet frem når undervis-
ningsforløbene er karakteriseret ved følgende indikatorer :
Indikatorer for at udvikling af en entreprenøriel undervisning finder sted:

 Når eleverne og uddannelsesinstitutionen involverer sig aktivt i udviklingen af den virkelige
verdens muligheder. Genstandsfelt: Mulighedsidentifikation.

 Når elever og studerendes aktiviteter skaber værdi i form af viden, produkter og tjeneste-
ydelser for andre både i og uden for uddannelsesinstitutionen. Genstandsfelt: Værdiopti-
mering.

 Når elevens/den studerendes faglige viden og færdigheder styrkes parallelt med evnen til
kreativ og innovativ anvendelse af fagligheden. Genstandsfelt: Skabelse.

 Når eleven /den studerende systematisk får udviklet sin realiseringskraft gennem strategiud-
vikling, planlægning, projekt og procesledelse, systematisk dataindsamling mv. Genstands-
felt: Realiseringsevne.

 Når eleven/den studerende tilegner sig kompetencer inden for innovationsprocesser samt or-
ganisering af arbejds- og kundskabsformer mv., der understøtter innovation. Genstandsfelt:
Æstetiske processer.

 Når eleven/den studerende tilegner sig kompetencer inden for områder, som er relevante, når
man ønsker at iværksætte en samfundsmæssig eller erhvervsmæssig aktivitet. Genstands-
felt: Nyttiggørelse.

 Når uddannelsesinstitutionen/skolen stimulerer elevernes/de studerendes kreativitet, initiativ
og nysgerrighed. Genstandsfelt: Involvering.

 Når uddannelsesinstitutionen/skolen og det omgivende samfund (fx med private og offentli-
ge virksomheder, foreninger, institutioner o.a.) fungerer som ressourcer for hinanden, og
man tænker "out of the box". (Partnerskaber). Genstandsfelt: Læringsrummet.

 Når elevernes/de studerendes læreprocesser tager udgangspunkt i skabende aktiviteter, der
som udgangspunkt har et behov, en vision eller en tanke formuleret som: "Hvad nu hvis ?"
Genstandsfelt: Fremtidsbevidsthed.
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En grundstruktur

0 – 6.
klasse

7. – 10. klas-
se

Gymnasiet Erhvervs- og
arbejdsmarkeds-
uddannelser

KVU/ MVU/
Diplom ud-
dannelser

LVU/ Ph.d./
Master ud-
dannelser

identificere

komme
med for-
slag

samarbejde

forståelse

opsøge
viden

præsentere

beskrive

kende

selvkendskab

udarbejde

anvende tek-
nikker

planlægge

opstille

foretage

vide

forstå

bruge erfaringer

se og vurdere mu-
ligheder

identificere et
problem

planlægge og
overholde dead-
lines.

udvise ansvar og
engagement

udvise arbejdsdi-
sciplin og vedhol-
denhed.

bevare fokus

samarbejde og
kommunikere

udarbejde en for-
retningsplan eller
en projektbeskri-
velse.

anvende viden

arbejde selvstæn-
digt

udvise ansvar og
engagement

forfølge en idé

besidde kaos-
robusthed

bevare fokus

anvende redska-
ber

opbygge netværk

kunne anskuelig-
gøre

foreslå løsninger.

kendskab til mu-
ligheder

kende redskaber
til præsentation,
salg og analyser,
herunder plan-
lægning og bud-
gettering

kunne anvende
viden

kunne anvende
flere forskelli-
ge metoder

have kendskab
og viden

erfaring med
tværfagligt
samarbejde

håndtere kon-
fliktløsning

beherske tek-
nikker

have robusthed

håndtere en
opgave (uden
klare mål)

kunne skabe
netværk

Have vilje og drive, kunne
frembringe og kommuni-
kere, være nysgerrig og
problemløsende
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Arbejdsgruppernes forslag til
entreprenørielle kompetencer
på seks uddannelsesniveauer

Arbejdsgrupperne har holdt tre møder, hvor indholdet har drejet sig om:

Dialog og kommentar til
 definition af begreber
 kernefaglighed
 tolkningen af bekendtgørelse/læseplaner/fælles mål m.v. i forhold til entreprenørskab

Diskutér og beskriv en fælles besvarelse på følgende spørgsmål i forhold til entreprenørskab
 Hvilke kompetencer skal/kan/bør elever og studerende have på dette niveau?
 Hvilke mål skal/kan/bør der være på dette niveau, herunder i hvilken grad og omfang bør

nærmiljøet og arbejdsmarkedet inddrages heri?

Fælles skriftligt operationelt beskrivelse med overskrifterne ”Kompetence og mål” i forhold til det
pågældende uddannelsesområde

Gruppernes forslag er på de næste sider.
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Grundskolen 0. – 10. klasse

0. – 6. klasse

For at skabe en entreprenant adfærd i grundskolen har arbejdsgruppen foreslået, at undervisningen
fremmer følgende kompetencer:

Kompetencemål Nøgleord

Eleven skal:
 Kunne identificere et pro-

blem og komme med for-
slag til en løsning, som er
fremkommet via elevens
fantasi samt samarbejde
med andre.

 Have forståelse for- og
idéer til, hvor viden kan
opsøges og kunne præsen-
tere og beskrive et mindre
projekt.

 Have kendskab til roller og
funktioner i samfundet og
forståelse for værdiskabelse
og penge.

 Have kendskab til forskel-
lige måder at videregive si-
ne erfaringer på.

Idé:
Hvad skal vi lave? (Kreativitet)
Kan vi lave det? (Vurdere en idé)
Hvem kan vi give det til? (Innovation)
Fantasi
Kunne komme med et hverdagsproblem
Købmandskab

Plan:
Hvad koster det? (Kalkulation)
Hvordan sælger vi det? (Markedsføring)
Værdiforståelse (Pengenes betydning)

Personlig:
Etik
Initiativ
Lytte til hvad andre siger og tænke tanken/ problemet videre
Nysgerrighed
Overholde regler/ aftaler
Præsentation (enkle værktøjer)
Selvværd/ selvtillid
Træffe beslutninger
Turde fejle/ mod
Turde sige hvad man tænker på
Undren
Videnssøgning – Hvem kan man spørge?
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Grundskolen 0. – 10. klasse

7. – 10. klasse

For at skabe en entreprenant adfærd i grundskolen har arbejdsgruppen foreslået, at undervisningen
fremmer følgende kompetencer:

Kompetencemål Nøgleord

Eleven skal:
 Opnå et selvkendskab, der

gør at han/hun kan udar-
bejde egen uddannelsesplan
for fremtiden.

 Kunne anvende teknikker
til idégenerering samt enkle
konflikthåndterings-
værktøjer.

 Kunne planlægge et pro-
jekt, opstille et simpelt
budget, foretage research
og udnytte den opsamlede
viden.

 Have kendskab til er-
hvervslivet og virksomhe-
derne i lokalsamfundet
samt kunne kortlægge eget
netværk.

 Forstå begrebet ”iværksæt-
ter” og vide at det er et al-
ternativ til et lønmodtager-
job.

Idé:
Tænke i nye baner (Kreativitet)
Udvikle nye idéer (Kreativitet)
Hvem får glæder af de nye idéer? (Innovation)
Beskriv idéen (Innovation)
Formulere skæve spørgsmål
Idé-genereringsteknikker & associationsteknikker

Plan:
Findes produktet/ydelse i forvejen? (Idégrundlag)
Er det anderledes end det, der findes i dag? (Idégrundlag)
Kendskab til projekt-/ forretningsplan
Kendskab til økonomiske begreber
Planlægning af projekt
Enkle budgetter
Enkle projektledelsesværktøjer

Personlig:
Arbejdsmiljø
Erhvervs- og branchekendskab
Erhvervsbevidsthed
Netværk
Research
Selvkendskab og kerne
Teamwork
Viden-udnyttelse
Vurdering – opsætning af kriterier
Være åben for at forskellighed beriger

Fælles for hele forløbet 0. – 10. klasse

Eleven skal gennem hele forløbet:
 Udvise vilje og drive, når der arbejdes med at generere idéer og løsninger.
 Kunne frembringe kreative løsninger og kommunikere dem ud.
 Have nysgerrigheden skærpet overfor selvdreven problemløsning.
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Gymnasiale uddannelser

Arbejdsgruppen foreslået, at undervisningen fremmer følgende kompetencer:

Kompetencemål Nøgleord

Eleverne skal:
 Kunne bruge erfaringer fra

undervisningsforløb til at
se og vurdere muligheder
for entreprenørskab

 Kunne identificere et pro-
blem af naturvidenskabelig,
teknologisk, økonomisk el-
ler samfundsmæssig karak-
ter.

 Kunne planlægge et projekt
og overholde deadlines.

 Kunne udvise ansvar og
engagement i projekter og
opgaver.

 Ved længerevarende forløb
kunne udvise arbejdsdisci-
plin og vedholdenhed.

 Kunne bevare fokus i situa-
tioner med stor usikkerhed

 Kunne samarbejde og
kommunikere fagligt på
tværs af landegrænser og
kulturer.

 Kunne udarbejde en forret-
ningsplan eller en projekt-
beskrivelse.

Eleven skal på dette niveau
opnå viden om innovative pro-
cesser, ved at arbejde med dis-
se i virkelighedsnære situatio-
ner. Samtidig skal evnen til at
arbejde selvstændigt og sam-
men med andre inden for fler-
faglige områder opøves.

Idé:
Grundlæggende behov (Idéernes verden)
Idéudviklingens faser (Kreativitet)
Syv intelligenser (Kreativitet)
Metode til idéskabelse (Kreativitet)
Vurdering af idéer (Innovation)
Beskrivelse af idéer (Innovation)
Invention og Idégenereringsmetoder

Plan:
Hvad betyder iværksættere i samfundet? (Samfundsfag)
Hvilke muligheder for udvikling har produktet/ydelsen? (Pro-
dukt)
Hvem kan finde på at købe produktet/ydelsen? (Markedet)
Er der nogen i udlandet, der vil købe det? (Markedet)
Hvordan kommer vi i kontakt med kunder/salgsparametre?
(Markedsføring)
Virksomhedsformer (Organisation)
Regler ved start af virksomhed (Organisation)
Hvordan kan virksomheden se ud om 3 år? (Udvikling)
Budgettering af salg og udgifter (Budget)
Hvordan kan vi låne penge til start af virksomhed? (Finansiering)
Beslutningsmodeller og planlægningsværktøjer
Diffusion
Flerfaglig problemerkendelse
Fagligt begrundede løsningsforslag

Personlig:
Hvorfor starter man ny virksomhed? (Personlige ressourcer)
Ansvar
Engagement
Kaos-robusthed
Konfliktløsningsmodeller
Opbygning af netværk
Overblik
Selvdisciplin / vedholdenhed
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Erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser

For at skabe en entreprenant adfærd i erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne har arbejdsgrup-
pen foreslået, at undervisningen fremmer følgende kompetencer:

Kompetencemål Nøgleord

Den studerende skal:
 Kunne udvise ansvar og engagement gennem

projekter og opgaver. Han/hun skal have modet
til at forfølge en utraditionel idé og besidde en
kaos-robusthed, der sikrer, at fokus kan beva-
res under store forandringer.

 Kunne anvende redskaber til præsentation, salg
og analyser, herunder planlægning og budget-
tering.

 Have kendskab til, hvordan netværk opbygges
og vedligeholdes.

 Kunne anskueliggøre problemstillinger og fo-
reslå konstruktive løsninger.

 Have kendskab til, hvordan en forretningsplan
udarbejdes.

 Have kendskab til muligheden for at blive
iværksætter.

Formålet er, at den studerendes kundskaber inden-
for egen planlægning styrkes. Den studerende skal
gennem forløbet rustes til erhvervslivet, både som
lønmodtager, men også som potentiel iværksætter.

De tilknyttede virksomheder (i forbindelse med
praktik/ læreplads) skal i højere grad inddrages og
opnå indsigt i den studerendes arbejde under skole-
forløbet.

Idé:
Anskueliggøre problemstillinger
Evne til at se muligheder
Idégenerering

Plan:
Analyse-/præsentations-/salgsredskaber
Budgettere
Forretningsplan/ projektplan
Globalisering
Inddragelse af tilknyttede virksomheder
Kommunikation; internt og eksternt
Planlægge
Potentielt kundenetværk
Teknologi (leg og læring)

Personlig:
Ansvar
Bevare fokus
Den nye lærerrolle
Engagement
Fagligt netværk
Kaos-robusthed
Mod til vanvid
Situative kompetencer

Viden
Holdning (mindset)
Færdigheder

Uddannelsesmålene på det forrige niveau skal stadig holdes for øje og anvendes i undervisningen.
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KVU/ MVU/ Diplom uddannelser

For at skabe en entreprenant adfærd i KVU/MVU/Diplom uddannelserne har arbejdsgruppen fore-
slået, at undervisningen fremmer følgende kompetencer:

Kompetencemål Nøgleord

Den studerende skal:
 Ved uddannelsens afslutning kunne an-

vende kendt viden i nye sammenhænge.
 Skal kunne anvende flere forskellige me-

toder til idéudvikling, samt have kend-
skab til produktudvikling/ udvikling af
serviceydelser.

 Have opnået erfaring indenfor tværfagligt
samarbejde og konfliktløsning, samt be-
herske teknikker indenfor salg og for-
handling.

 Have opnået en robusthed over for om-
væltninger samt kunne håndtere en opga-
ve uden entydigt mål.

 Være bevidst om betydningen af et fag-
ligt netværk og gennem uddannelsen
skabe sig et sådant.

På dette niveau skal den studerende opnå
kompetencer i at tænke på tværs af faglighe-
der og muligheder. Den studerende skal i
højere grad være opsøgende både overfor
egen læring, men også overfor opbygning af
et fagligt netværk.

Idé:
Idéudvikling – metoder
Kreative projektplaner
Nye måder at sammensætte gammelt

Plan:
Innovationsledelse/ selvledelse
Konfliktløsning
Produkt-/serviceydelsesudvikling
Salgs-/forhandlingskompetencer
Tværfagligt samarbejde
Økonomiforståelse

Personlig:
Kaos-robusthed/ navigeringsevne
Linke muligheder
Skabelse af fagligt netværk

Uddannelsesmålene på det forrige niveau skal stadig holdes for øje, og anvendes i undervisningen.
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LVU/ Ph.d./ Master uddannelser

For at skabe en entreprenant adfærd i LVU/ Ph.d./ Master uddannelserne har arbejdsgruppen fore-
slået, at undervisningen fremmer følgende kompetencer:

Kompetencemål Nøgleord

Den studerende skal:

Tilegne sig viden, holdninger og færdigheder
indenfor følgende kompetencer:

 Relationskompetence
- Tværfagligt samarbejde
- International orientering
- Teamwork
- Personlig kommunikation
- Procesforståelse

 Handlingskompetence
- Initiativ
- Engagement, vilje, energi
- Ansvarlighed
- Organisering
- Planlægning

 Innovationskompetence
- Problemløsning
- Invention
- Markedsforståelse
- Kreativitet
- Evnen til fornyelse

I løbet af uddannelsen skal de studerende gøre
sig erfaringer med at anvende disse kompetencer
i praksis – og dermed potentielt videreudvikle
disse kompetencer.

Undervisere på videregående uddannelser skal
ligeledes udvikle forudsætninger for at kunne
undervise studerende i ovenstående kompeten-
cer.

Viden:
- Erhvervssektorforståelse
- Formidling
- Gruppedynamik
- Inspiration i patenter
- Kompetenceforståelse
- Kompleks idéudvikling
- Komplekse kreative processer
- Mødeledelse
- Organisationsteori
- Rolleforståelse
- Systemtænkning
Holdning (mindset):
- “Kill your darlings”
- Commitment
- Fordomsfrihed overfor andre faglige kulturer
- Global citizen
- Konstruktiv optimisme
- Respekt
- Tro på idéen
Færdigheder:
- Assertions teknik
- At kunne træffe beslutninger
- Facilitering
- Interessentanalyser
- Kapitalisere på sin viden
- Lave tidsplan og projektramme
- Projektledelse
- Præsentationsteknik
- Ressourcestyring
- Selvmotivation
- Sproglige kompetencer (forhandlingsniveau)
- Storytelling
- Teambuilding
- Tidsstyring
- Videnskabelige netværk

Uddannelsesmålene på det forrige niveau skal stadig holdes for øje, og anvendes i undervisningen.
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Bilag



Den Europæiske Socialfond
Undervisningsministeriet
Selvstændighedsfonden

64

Delphi metoden

Tekst og efterfølgende skemaer er venligst stillet til rådighed af Konsulenthuset Cubion a/s

Første gang jeg stødte på Delphi metoden var i EU forskningssammenhænge, hvor metoden flere
gange blev brugt i store forsamlinger og kredse af eksperter. Med udgangspunkt i en workshop med
deltagelse af en gruppe eksperter, blev der f.eks. formuleret en række udsagn om de vigtigste frem-
tidige forskningsindsatser. Disse udsagn kunne herefter cirkulere i hele EU med elektroniske hen-
vendelser til tusindvis af forskere, som blev bedt om at prioritere blandt de nævnte udsagn.

Metoden er imidlertid ikke mindre anvendelig i kursus og projektsammenhænge til at skabe både
proces og produkt gennem samme aktivitet.

Man beder, f.eks. under en workshop, deltagerne om at udfylde et simpel skema med f.eks. 3 gode
ting ved projektforløbet (eller ved de processer/resultater som projektet har medført).Dernæst beder
man deltagerne om at anføre tre ting der kan forbedres ved situationen/forløbet.

Herefter cirkuleres alle skemaer rundt i deltagergruppen (Kan evt. deles op i to mindre hold) – hver
deltager sætter en streg ud for de udsagn hun/ han er enige i, såvel de gode ting, som dem der kan
forbedres. Hvis man enten er uenig eller ligeglad, sætter man ingen streg.

Runden stoppes, når skemaerne har cirkuleret til et passende antal gange (8- 10) som jo er afhæn-
gigt af antal deltagere. Det er godt at stoppe før det kommer tilbage til den person, der oprindeligt
skrev udsagnene. Det må ikke føles som en slags karaktergivning af de enkelte deltageres bidrag.

Nu spørger man deltagerne om de har udsagn med maximum antal streger – dvs udsagn som alle er
enige i. Man beder deltagerne om at læse sådanne udsagn op efter tur. Man kan også spørge til ud-
sagn med lidt færre udsagn, ligesom man kan bede deltagerne om at uddybe nogle af de udsagn de
finder vigtigst, mest tankevækkende osv.

På samme måde fortsætter man med udsagnene om forbedringsmulighederne. På denne måde ska-
ber man mulighed for fælles refleksion over udviklingsniveau og potentialer, samtidig med at man
opnår en status via en række udsagn som er karakteristiske for deltagernes opfattelse af situationen.
En af fordelene er samtidig at det er udtrykt med deltagerne egne ord og derfor også velegnet til at
citere f.eks. i en evalueringsrapport eller i et visions- eller strategipapir.

Metoden kan anvendes i et væld af variationer og kan i sin korteste form gennemføres på 30 -45
minutter –, men i andre situationer danne baggrund for et videregående procesinterview/ fokus-
gruppeinterview.



Den Europæiske Socialfond
Undervisningsministeriet
Selvstændighedsfonden

65

Idégenerering ved hjælp af Delphi metoden

Titel

Uddannelsesniveau

Fag

Titel

Uddannelsesniveau

Fag

Titel

Uddannelsesniveau

Fag

Titel

Uddannelsesniveau

Fag
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Idéudvikling med idéstafetten

Beskriv ideen:

Videreudvikling af ideen

Videreudvikling af ideen

Videreudvikling af ideen

Videreudvikling af ideen

Videreudvikling af ideen
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Workshop

Idéstafetten og Delphimetoden er afprøvet på
en workshop med følgende deltagere:

Anders Raun
Anette Lauridsen
Anette Lind
Anny Overgaard
Axel Hoppe
Beate Laubel Boysen
Bettina Brandt
Birger Saugman
Charlotte Bill-Jessen
Erik Axen
Hanne Heimbürger
Henrik Fribæk
Hulda Askjær
Ida Klawonn
Karsten Juul-Olsen
Kirsten Frandsen
Linda Hauschildt Nielsen
Marianne Hvid
Marianne Schandorff
Merete Weimann
Mette Malmquist
Mette Runge
Niels Larsen
Orla Duedahl
Pia Nilsson
Preben Kjærulff
Randi Juul-Olsen
Ruben Krog
Simon Hempel Jørgensen
Steen Slot
Stig Hultén
Sven Jeppesen
Søren Østergaard
Ulla Ovesen

Ideerne på de følgende sider er et resultat
af arbejdet i workshoppen.
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Eksempler på idéer ved
hjælp af idéstafetten

Filosofi/erkendelse

Udgangspunkt: eleverne er faret vild et sted,
hvor de møder en farlig person, som tager
dem til fange. Kan blive fri, hvis de løser en
række konkrete og fysiske opgaver omkring
erkendelse, kommunikation, etik, omverde-
nens opfattelse osv. Der arbejdes i grupper og
hver løst opgave belønnes med point

Kan suppleres med et tidsaspekt - jo hurtigere
man svarer, jo flere point få man. Afhængig
af svar sendes man videre til næste post, som
er sværere/lettere

Succes

Et sjovt virksomhedsspil på nettet med masser
af faldgruber og succesoplevelser.

4.-6. Klasse eller 7.-9. Klasse

Tværfagligt
Opfind, producér, markedsfør, sælg, ekspor-
tér! Og nyd overskuddet bagefter.

Masser af lyd og billeder. Voldsomme effek-
ter når enkeltmål nås eller mistes, á lá Playsta-
tion. Helte og skurke - mange valgmulighe-
der. Episoder - svarende til lektioner - med
opsamling på klassen og tilhørende lærervej-
ledning

Hvorfor de valgte klasseintervaller? Hvad
med yngre eller ældre?

Kan man evt. tilføje konkurrenceelement, så
forskellige elevgrupper dyster med hinanden?

En landssækkende konkurrence. Lokkemad:
præmier. Á la Gazelle-spillet. Præmieover-
rækkelses-sceance til det hold, der klarer sig
bedst?

Man kan melde sig til i forskellige kategorier
afhængig af alder - og måske branche?
Man kan videreudvikle spillet for gymnasie-
elever og så lade folkeskoleelever være for-
brugere som skal købe varerne. De bestemmer
så i princippet, hvilke af virksomhederne, der
vinder/taber. Hver skoleelev kan købe for
1000 kr.

Der skal tilknyttes et tegneprogram, så man
kan vise designs osv.

Målet for spillet skal nøje beskrives - både
overordnede pædagogiske mål og konkrete
mål for eleverne i spillet. Hvornår stopper
man spillet?

Udelukkende fremstillet af freeware - altså
spilkomponenter, der gratis kan hentes fra
nettet som alternativ til millionbudget.

Virksomhedsbesøg

Virksomhedsbesøg i grupper af 3-4 elever; de
arrangerer selv. På baggrund af besøget, præ-
sentationer, spørgsmål fra elever, kommer
eleverne med nye forslag til virksomheden.
Det kan være inden for mange områder - pro-
dukter/ nye, anderledes, butiksindretning,
arbejdsprocesser mm. Eleverne laver et pro-
jekt om ideen som munder ud i en præsentati-
on for virksomheden og klassen.

Der kan følges op efter nogle uger. Virksom-
heden kan melde tilbage, hvorvidt de kunne
bruge nogle af ideerne.

Tilbagemeldingen afgør ideens konkrete ud-
formning ud fra de kommentarer virksomhe-
den afkræves ud fra konkrete spørgsmål. Det
afklares, hvor virksomheden kan hjælpe klas-
sen i processen, og om andre skal indkaldes
som rådgivere i processen.

Arbejd med forskellige virksomhedstyper:
bank, reklame, produktion, landbrug, gartneri.
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Eleverne kan ud fra deres kendskab lave en
"ny" forretningsplan for virksomheden.

Lav et forældremøde om til et re-
staurationsbesøg

Opskriften, menu, råvarepriser, budget, priser.
Servietfoldning, papirdugsrulle osv. Rekla-
mer, menukort, bestillingssedler.

Selve projektet skal organiseres med formule-
ring af de enkelte arbejdsopgaver og hvilket
ansvar, der er forbundet med opgaven.

Tjenergrupper, kokkegruppe, økonomigruppe,
underholdningsgruppe - og så skifte næste
gang (næste forældremøde). Måske en måde
at tjene penge til lejrskolen/studieturen til
Venedig (eller Bahamas).

Hvordan skal råvarerne udvælges? Skal man
på gårdbesøg for at se, hvordan varene be-
handles inden de kommer i butikkerne. Fra
jord til bord.

Efterfølgende opsamling på klassen. Udarbej-
delse af manual med erfaringer. Præsentation
af erfaringerne i grupper.

Spørgsmål: drukner forældremødets fokus
ikke? Tror at mødes skal opdeles i før-møde
og møde.

Præsentation af forberedelser og arrangement
som video eller photostory på nettet.

Kend dit lokalområde

Research: kontakt til lokale virksomheder,
rådhus, turistkontor etc.

Redaktion: bearbejde materialet (interviews,
billeder, statistik etc.).

Formidling: fremlægge (folder, video, lokal-
avis)

Lav en analyse af den lokale virksomhed, fx
SWOT.
Analyser virksomhedens personalepolitik.

Analyser ligeledes virksomhedens kun-
der/målgrupper, konkurrenter, leverandører
etc. Opstil alternativer og præsenter for virk-
somheden.

Kan gøres på alle niveauer, f.eks. bagerforret-
ning i de mindre klasser.

Man kunne også under fremlæggelsen lave en
artikel til den lokale avis i deres stil.

Man kunne også anlægge en mere turistorien-
teret vinkel, hvor man præsenterer i en folder
både lokalområdets turistattraktion, virksom-
heder, uddannelsesinstitution mv. En klasse
kunne selv vælge sig ind på, hvilke emner de
helst vil tage sig af.

Ligeledes en historisk vinkel - contra en frem-
tidig vinkel. Hvordan var det engang? Hvor-
dan er det nu? Hvad kan det blive til?

Hvilke udviklingsmuligheder er der for byen?
Hvordan kan man gøre byen mere attraktiv?
Badeland, daginstitutioner, flere uddannelses-
institutioner, en miljøvenlig by, en IT-by?
Hvad skal lige præcis din by være kendt for?

Undersøge hvorfor turister har valgt netop
denne by til deres ferie

Lav materialeudvikling for en virk-
somhed

Fx Den tænkte virksomhed er en møbelvirk-
somhed, der skal have udviklet en seng til
teenagere. Du skal give forslag til en prototy-
pe, samt producere den. Der skal udregnes
hvad udgiften er til produktion. Herefter vil
virksomheden én seng, som sættes i produkti-
on.

Stil krav til den designmæssige løsning og
tænk på nye anvendelsesmuligheder for pro-
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duktet. Skal ses som inspirationskatalog for
virksomheden, som sikkert skal inddrages i
produktudviklingen.

Ideen kunne også anvendes i tøjbranchen,
hvor eleverne ofte har mange gode ideer in-
den for mode. Kunne evt. indeholde elemen-
ter af et modeshow som eleverne arrangerer.

Det kan undersøges blandt målgruppen om
designet er populært.

Målgruppeundersøgelse skal planlægges de-
taljeret mht. livsstil og mode, og hvilke signa-
ler møblet skal sende. Suppleret med beskri-
velser af hvilken funktion den skal udfylde.

Materialeudviklingen kunne være fagspecifik
eller på tværs af fag, fx fremstilling af elever-
nes/ de studerendes egen lærebog i et fag eller
oplæg til tværgående uddannelsestema.

Markedsundersøgelse, er der et behov, er det
muligt at konkurrere.

Samarbejde / idégenerering

Modellen er brugt i forsvaret, hvor officers-
elever skal lære at samarbejde på tværs. Ved
forskellige udfordringer skal de prøve at finde
den mest optimale løsning på problemet.
Gruppen skal finde den enkelte deltagers
spidskompetence og gøre brug af den.

Kan deles op i flere faser:
 Forberedende: person- og kompeten-

ceanalyse
 Udførelsen af opgaven
 Evalueringer
 Fremlæggelse af erfaringer

Spørgsmål: hvad er tidshorisonten: en efter-
middag eller en uge?
Ville også sagtens kunne bruges på gymnasiet
i forhold til andre opgaver. Det kunne være at
bygge tømmerflåde på introtur/hyttetur, men
også med et fagligt aspekt.

En del kunne være at kreere et eller andet
produkt i skoven, fx et måltid, en seng, en
bålplads el.lign.

Har brugt ideen for 10. Klasses elever som
optakt til et iværksætterforløb. Fokusområdet
var her: samarbejde, spidskompetencer mv.
En rigtig god idé. Kan også samtidig fungere
som ryste-sammen tur.

Klassiske teambuilding øvelser i det hele ta-
get. Er det meningen at eleverne skal lave
opgaverne eller løse dem?

Der gives ekstra point for originale løsninger

Eleverne vurderer hinandens ledelsesmæssige
og samarbejdsmæssige kompetencer, samt
forskellige andre roller (beskriv de andre posi-
tivt) efter - og måske under - processen.

Kampagnen "Brug mindre strøm"

Et projekt, hvor en skole eller uddannelsesin-
stitution og dens elever og lærere skal leve op
til EU's maksimumskrav til CO2-forbrug.
Skolens forbrug af energi beskrives og selve
projektet "ledes" af en bestemt klasse, som
skal formulere en handleplan for projektet
mht. initiativer for skolens energiforbrug og
de enkelte elevers hjems forbrug.

Udnytte spredningsmulighederne. Fokus på
succeshistorier, knytte an til diverse Tv-
programmer med sammen emne.

Hvordan kan vi udvikle CO2-neutrale energi-
kilder som er effektive og billige?

Sammenlign skolens forbrug med andre sko-
ler via en lægger IT-platform. Byg prototyper;
lav forsøg.

Undersøg hvad virksomheder i området gør
for at mindske CO2-udledningen. Tag stilling
og diskuter.
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Find ud af CO2-udslip ved helt almindelige
dagligdags ting - hvad "koster" en tændt com-
puter i døgnet?

Byg en by

Folkeskolen, alle klassetrin, alle fag.
Ideen er, at man på én skole - under en tema-
uge - omdanner hele skolen til en by. Indsko-
lingen kan stå for én del, mellemtrinet for en
anden osv. Differentieringen består bl.a. i at
skabe en progression ifht. de enkelte klasse-
trin. Eks. På aktiviteter: forskellige forretnin-
ger, en bager med frisk brød, en grønthandler,
en pizzeria mv. Der kunne være en avis (med
redaktionen), idrætsklub som arrangerede
aktiviteter. Nogle stod for at markedsføre hele
seancen. Der skal arrangeres forældrefrem-
visning. Etableres flere restauranter. Eleverne
kommer selv med ideer. Det er DERES by!

Der skal også være et "byråd" som bestemmer
udviklingen i byen. Her skal man søge om
f.eks. tilladelse til at bygge mm. (demokrati).
Elementer af lovgivning kan inddrages - må-
ske kunne der også laves en hjemmeside for
byen - og en radiostation.

Man kan have forskellige råvarer, der kan
købes. Bageren skal f.eks. købe mel osv.

Projektet skal efter at alle ideer til delelemen-
ter i byen er lagt frem, afgrænses og organise-
res. Der skal afklares en arbejdsfordeling og
en ledelsesgruppe for projektet. Måske kunne
denne gruppe også fungere som "byråd".

Det hele kunne foregå virtuelt a la Sim City.
Eller måske en veksling mellem den "rigtige"
skoleby og den virtuelle (arbejder med fanta-
si- og virkelighedsbegreber).

De forskellige virksomheder skal alt efter
størrelse have en ledelse og måske en besty-
relse.

Kan man købe og sælge virksomheder?

Hvor stopper det med indkøb af varer? Man
kunne vel også forestille sig et landbrug (me-
let males…)

Lav et åbent hus arrangement om
din studieretning

Lav et åbent hus arrangement om din studie-
retning og dine erfaringer/oplevelser med din
gymnasiale uddannelse + hvad uddannelse
kan bruges til videre hen. Skal bruges i for-
bindelse med nye elevers og forældres besøg
på skolen og danne baggrund for studieret-
ningsvalg for de nye elever.

Udnytte medier i forbindelse med arrange-
mentet. Lave små videosekvenser for hver
elev. Det handler måske om at gøre det ind-
bydende og interessant.

Evt. stille krav om inddragelse af eksempler
på, hvad man lærer i studieretningsfagene. På
sigt besøg af "gamle" elever på studieretnin-
gen som kan fortælle, hvilken uddannelse det
kan føre til.

Man kan undersøge om indslaget har haft
betydning for de nye elevers valg.

Evt. planlægge et lille rådgivningsbureau,
hvor elever mere intimt personligt kan spørge
ind til konkrete ting

Turist i dit eget område

Komme med forslag til, hvad man kunne give
sig til. Lave al promotion.
8.-10. Klasse + gymnasium.
Dansk, engelsk, tysk, naturvidenskab

Finde ikke-turistmål og gøre dem til det.

Definer målgrupper og lav kampagner til:
 Små børn
 Blaserte teenagere
 Nørder
 Mødre
 Bedsteforældre
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 Hundeejere

Turistchef; You Tube

Til de små: Hvis du skulle vise Glamsbjerg til
:

 Din bedste ven
 Din bedstemor
 Din…
 Hvad ville du vise?

Eleverne inspicerer området - laver idéud-
vikling på observationerne. Vælger ud. Præ-
senterer resultaterne for turistchefen. Bliver
enige med turistchefen om, hvad der skal pro-
duceres. Eleverne beregner priser, laver lay-
outs etc. Indgår endelige aftaler med turist-
chefen og produktionen starter. Deadlines er
aftalt.

Udvidelse med overnatning, udlejning af ud-
styr

Alle elever i fx 8. Årgang får et guidekursus.

Evt. finde velegnede bygninger, der efter re-
staurering kan benyttes som "Bed and break-
fast". En årgang kan bestyre dette.

Hvad kan turisme "også" være: hvad er der at
se og opleve, som vi endnu ikke har lært at se.
Begrebet "in between" kan bruges som inspi-
ration til et nyt turisme-begreb. Ung/barn tu-
rist - hvordan ser dette lag ud?

Energi

Energiforbrug på skolen og hjemme. Viden
om produktion af energi og konsekvenser af
brug. Reklamer, film, teater, blade. Formid-
ling af ændringer.

4.-9. Klasse.

Natur/teknik, fysik/kemi, geografi, dansk,
matematik.

Der laves projekt med fremtidsvisioner, gerne
i samarbejde med Danfoss/ Grundfoss etc.
Bland evt. ingeniører fra INI ind i det. Lav
modeller af huse mv.

Udtænkning af ideer til begrænsning af ener-
giforbrug (der går videre end til at huske at
slukke lyset). Etablering af udstilling med
løsninger.

Udregne CO2-udslip (forbrug) for almindeli-
ge familier.

Udvide det så man på sigt får hele lokalområ-
det til at arbejde ud fra en ide om at reducere
CO2 (også bredere miljøinitiativer).

Det entreprenørielle må ligge i udvikling af
nye energiformer og fremstilling af energikil-
der - en kyllingelortevandvarmer. Globalt syn
på energi - et socialt initiativ til nedsættelse af
energiforbrug.

Flere film fokuserer på død og dommedag (og
ikke kun Al Gore). Hvad er det der trækker
publikum i biografen for at se film, hvor ver-
den bliver oversvømmet? Hvilke virkemidler
gør disse film brug af? Få DMI ud og fortælle
realistisk om naturfænomenerne.

Værdien for andre ligger i, at der kommer
input til udvikling af nye måder at tænke
energi på. Der kan kombineres forbrug og
energiform på nye måder. Større viden og det
faglige.

Det innovative klasselokale

Hvordan kan eleverne få ansvar for at define-
re, hvad et godt læringsmiljø i klassen er og
aktivt indrette den?

Lade eleverne undersøge psykologiske virk-
ninger af farver, ro, placering mm.

Brainstorm: hvad er et godt læringsmiljø?
Selvstændigt: hvad fremmer min læring?
(rammer mv.)
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Undersøgelse af indretnings"retninger"

Fag: (materiel) design, viden om æstetik og
funktion mv., herunder farver, materialer, lys
mv. Hvordan lærer jeg bedst?

Lade eleverne tænke over, hvilke funktioner
deres klasselokale har. Er der overensstem-
melse mellem hyggeligt og funktionelt?

Nominering af det mest innovative klasselo-
kale, fx årligt. Både elever og lærere medvir-
ker til bedømmelse.

Lade elever arbejde på tværs af klasser og
klassetrin. Kan munde ud i egentlige APV på
elevniveau.

For lærerstuderende: arbejde med, hvilke pro-
ces-faktorer, der har indflydelse både positivt
og negativt på idéudviklingsprocessen. Ind-
retning af funktionelle rum. Et innovativt
klasselokale er ikke nødvendigvis fysisk, kan
også være et begreb med forskellige lærings-
teorier.

Indrette andre rum som klassens, fx et virtu-
elt. Eller udvikle elementer som "binder"
klassen sammen.

Befri den kedelige skole

Hvordan får vi en mere spændende og enga-
gerende hverdag? Projektgrupper, der laver
løsninger.

Klassen tager udgangspunkt i egen hverdag.
Hvad vil vi gerne ændre?

 Ydre ting: lokaleindretning
 Lektier: anden lektietype og studie-

grupper
 Miljø: omgangstone og spilleregler
 Læringsstile: tage højde for elevernes

forskellighed

Afklaring af mål for læringen. Har alle sam-
me mål - hvis ikke, hvad betyder det så for
hverdagen?

Mere liv på skolen udenfor skoletiden, fritids-
aktiviteter mv. Forældre, lokalområdet oa. Ind
på skolen.

Lade eleverne arbejde med en "drømmemo-
del". Elevrådet indgår som centrale aktører.

Lade eleverne komme med mange løsninger
uden hensyntagen til virkelighed. Lad alle
disse løsninger indgå i fælles pulje til udvik-
ling af den endelige løsning.

Lave lektiegrupper, hvor elever underviser
elever. Lave aktiviteter på skolen, så elever
bliver der. Evt. lektieboghandel uden for sko-
lens rammer

Inddrage indretningsarkitekter, kunstnere som
sparringspartnere.

Lærernes egen erfaring med entre-
prenørskab

Hvordan udvikler lærerne selv entreprenør-
skab?

Videre- og efteruddannelse.
Indhold: bl.a. metoder til idéudvikling, hvor-
dan genereres nye ideer. Feedback på ideer fra
andre fag.

Indhold: hvordan fastholdes (elevernes) fag-
ligheden i arbejdet med entreprenørskab.

Samarbejde med Teknologisk Institut. Evt.
Susanne Manly. Besøg "Det blå rum".

Mad House i Middelfart med elever og foræl-
dre.

Lærerne skal have mindst 1-2 dage årligt som
praktikanter i andet erhverv. Møder på skolen
holdes i lokale virksomheder, så man får ny
inspiration.

Den "innovative" skole handler om selve ita-
lesættelsen af at se muligheder, og udnyttelse
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af muligheder bliver en form for kerneydelse.
Det udviklende skal være en del af jobbeskri-
velsen.

Droppe klasseundervisning. Indgå i flerlærer-
ordninger, fx om en hel årgang.

Lærernes uddannelse kan rumme mulighed
for at lære noget om erhverv, økonomi, pro-
duktion, iværksætteri.

At vælge sit liv

Ud fra tankegangen, at det ikke kun er entre-
prenørskab med økonomisk gevinst, der har
værdi. Eleverne afklarer livsdrømme, mål - og
vælger videre uddannelse.

Gymnasium
Dansk, filosofi, humanistiske fag

Arbejde med stærke og svage sider. Opstille
muligheder for sig selv ud fra, hvordan de
ønsker at se sig selv som voksne.

Sikre fagligt indhold: eksistentialisme; skøn-
litterære produkter.
Individuel rådgivning
Valgkompetence
Slutprodukt: jobansøgning
Lave egen ressourceprofil i den brede for-
stand.

Hvem er jeg? Hvordan ser jeg ud? Eksperi-
mentere med forskellige udtryk gennem tøj,
attitude mv. Æstetiske læreprocesser som et
eksperimentarium for mulige identiteter.

Besøg af og på virksomheder, således at ele-
verne opdager, at der findes mange ikke så
kendte jobmuligheder i den sidste ende.

Rollemodeller - hvem lærer vi af?

Inddrage brede kompetencebeskrivelser (fag-
lige, sociale og personlige) og lade eleverne
arbejde med disse.

Avis

Forsøge at få en side i lokalavisen til rådig-
hed, og så arbejde som "journalister".
1.-3. Klassetrin; dansk

Ugen der gik i en almindelig klasse. Lidt op-
søgende journalistik i det lokale.

At få journaliststuderende ind i klassen som
"mentorer" og redaktører for eleverne. Det
sikrer udfordringer på flere niveauer (måske
kan læreren ligefrem få uddannelse i denne
tid)

En fast ugentlig rubrik, hvor klassen har re-
flekteret over en lokal problemstilling og gi-
ver sit bidrag fra et børneperspektiv. Klassen
formidler nye ideer - egne eller andre børns -
og bringe videre.

Gymnasieelever kan bringe "det vindende
projekt" eller en artikel om det, de nu har dis-
kuteret i et fag, fx om der er grænser for, hvor
meget man må ændre ved et menneske (Homo
Artefakt). Åbne debat og have online debatfo-
rum med elever som moderatorer.
Udvikle deres kommunikative kompetencer.
Sprogstudier og medieanalyse.

Brug avisen til at finde evt. matematik i ex %-
fordeling af tekst/billede. Lave miljøoverve-
jelser på papirproduktion, genbrug mm. Laves
evt. i samarbejde med avisen, det lokale mil-
jøcenter etc.

Værksted/ Eksperimentarium

De studerende indsamler genbrugsmaterialer/
overskudsproduktion mv. på lokale virksom-
heder. Skaber et værksted/ eksperimentarium,
hvor skoleklasser kan komme og arbejde.

Seminarium; materiel Design, billedkunst

Et værksted med bundne opgaver. Et opfin-
derværksted - sammensæt og opfind et helt
nyt produkt. Fortæl historien fra start til slut
om den enkelte dims. Hvor kommer den fra,
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hvem har haft den, hvad har den været tænkt
til etc.?

Designprocessen

Inddrag de naturvidenskabelige fag og arbejd
med materiale-eksperimenter. Inviter opfinde-
re, designere, kunstnere, erhvervsfolk (produ-
center og aftagere).

Skab kunstudstilling til skolens aula. Udstil-
linger, events, undervisning, workshops. Mål-
grupper: skolebørn, forældre, erhvervslivet,
andre børn.

Lav et forum, hvor andre (yngre børn) invite-
res til at komme og bygge skulpturer af mate-
rialerne, mens de ældre elever fungerer som
rådgivere.

Lade nogle bygge figurer. Lade sig inspirere
af andre og skrive/ fortælle historier ud fra
figurerne. Historierne skal fortælles til tred-
jemand.
Kulturelt/ internationalt samarbejde

Find samarbejdsaftale i udlandet, hvor der kan
kommunikeres på engelsk/ tysk. Opstil i sam-
arbejde med den anden skole punkter, der skal
produceres materiale til.

Design og billedkunst: med udgangspunkt i
eget og professionelt design og billedkunst
fortælle om "os selv" og kulturen - på en-
gelsk, tysk, eller…

Man kunne vælge at fokus i første omgang er
internationalisering og derefter i samarbejde
udvikle det produktive element.

Omdrejningspunkt for samarbejde er udvik-
ling i fællesskab eller sparring på hinandens
ideer til f.eks. udvikling af ungdomsmiljø i
lokalområdet - idéudvikling af nye produkter.
Fælles undervisningsmiljø via nye digitale
medier.

Værdien for andre kan komme ind i forbin-
delse med den videndeling, der bliver resulta-
tet. Kulturelt indblik kan viderebringes på
mange måder, bl.a. i form af egen ændret ind-
stilling.

Video af gode og dårlige sider ved lokalmil-
jøet. "Gæsterne" får til opgave at forsøge at
løse/ændre det, der skal ændres (forslag).

Ung i lokalsamfundet

1. indret et lokale, køb af materialer, udvikle
møbler, evt. selv konstruere, ting at bruge i
lokalet.
2. fælles projekt, hvor man sammen skaffer
penge til udvikling af lokalet

Begræns evt. til at lokalet kun må indrettes
med materialer fra lokalområdet. Eleverne
skal således klart redegøre for materialernes
oprindelse.

Fokus på lokalets funktion. Hvem benytter
lokalet og til hvad? Hvornår?

Få de unge fra forskellige sportsklubber til at
arbejde sammen. Få de unge introduceret til
foreningskultur og demokrati. Lad de unge
skaffe sponsorater til deres fælles gøremål.

Se på logistikken i de muligheder, der er for
de unge mennesker. Kører der bus til? Er det
muligt at få tid i hallen? Forældrekørsel? Kan
man nå alt det man vil og hvordan udvælger
man det, der passer til én? (ud fra venner,
evner, muligheder).

Unge og misbrug, unge og tæskehold, unge
og ungdomsskolen, unge og sport - men hvor
er unge og forældrene?

Lav en brugerundersøgelse -
www.askpeople.dk - på den lokale skole. Find
ud af, hvad de unge vil have af aktiviteter.
Skriv en artikel om ungdommens vaner til den
lokale ugeavis.
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Undersøg mediepåvirkningen af unge fra lo-
kale medier, nationale medier og internationa-
le film mv.

Lokalt opfindershow

Områdets skoler deltager gruppe- og/eller
klassevis. Konkurrencen er aldergruppeop-
delt. Alle vil få en præmie men tre præmier
skal være særligt attraktive. Professionel eks-
tern bedømmelseskomité. Showet afholdes
over en weekend + en hverdag. Deltagerne
skal selv præsentere og forklare deres ideer.

Ideen kan bygges sammen med ideen om at
lære at eksperimentere. Så det at lave selve
opfindelse indgår i et undervisningsforløb, der
starter med at eleverne får konkrete opgaver
som de skal løse. Senere bliver opgaverne så
helt åbne.

Brug LEGO mindstorms. Her kan bygges og
programmeres, samt fjernstyres, hvis det er
nødvendigt. Der kan også datologges.

Lav en tryllekasse til børn. Lav et kemisæt til
børn. Fremstil en Georg Gearløs-kasket. Lav
en troldmandsdragt. Lav et troldspejl.

Man kunne starte med at lære eleverne idége-
nerering. Præsentere eleverne for en række
gode og dårlige opfindelser. Evt. slutte med et
kemi-show.

Hele processen skal for hvert punkt/emne
dokumenteres via en web 2.0-teknologi, evt.
blog/ wiki. Så kan alle interessenter abonnere
via rss.

Hele processen starter op med brainstorm
over billeder af forskellige "dimsedumser",
hvor eleverne giver bud på, hvad de tror det
er.

Opfindelser i et bredere perspektiv: nye pro-
dukter, nye koncepter, nye trends, nye hold-
ninger (holdningsdannelse).

"Byg et dyr"/ Lav et koncept

I grupper beskrives et "koncept". Konceptet er
kerneværdien i "produktet" og der skal argu-
menteres for, hvilke "afsætningsparametre" de
forskellige koncepter har. Ingen tilfældighe-
der! Emnerne er produktion, økonomi, story
telling, branding, marketing, design.

På forskellige måder designer (beskriver og
producerer) eleverne (individuelt eller i grup-
pe) forskellige dyr. Efter fremlæggelse og
beskrivelser "lander" man på nogle ideer som
finpudses.

"Byg et dyr via PC". Konceptet udvikles så
man bygger/bestiller sit dyr via PC. Herefter
"produceres" dyret og afleveres til køber.
Produktionen optages på video og en CD med
"dyrets tilblivelse" sendes med til modtage-
ren.

Billeder på CD'ere, men også en historie som
fortælles over dyret. Evt. et rollespil, hvor
syret er medspiller.

Dyrene kan anvendes som samleobjekter, som
Pokémon i forskellige serier. Point kan an-
vendes og der kan byttes individuelt.

Dyrene går til filmen. Lav en film. Cast de
enkelte dyr ud fra aftalte roller/ beskrivelser.

Hvad enten man kan lide det eller ej, er der
penge i at "menneskeliggøre" dyrene, dvs.
huse, tøj, køretøjer, udstyr af enhver art, laves
til de forskellige dyr.

Det behøver ikke at være dyr. Men hvad kan
man få ud af ens materialer? Men hvis vi skal
holde os inden for dyreverdenen, så kunne
man sætte kriterier op. Byg dyret med materi-
aler der kan tåle at blive vasket flest gange.
Byg dyret flest vil købe. Byg dyret man selv
kan arbejde videre på. Osv.
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Emballage

Eleverne skal lave en emballage ud fra en
given problemstilling, fx transport af soda-
vand, madkasse, kosmetikpung. Materialet er
givet. Pp-plast eller pap. Der må ikke bruges
klister mv. matematik indgår i beregning. 100
stk. emballager skal fx sendes. Miljøvurdering
indgår, varedeklaration, udsmykning. En em-
ballage skal sælge og beskytte.

Med udgangspunkt i emballagen fra Apple
kan design fokusere på, hvordan emballagen
skal udformes for at sælge (sammen med er-
hvervsøkonomi). Fokus her skal være til en
bestemt målgruppe (segment), jf. Minerva-
modellen.

En konsulent fra Fødevarestyrelsen/ Lev-
nedsmiddelkontrollen kommer og fortæller
om regler og andre kedelige ting, der perspek-
tiverer til det virkelige liv. Hvilke stoffer må
indgå i emballage, hvordan sikres dette i pro-
duktionen? Evt. besøg på plastfirma eller
"emballatør".

Arbejde med logoer, der kan følge emballa-
gen og firmaet. Emballagen skal gøre reklame
samtidig med at alle andre krav afholdes. Må
ikke "fylde" efter anvendelse.

Arbejde med "nye" former for emballage.
Biologisk nedbrydelig emballage ville være
interessant at undersøge. Hvordan mindskes
bruges af emballage i det hele taget?

Designe, tegne, udføre. Farver og blikfang.
Vægt - nedsæt vægten af emballagen for en
billigere transport.

Arbejde med undersøgelse af bortskaffelse af
emballage, og herunder hvordan den konkrete
emballage her bortskaffes. Genbrug, energi-
udvinding, farlige stoffer.

Stomp med emballagen. Kan den "spille"?
Kan emballagen bruges til andet end emballa-
ge, fx en skulptur?

Mobil-musik

Mål: at komponere et musikstykke via mobil-
telefonen.
"Modtager": lokalradio, firma eller lignende
som fx har brug for en jingle.
Metode: eleverne optager lyde på deres mo-
biltelefoner - lydene samles i en mappe på en
PC - og herfra komponeres musikken. Det
ville være godt at samarbejde med et lokalt
lydstudie.
Man kunne også arbejde med lydbille-
der/underlægningsmusik til fx reklame eller
filmklip (fag: musik, IT, filmkundskab).

Der lægges billeder ind til musikken, lav små
film til mobiltelefonen, som afspilles sammen
med lyden. Speak og musik.

Musikstykkerne kan have forskellige temaer:
uhygge, hygge, kulde, varme, ro/uro, eller en
fortælling, som programmusik har.

Måske kunne man komponere på andet end en
mobiltelefon.

Prøve at kombinere musik med naturens lyde.
Start med det tålmodighedsarbejde det er at
optage naturens lyde. Kombiner med video-
optagelser.

Hvad er det vi fylder vores ører med? Under-
søgelse af, hvad unge mennesker hører på
deres I-pod o. lign. høreskader, ideelle hørete-
lefoner/ørepropper. Hvad gør lydene ved os…
stemninger.

Musik fra mobil til mobil via fildelingspro-
gram eller blue tooth. Musik som pausemusik
ved udstilling.

Lær om lydbølger, lydens hastighed. Toner og
svingninger. Byg en højtaler. Grammofonens
historie. Store komponister. Finde eksempler
på virksomheder, der laver lyd.
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Søen rundt

Ruten afmærkes. Naturbeskrivelser af geogra-
fisk og biologisk art. Bålsted med natursten
på udvalgt plads. Udsigtspunkter. Legeplads.
Pjecer på dansk, engelsk og tysk. Elever med-
inddrages naturligvis ud fra rammen "søen
rundt".

I biologi kunne man lave målinger af forskel-
lig art - opsætte insektfælder o. lign. resulta-
terne opsættes på tavler på ruten. Emnet kun-
ne også hedde: hvordan bliver vores sø en
turist-attraktion? Man kunne lave natrund-
visning, "Lock ness"-historier mv.

Sejlads på søen. Hvordan kan man opbevare
kajakker/ kanoer, starte en kajakklub. Hvor-
dan gør man det? Må alle? Må alle sejle?
Hvor må man sejle? Lave landgangsbro,
landgangssteder. Affald - hvor?

Søens vandtilgang og -afgang undersøges, og
beskrive i kort. Evt. sammenlignes med andre
søer. Hvilken vandkvalitet har vandet som
tilgår søen? Vand fra enge, marker eller …

Samarbejde med turistbureauet om at lave
forskellige ture, arrangementer. Lave foldere,
plakater, træne guider til de guidede ture.

Byg en vandkikkert og studér fiskenes liv.
Lav evt. en minisø/ akvarium og prøv at holde
nogle vanddyr og fisk der. Lær om fredede
dyr.

Sørestaurering, biomanipulation, iltning af
søer set i et bredt perspektiv. Udflugter til
andre sø-projekter. Hvorfor vil så mange
landmænd have tilladelse til at lave søer på
deres marker? Natursyn generelt, hvad er
smukt og hvad er kunstigt? Bygge modeller,
lave kollager, film mv.

Følge en sø (eller en del af søen) gennem et
helt år. Tag billeder og lav forskellige målin-
ger i temperatur, pH… Vis fotografierne.

Videnskabsmænd fra Arkimedes til Lene Hau
Vestergård

Udgangspunktet skal være eksisterende op-
findelser eller opdagelser. Forsøg som fx HC.
Ørsteds tommelfingerregel, Arkimedes' vand-
snegl, Curie's opdagelse af radium. Der skal
bygges innovation op omkring disse opfindel-
ser. Tegninger, modeller mv. Hvad var det
tænkt som, hvad kan vi bruge dem til nu, nye
ideer (det historiske aspekt skal med).

Brug rollespil og vær opfinder/ opdager og
forevis opfindelser for andre.

Find projekter, der i nutiden udnytter disse
ideer og beskriv dem fx induktionskomfur
(Ørsted). Archimedes's snegl i pumpesyste-
mer.

Sammenlign med innovative virksomheder i
dag (også DTV) mht. nye opfindelser. Sam-
menlign betingelser før og nu. Undersøg
hvordan opfindelser patenteres og markedsfø-
res.

Find eksempler på produkter (eksisterende),
der bygger på bestemte eller "klynger" af op-
dagelser. Hvad er fælles for disse? Hvad kan
man opfinde ud fra andre nye teknologier.
Præsentere ideer.

Udnyt lokalsamfundet. Få kontakt til nogle
virksomheder som udvikler, har udviklet og
videreudvikler. Elevbeskrivelser af disse.

I hvilke "perioder" er der opfundet/ udviklet
mest? Opfindelser ifm. krige har ofte haft stor
betydning for eftertiden. Tankeeksperimenter:
hvordan havde samfundet set ud i dag, hvis 2.
Verdenskrig ikke havde eksisteret fx

Udvælg en gammelopfindelse/ opdagelse.
Hvordan bruges den i dag? Kan vi finde en ny
måde at bruge den på? Kan vi bruge ideen til
noget nyt?
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Virksomhedspræsentation

Præsentation af 1 eller flere lokale virksom-
heder. Dvs. undersøgelse af virksomhederne,
og efterfølgende anvendelse af præsentations-
værktøjer. Vægt på viden om lokalsamfundet,
hvordan det er opstået og dets udvikling. Nu-
værende ledere/ ejer af virksomhederne kan
præsenteres og interviewes.

Tredimensionelt kort og placering af virk-
somhederne. Evt. med trykfunktion, hvor in-
terview afspilles - billeder viser gæt en virk-
somhed - fx ud fra produkter.

Lad eleverne få samtaler med de ansatte og
gerne med virksomhedens leverandører og
kunder. Hvad giver virksomheden af positive
bidrag til lokalområdet. Er der negative ind-
virkninger?

Lave virksomhedsspil a la Matador med loka-
le virksomheder. Se på virksomhedernes sik-
kerhed, grønne regnskab mv.

Præsentation af virksomhedernes påvirkning
af lokalmiljøet: give arbejde, affaldsbelast-
ning, underleverandør.

Undersøg virksomhedens måde at markedsfø-
re sig på; organisation. Hvilke personalegoder
har virksomheden. Hvem er virksomhedens
kunder, konkurrenter mv.

Lav en film/ podcast med billeder som viser
hvordan virksomheden mener den præsente-
res og hvordan andre mener den er. Virksom-
hedens image. Evt. en journalistisk reportage
fra virksomheden.

Lav og producer en SWOT-analyse af virk-
somheden. Lav det som video eller podcast.
Lær at fokusere på fokuspunkter og formid-
ling. Vis det for direktøren.

Min skolevej

Arbejdet med kortlægning, først i det små - fx
oversigt over skolen. Udvid til byen. Tegn din

skolevej; lav dit eget kort (målestok). Man
kan se om man kan gå efter kort. Hvordan er
din skolevej, fx farlig, smuk, grim. Hvordan
kan skolevejen forbedres? Hvad skal der til?
Kontakt med Teknisk Forvaltning, skolebe-
styrelse m.fl. udarbejdelse af planer, kort.
Skriv evt. til lokalavisen.

Samarbejd med SFO og politiet. Lad børnene
prøve at sidde rigtigt i en lastbil og lær dem,
hvor det er vanskeligt at se og bedømme. Lad
børnene få en tur med lokale vognmænd.

Eleverne udvikler: kriterier for hvad en god,
grim, farlig osv. skolevej er. Måske skal der
være en landsdækkende konkurrence, hvor
eleverne kan indsende eksempler og derved
bringe debat om skolevej på banen. De børn,
der normalt bliver kørt i bil, kan så også være
nødsaget til at tage cyklen (motionsaspekt).

Brug GPS - ikke en navigator - og kortlæg
skolevejen ud fra koordinater. Tegn på rum-
papir.

Brug forskellige statistikker og find ud af,
hvor mange der bliver dræbt/ har uheld på
skolevejen. Lav en cykelhjelm, en skoletaske.
Undersøg forskellige cykellygter.

Undersøg miljøproblemer, afvanding, vegeta-
tion, jordbundstyper og indtast på GIS. Ana-
lyser data. Evt. i matematik kan arbejdes med
skolevej optimering og sammenlignes med
byplaner.

Løb i skole! Lån et pulsur med GPS og indfør
datalogningen via PC. Mål andre motionsrela-
terede "ting". Blodtryk, iltindhold, puls, lun-
gekapacitet. Lav en plan for forbedring.

Arbejde med forskellige diagrammer mht.
tidsforbrug ved gang, løb, cykling osv. for-
brug af kalorier. Lav klassedyster hvem cyk-
ler/ går flest kilometer osv.
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Pas på - du er overvåget!

Vi lever i et samfund, hvor alle overvåger
hinanden. Ens søgen på internettet gemmes,
sms'er, mails og mobilopkald gemmes. Besøg
på Arto kan googles. Lav selv en undersøgel-
se med overvågningskamera, blue tooth, fin-
geraftryk, stemmegenkendelse. Kan overvåg-
ning være nyttig: fængsel, plejehjem. Under-
søg hvordan du overvåges.

Lav et koncept til en virksomhed, der leverer
overvågningsudstyr - hvordan kan man mar-
kedsføre, så det fremstår positivt?

Kan demokrati og overvågning høre sammen?
Hvordan undgås det at demokratiet spoleres.
Undersøgelse med snak med politikere, den
udøvende magt, borgere. Evt. en interviewun-
dersøgelse (samfundsfag).

Besøg fra politiets krimienheder/ dataafde-
ling. Historier fra den virkelige verden:
"Hvordan fandt vi morderen/ bedrageren? IT-
sikkerhed og netbanker, mobiltelefonover-
vågning, regler og love.

Overvågning perspektiveres til elevernes egen
verden. Happy-slapping mm. Netbaserede
kontakter osv.

Web-cam, hvordan og hvorfor. Er det vigtigt
at blive set?

Mobilen og brugen af den. Kan vi gemme os
for overvågningen? Kan vi gemme os under
vand? Tage billeder hvor?

Hvilke fejlkilder er der ved overvågning?
(tekniske og forklædningsmæssige). Hvad
kræves hvis disse fejlkilder skal fjernes?
(HTX-niveau).

Ny virksomhed

Med baggrund i det faglige stof i økonomiun-
dervisningen skal eleverne møde en iværksæt-
ter og få ide til en ny virksomhed, ledelse,
regnskab, markedsføring skal tænkes ind i
virksomheden, og der skal udarbejdes en rap-
port/ præsentation af virksomheden. Eleverne
skal opnå viden om det at være iværksætter
og måske selv (eller give andre ideen) starte
en produktion senere.

Brug af IT-værktøj/ groupware. Gruppearbej-
det planlægges og dokumenteres i en wiki/ et
arbejdsrum, hvor alle medlemmer har adgang
og kan følge med. Underviseren skal automa-
tisk følge med i processen via rss-feeds fra
wiki'en.

Det er vigtigt at man selv er realistisk i for-
hold til om ideen kan "holde" - fx brug en
"matrisse"

Materialet fra "Min virksomhed" fra YE ville
være oplagt som inspiration/grundlag for ar-
bejdet. Samarbejde med en reel virksomhed
ville være optimalt. Hver gruppe skulle evt.
have en supporter fra en virksomhed til spar-
ring og inspiration.

Snak med iværksættere. Hør om glæder og
sorger. Lær en masse om samarbejde.

Undervisningsforløbet kan efterfølges af YE
Company Programme, hvor eleverne helt
konkret og praktisk kan føre deres tanker ud i
praksis.

Skriv bogen: fra idé til virksomhed

En mulighed kan være et projekt/ en ide fra en
virksomhed, dvs. knopskydning hvilket bety-
der, at den lille nye virksomhed kan vokse
beskyttet af den store. Deltagerne kunne på
længere sigt måske blive medarbejdere.
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Ideer ved hjælp af Delphimetoden

Titel og kort beskrivelse Uddannelsesniveau Fag

”Min skolevej”
Arbejde med kortlæsning, -produktion,
Rum og retning. Forbedring af en farlig
skolevej, lave en smuk skolevej, skole-
vejsvenner.

0.-3. Klasse Dansk, mat. Billedkunst

Avis
Forsøge at få en side i lokalavisen til
rådighed, og så arbejde som ”journali-
ster”.

1.-3. klasse Dansk

Projektfremlæggelser
Generelt indtænke metoder, der øver
elevernes færdigheder og kompetencer i
forbindelse med projektfremlæggelser
(herunder produkter).

1.-3. klasse Alle

Penge til fodboldmål
Stille opgaven: hvordan kan vi samle
penge ind til noget vi brændende ønsker
os?

1.-5. klasse Matematik
Dansk
Billedkunst

”Spil”
Udvikling af et spil, fx et brætspil

3.-6. Klasse Dansk
Matematik
Natur/teknik

”Varme i en kold tid”
Ovn, brænde, save, overdækning af træ,
træskur

4.-6. Klasse Tværfagligt, mat.

En ”jeg driver virksomhed”-oplevelse
Gerne med en etnisk vinkel.

4.-6. Klasse

”Ernæring”
Hvilken mad er vigtig og hvorfor?
Mad og læring? Mad og alderdom
Evt. lave faste maddage på skolen, evt.
samarbejde med kommune og storkøk-
ken (pensionist mad).

4.-6. Klasse Biologi/hjemkundskab
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”Byg et hus”
Opbygning af et hus i klassen. Tema-
uge. Tag, el, indretning mv.

4.-6. Klasse Natur/teknik
Dansk
Matematik
Hjemkundskab
Sløjd
Håndarbejde
It
Mv.

Energi
Energiforbrug på skolen og hjemme.
Viden om produktion af energi og kon-
sekvenser af brug. Reklamer, film, tea-
ter, blade. Formidling af ændringer.

4.-6. Klasse
7.-9. Klasse

Natur/teknik
Geografi
Dansk
Matematik

”Succes”
Et sjovt virksomhedsspil på nettet med
masser af faldgruber og succesoplevel-
ser. Gerne med en global vinkel. Under-
støttet af opsamling på klassen og lære-
vejledning.

4.-6- klasse
7.-9. Klasse

Tværfagligt

”Mobilmusik”
Eleverne skal komponere et musikstyk-
ke via mobiltelefonen og PC. Lydene til
styket findes i nærmiljøet, f.eks. bane-
gården, eller lignende. Lydene samles i
et musikstykke. Evt. jingle til lokalradio
eller lignende.

4.-10. Klasse Musik
Fysik
IT

Lav undervisningsmateriale
til mobiltelefon med billeder, video,
tekst, tale, musik. Hvis den er god vil
den blive sendt verden rundt

5. klasse og derover Alle

Skole-/klasse t-shirt eller cap til en
fælles skolebegivenhed
Arbejde med at få økonomi og praksis
til at køre

5.-9. Klasse Natur/teknik
Dansk
Matematik

Materialeudvikling
Hjælpe en virksomhed med at udvikle
materialer til den givne målgruppe, fx
give input til en ny seng, der skal sættes
i produktion til teenagere

5. klasse og derover
HTX
Gymnasium

Sløjd
Andre
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Lav et forældremøde om til et restau-
rationsbesøg

Lav en menu, budget, reklame osv. Hvis
det er godt, giver det penge

6.-7. Klasse Matematik
Hjemkundskab

Lav et computerspil
På http://scratch.mit.edu
Hvis det er godt får du mange ”views”

6. klasse og derover Matematik

Befri den kedelige skole
Hvordan får vi en mere spændende og
engagerende hverdag? Projektgrupper,
der laver løsninger.

7.-10. Klasse
Gymnasiet

Alle

Lav en præsentation af en lokal virk-
somhed
Produktionen set i fht. Lokalområdet.

Fra 7. Klasse mediefag + Erh. ØK.

Aluminium, genanvendelse
Viden om metallet, udbredelse af be-
vidsthed om værdien af genbrug. Artik-
ler, reklamer, lokalt engagement.

8.-9. Klasse Dansk
Fysik/kemi
Samfundsfag
Geografi

Kulturelt/ internationalt samarbejde
Find samarbejdsaftale i udlandet, hvor
der kan kommunikeres på engelsk/ tysk.
Opstil i samarbejde med den anden sko-
le punkter, der skal produceres materiale
til.

7.-10. Klasse
Ungdomsuddannelser

Dansk
Tysk
Engelsk

Brochuremateriale til kunstinforma-
tionen
Udarbejde i samarbejde med turistche-
fen brochuremateriale om din by på
dansk/ engelsk/ tysk. Materialet skal
henvende sig til flere målgrupper (børn,
unge, gamle) og siden bruges af turist-
foreningen. Beregn kostpriser.

Udskoling
Gymnasiale uddannelser

Dansk
Engelsk
Tysk
Matematik

Matematik i avisen
Find matematik i avisen. Sammenlign
flere aviser, interview, redaktion. Lav
evt. film om dette eller find anden måde
at kommunikere resultaterne videre på.

Udskoling og opefter Matematik
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Energifestival
En hal bruges som arene for festivallen.
Mange klasser arbejder med hver deres
stand til festivallen. Firmaer som f.eks.
Siemens og Vestas inviteres til evalue-
ring af standene

Udskoling og opefter Fysik/kemi mv.

Udvikling af undervisningsmateriale
til yngre elever
Fx B-niveau kemi: plastemne – laver
materiale til folkeskoleelever (begge
steder er plast en del af stoffet)

Folkeskole
Gymnasiet

Fysik/kemi
Andre

Udvikling af undervisnings-materiale
til yngre elever
Fx B niveau kemi-plast emne. Lave ma-
teriale til folkeskoleelever

Udskoling
Gymnasium

Fysik
Kemi
Andre

Hjælpe en virksomhed med at udvikle
materialer til den givne målgruppe
Eks. Give ideer til en ny møbelvirksom-
hed – fx en seng der skal sættes i pro-
duktion til teenagere.

Udskoling
HTX
Produktionsskole
Gymnasium

Sløjd
Andet

Lave bageri
Samarbejde med Teknisk Skole, Han-
delsgymnasium, virksomheder.

8.-9. klasse Dansk
IT
Matematik

Turist i dit eget område
Komme med forslag til, hvad man kun-
ne give sig til. Lave al promotion.

8.-10. Klasse
Gymnasium

Dansk
Engelsk
Tysk
Naturvidenskab

Formidlingsværkstedet
Medie: podcasting + mobiltelefon
Fortælleteknikker. Bank med erfaringer
og viden inden for lyd, billede og tekst;
teknisk hjælp.

Folkeskole
Ungdomsuddannelser
Videregående uddannelser

Dansk
Sprogfag
Billedkunst
Design
Historie
Samfundsfag
Matematik
Osv.

Beskrivelse af nøgleproblemer
”Hvordan ser den opdukkende fremtid
ud?” (a la Noah)

Folkeskolen Tværfagligt

Skoven
Eleverne tages med i skoven, hvor de
skal udregne skovens areal, et træs rum-
fang osv.

Folkeskole Naturfag
Matematik
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Skolernes motionsdag

Gør skolernes motionsdag (fredag i uge
41) anderledes – find på nye måder at
motionere en hel dag

Folkeskolen Idræt

Valgfaget ”Iværksætter” Folkeskole Valgfag (arbejdskend-
skab)

Humanitært arbejde
Indsamling/ produkter

Folkeskole – alle niveauer Alle

Undervisning af forældre
Udvikle materialer eller lignende til dem

Folkeskole – alle niveauer

Stifinder
Beskriv/ find på/kortlæg en spændende
rute. Iscenesæt det, der skal til. Turist-
folder, genveje, branding af et område,
nye muligheder.

Folkeskole - alle niveauer Natur/teknik
Dansk

En fed idé
Ideudviklingsforløb.

Folkeskole - alle niveauer

Et dukkehjem
Eller enhver brugbar tekst. Omsæt Nora
i forskellige miljøer. Handlemuligheder
i forskellige samfundssystemer eller
perioder. Skriv handleguide.

Folkeskole - alle niveauer Dansk
samfundsfag

Stol eller andet dagligdags
Tegninger, beregninger. Gå i samarbej-
de med virksomheder om design, funk-
tion – hvad er en stol, hvilke behov.
Branding etc.

Folkeskole - alle niveauer Natur/teknik
Dansk
Dansk

Videnskabsmænd – fra Archimedes
til Lene Hau
Hvilke opdagelser, hvordan kom de
frem til det? Kan vi få mere ud af deres
til tider simple forsøg.

Folkeskole - alle niveauer Naturfag

At lære at eksperimentere
Ikke alle børn/ unge har bibeholdt deres
naturlige nysgerrighed og undren. Un-
dervisningsforløb, der provokerer og
giver lyst til at eksperimentere. Hvem
kan bygge den mest solide bro? Bålet

Folkeskole - alle niveauer Natur/ teknik
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der brænder længst osv.?
”Farligt miljø for børn og dyr”
Lurer der farer i det lokale miljø? Hvil-
ke ? Hvad kan man gøre for at ændre
dette? Hvor kan man påvirke?

Folkeskole - alle niveauer Dansk, Fysik, biologi,
natur/teknik, billedkunst,
måske andre fag.

Pas på – du er overvåget!
Et big brother samfund. Mobil, TV, bib-
liotek, internet, sms, mail, fingeraftryk,
blue tooth, Arto.

Folkeskole - alle niveauer Fysik
Samfundsfag

Mere idræt, bedre kost, ingen røg
A la Chris, Johannesskolen København.

Folkeskole - alle niveauer Idræt
Kemi
Biologi

Udnyttelse af damp
Damp som drivkraft, opvarmning,
sky… Hvad kan damp bruges til, hvor-
dan laver vi damp? Island.

Folkeskole – alle niveauer Natur/teknik
Sløjd

Emballage
Lav en emballage eller noget, der kan
være noget i. lav det af PP-plast eller
pap. Ingen brug af klæbemidler eller
hæftemaskine.

Folkeskole – alle niveauer Matematik
Teknologi
Design
billedkunst

Udnyttelse af et juletræ
Hvad kan et brugt juletræ bruges til?

Folkeskole - alle niveauer Natur/ teknik
Sløjd

Papmøbler
Lav et møbel. Du må ikke bruge lim
eller hæfteklammer. Du får tre stykker
bølgepap eller lignende.

Folkeskole - alle niveauer Matematik
teknologi

Miljø
Indlandsisen smelter- find en løsning så
vi undgår at drukne.

Folkeskole - alle niveauer Kemi
Teknologi

Café
Lav en børnecafé. Betalingssystem, me-
nukort, møbler, lamper, madretter.

Folkeskole - alle niveauer Sløjd
Hjemkundskab
Kommunikation & IT
Teknologi
Innovation
Design

Design
Design hvor materialet er cykelslangen.
Produktudvikling og fremstilling. Evt.

Folkeskolen
Lærerseminarium

Materiel design
Matematik
Dansk
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salg af produktion. (samfundsfag og biologi)

Kampagne: ”brug mindre strøm”
Et projekt hvor en skole eller en uddan-
nelsesinstitution og dens elever/lærere
skal leve op til EU’s maksimumskrav til
CO2-forbrug.

Folkeskole
Gymnasium
Seminarium

Tværfaglig: samfundsfag,
Dansk, kemi/fysik, mar-
kedsføringsfag

Virksomhed
Bruge en virksomheds ressourcer til
udvikling af egen idé fx patent, kontak-
ter, lab.

HTX

Bruge en virksomheds ressourcer til
udvikling af egen idé
fx patent, kontakter, laboratorier.

HTX
Og andre

Kemi
Og andre

Sandkassen
Online-tjeneste, hvor ældre elever hjæl-
per yngre, fx også brobygning i folke-
skole, gymnasiet, universitetet.

Ungdomsuddannelser Gymnasiets fagrække

Entreprenøriel tilgang til uddannelse
Med regeringens målsætning om 95%
kan der så udvikles en ”E-metode”?

Erhvervsuddannelser Alle erhvervsrettede ud-
dannelser

Studieteknik-bureau
Der skal oprettes et kontor på skolen,
som styres og bemandes af ældre klas-
sers elever, og som har til formål at vej-
lede/coache de yngste elever i studie-
kompetence.

Gymnasiale uddannelser
Professionsuddannelser

Tværfaglig

Formidel et forsøg via video på nettet
Ud fra devicen, at man ikke har lært
noget, før man selv har formidlet det,
skal man i grupper løse en opgave og
planlægge formidlingsforløbet, optage
det og dele det med andre grupper (kon-
kurrence?).

Gymnasiale uddannelser Naturfag, fysik, mediefag
– tværfagligt

Egen iværksættervirksomhed
Fagligt stof anvendes til at udtænke
egen innovationsvirksomhed, iværksæt-
terpersonlighed og idegenerering indgår
ligesom andre faglige stofområder.

Gymnasiet Erhvervsøkonomi
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Se på en virksomhed med nye briller
Hvis det var mig der, så… Hvorfor gør
de ikke… Ofte kan unge mennesker
undre sig over produkter mm. I eksiste-
rende virksomheder. Gør det bed-
re/anderledes

Gymnasiet VØ
AFS
Innovation

At vælge sit liv
Ud fra tankegangen, at det ikke kun er
entreprenørskab med økonomisk ge-
vinst, der har værdi. Eleverne afklarer
livsdrømme, mål – og vælger videre
uddannelse.

Gymnasiet Dansk
Filosofi
Humanistiske fag

Samarbejde/ idégenerering
Eleverne tages med ud i naturen, hvor
de udsættes for forskellige udfordringer
f.eks. hvordan kommer de over åen med
fire rafter.

Gymnasiet Idræt
Innovation

Tag på studietur!
Observer forskelle mellem kulturer og
samfund. Hvordan kan andre kultu-
rer/samfund påvirke Danmark? Beskriv
scenarier og mulige forretningsområder.

Gymnasiet Samfundsfag
VØ
AFS
innovation

Fremtidsforskning
Tag udgangspunkt i 3-4 trends, beskriv
dem, og find ud af hvilke proble-
mer/behov, der følger (eks. Flere ældre,
fedme mv.) og finde ideer til deres løs-
ning.

Gymnasiet Samfundsfag
VØ
AFS
(Biologi)

Global opvarmning
eller andet ”hot” og aktuelt emne: Hvad
kan du gøre for at løse problemet?

Gymnasiet Dansk
Teknik – teknologi
Kemi
Biologi

Planlæg ” Dagens nyheder”
Via en WIHi udbyder – byder grupper
ind på hvad dagens nyheder skal gå ud
på. Gruppene skriver kommentarer til
hinandens forslag og en redaktion væl-
ger ud til sidst.

Gymnasiet Dansk, tværfag, mediefag
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”Perspektivering fra den virkelige
verden”
Vælg et emne, find artikler, blogs, vi-
deoklip på nettet. Lav en præsentation
(powerpoint/moviemaker)udelukkende
ud fra de fundne ting på nettet.

Gymnasiet
GSK

samfundsfag, dansk

Virksomhedskultur
Undersøg ledelse eller virksomhedskul-
tur i lokale virksomheder – meld tilbage
med rapport.

Gymnasiet erh øk eller Samfundsfag

Udarbejd en oplysningsfolder
for en institution i byen med henblik på
omdømme, markedsføring, tilbud. Fx en
børnehave, biblioteket, et kulturhus.

Gymnasiet Afsætning
Samfundsfag
Dansk

Arrangér en sportsdag for hele skolen 3. g Dansk
Idræt
Samfundsfag
innovation

Arrangér en International Temadag
for hele skolen
(med dans, underholdning, foredrag,
traditioner). Arrangér forskellige fore-
drag fx 2 folk med anden etnisk bag-
grund: at leve i Danmark som tysker,
amerikaner osv.

3. g Kultur
Sprogfag
Samfundsfag
Dansk
Innovation

Lav et ”åbent hus”-indslag om din
studieretning
og dine erfaringer/ oplevelser med din
gymnasieuddannelse og hvad kan ud-
dannelsen bruges til videre hen. Tanken
er at eleverne præsenterer indslaget på
et åbent hus arrangement.

3. g Afsætning
Dansk
Samfundsfag
studieretningsfag

Et forum for kobling af virksomhed-
sideer
på de videregående uddannelser med
investorer.

Videregående (KVU, MVU,
LVU)
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Værksted/ Eksperimentarium
De studerende indsamler genbrugsmate-
rialer/ overskudsproduktion mv. på lo-
kale virksomheder. Skaber et værksted/
eksperimentarium, hvor skoleklasser
kan komme og arbejde.

Seminarium Materiel Design
Billedkunst

Spil – nye spil Alle niveauer

Bæredygtighed
Alle kan sætte ind på hver sit niveau.
Fra at slukke lys til at udvikle lyssenso-
rer odv.

Alle niveauer Naturfag
Dansk
Samfundsfag

Skolemiljø: Hvordan får vi en fed
skole?
Start med omvendt brainstorm – pro-
jektgrupper, der fx laver frugtsalg eller
andet

Alle niveauer Alle

Oplevelsessti
Sti ved byen, der indeholder ”oplevel-
ser” af oplysende art.

Alle niveauer Natur/teknik
Biologi
Fysik/kemi
Geografi
Dansk

Økologi i skolen
Udvikle økologiske vækststeder i skolen
og skolens omgivelser

Alle niveauer Naturvidenskabelige fag

Det innovative klasselokale
Hvordan kan eleverne få ansvar for at
definere, hvad et godt læringsmiljø i
klassen er og aktivt indrette den?

Alle niveauer

Indretning af skolens rum
Ideudvikling og virkeliggørelse af,
hvordan skolens rum skal indrettes og se
ud.

Alle niveauer Materiel design
Matematik
Billedkunst

Præsenter dig selv på video Alle niveauer Humanistiske fag

Præsentere din skole på video Alle niveauer Alle

Kend dit lokalområde Uddannelses-
stedets lokalområde – bredt med formid-
lingsdel.

Alle niveauer Alle
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Jobbytte
Alle lærere skal mindst 1 x årligt være i
praktik i et helt andet erhverv 1-2 dage
+ videndeling.

Efteruddannelse til lærere Pædagogik

Lærerkursus i entreprenørielle værk-
tøjer
2 dagskurser i praktiske ”hvordan gør
man undervisningen entreprenøriel?”

Efteruddannelse til lærere

Lærernes egen erfaring
Hvordan udvikler lærerne selv entrepre-
nørskab.

Efter- og videreuddannelse Til alle fag

”Den udviklende dialog”
hvordan undgår man at bremse kreativi-
tet hos fx elever.

Efteruddannelse til lærere Pædagogik
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Linkliste

http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurshi
p/support_measures/training_education/

http://futurelab.org.uk/

http://idea-denmark.dk/

http://ivaerksaetter.emu.dk/

http://ncge.com/content/page/85

http://pub.uvm.dk/2005/NKRrapport/

http://vels.vcaa.vic.edu.au/links/downloads.ht
ml#3

http://www.alliance.brown.edu/pubs/changing
_systems/personalized_learning/index.shtml

http://www.changethis.com/6.HowToBeCreat
ive

http://www.creativenation.dk/web/

http://www.designfantasi.dk/index.htm

http://www.entre-gavleborg.com/

http://www.fremtidensmilliardindustrier.dk/ab
cinnovation/

http://www.gaebler.com/Entrepreneurial-
Personality.htm

http://www.globalisering.dk/

http://www.grunderskolen.no/

http://www.ildsjaele.dk/

http://www.innovationcircus.com/index.htm

http://www.innovationsbloggen.dk/

http://www.innovativdidaktik.dk/

http://www.kauffman.org/

http://www.nyfo2006.dk/index.asp?id=619

http://www.sckk.dk/visSCKKForside.asp?arti
kelID=1261

http://www.selvstaendighedsfonden.dk/

http://www.sevencirclesofinnovation.com/

http://www.startvaekst.dk/

http://www.strategic-innovation.dk/Arne.html

http://www.wolffberg.dk/innovkoncept.html

http://www.ye.dk/
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Henvisninger.
Hjemmesideadresser er kontrolleret marts 2008.

1 Det har en værdi at have et læringssyn som er kendt og forstået blandt alle involverede på en uddannelsesinstitution.
Det er her ikke målet at fremhæve et bestemt læringssyn frem for et andet og markere, hvilket læringssyn der er
”bedst”. Den erfaringsbaserede læring ligger til grund for undervisnings- og læringsformer i fx projektpædagogikken,
og det er for os naturligt, at entreprenøriel undervisning bygger på et socialkonstruktivistisk læringssyn. Men viden
konstrueres ikke kun på baggrund af allerede eksisterende viden, men den lærendes kommunikation af sine egne per-
sonlige forestillinger om fremtiden og forståelse af muligheder her bliver en nødvendig del af læreprocessen. Undervi-
serrollen udvikler sig fra, at lærerens tilstedeværelse er en forudsætning for, at der kan finde læring sted, til at den læ-
rende og dennes aktive deltagelse i beslutningsprocesser vedrørende mulige fremtider kommer i centrum.
2 Citat hentet fra Innovation Lab i Århus. http://www.innovationlab.dk/sw5639.asp
3 Nørretranders, Tor: Det Generøse menneske. En naturhistorie om at umage giver mage. Peoples Press 2002. 334 sider.
Paperback
4 Csikszentmihalyi, M. (1996). Creativity – Flow and the Psychology of Discovery and Invention. New York: Harper
Collins Publishers.
5 "Findings from the Household Survey", SBS Performance Analysis, 31.3.2002. omtalt i Grønbog.En iværksætterkultur
i Europa. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/da/com/2003/com2003_0027da01.pdf
6 http://projekter.aau.dk/projekter/retrieve/6142295?format=application/pdf
Ghettoiseringens ressourcer. Kim Krebs Risager og Anne Saugmann Rasmussen. Afgangsprojekt Aalborg Universitet,
Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Fibigerstræde 10-13, 9220
Aalborg Ø
7 Tese og antitese er et begrebspar, som basalt henviser til et idésæt eller tankegang og dette idésæts/tankegangs mod-
sætning eller modsigelse. Begrebsparret er især blevet identificeret med G.W.F. Hegels (1770 - 1831) filosofiske sy-
stem, hvor alt (personlig og samfundsmæssig) udvikling påstås at foregå igennem på hinanden følgende teorier og mod-
teorier.
http://da.wikipedia.org/wiki/Tese_og_antitese
8 Modellen er inspireret af den amerikanske forsker Claus Otto Scharmer, som i sin bog ”Theory of U: Leading from the
Emerging Future” fremsætter teorien om en transformationel forandringsproces, hvor man inspireret af fremtidsmulig-
heder genvurderer de traditionelle og industrielle tankegange, der en gang var succesfulde, men nu ikke længere har
værdi i et fremtidigt samfunds sociale strukturer.
http://www.ottoscharmer.com/
9 http://www.workz.dk/pdf/Dramatic%20Innovation.pdf
10 Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse (fotokopi). Referencegruppen om en ny dansk kvalifika-
tionsramme for videregående uddannelser. Maj 2007
En kvalifikationsramme er en samlet og systematisk beskrivelse af de forskellige typer af grader som udbydes inden for
et givent uddannelsessystem. I en kvalifikationsramme er graderne koblet til de niveauer der findes i uddannelsessyste-
met, og deres særlige karakteristika er beskrevet. Det kan dreje sig om en række formelle forhold, fx adgangsforudsæt-
ningerne, længden af den medgåede studietid og mulighederne for efterfølgende videreuddannelse.
11 Se Algreen-Ussing og Fruensgaard, Niels O.: Metode i projektarbejdet. Problemorientering og gruppearbejde. Aal-
borg Universitetsforlag 1997. Side 38.
12 Inspireret af Lars Qvortrup. Se denne hjemmeside: http://www.qvortrup.info/lq/paper-articles/Viden-laering.pdf
13 http://www.humanist.ku.dk/humweb/artikler/1-2004/kompetenceprofiler.htm


