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Forord  
Med støtte fra Fonden for Entreprenørskab er dette idékatalog er blevet til på baggrund af det 

tværprofessionelle udviklingsprojekt MOVE ON mellem Pædagoguddannelsen Viborg og Læreruddannelsen 

Skive, VIA UC. Idékataloget henvender sig til lærere og pædagoger i skolen, såvel som studerende og 

undervisere på professionsbacheloruddannelser. Formålet er at inspirere og motivere til at arbejde 

tværprofessionelt om, gennem og med entreprenørskabsundervisning i grundskolen.  

Idékataloget består af følgende: 1) Forord, hvor der beskrives hvad entreprenørskabsundervisning er og 

hvorfor det er yderst aktuelt i grundskolen, 2) Seks konkrete idéer udviklet af lærer- og 

pædagogstuderende til hvordan man kan bedrive entreprenørskabsundervisning i grundskolen. 

Hvad er entreprenørskabsundervisning? 

Entreprenørskabsundervisning kan kort sagt defineres som en undervisning ”… der understøtter udviklingen 

af entreprenørielle ressourcer, kompetencer og erfaringer.” (Rasmussen & Fritzner, 2015), og/eller en 

undervisningsform, hvor der er fokus på udvikling af elevers og studerendes kompetencer til at skabe, 

udvikle og handle på ”… muligheder og gode ideer, og disse ideer disse bliver omsat til værdi for andre. Den 

værdi, der skabes, kan være af økonomisk, kulturel eller social art.” (Rohde et al, 2013). Entreprenørskab 

kan relateres til en foretagsomhedskompetence, hvor elever og studerende lærer at handle på baggrund af 

muligheder og omsætte ideer til konkrete handlinger. Dermed har vi med en undervisning at gøre, der kan 

betragtes som en handleorienteret undervisning, hvor elever får mulighed for at finde ”nye måder til 

forbedring” (Kirketerp, 2011). Entreprenørskabsundervisning har de senere år vundet indpas i grundskolen 

og skal med skolereformen af 2014 tænkes ind som et tværgående emne i Fælles Mål i alle skolens fag og 

emner. (Undervisningsministeriet, 2019a). 

Hvorfor entreprenørskabsundervisning? 

Børn og unge i dag vokser op i et samfund, hvor innovative og entreprenørielle kompetencer er 

nødvendige. Derfor er det afgørende at de, gennem deres folkeskoletid, på forskellig vis får mulighed for at 

udvikle deres entreprenørielle kompetencer og et mindset, hvor kreativitet, evnen til at tænke nyt, og til at 

udvikle og forandre står i centrum. Folkeskolen har til opgave at skabe læringsrum, der gør det muligt for 

eleverne at uddanne sig til forandringsagenter og iværksættere. Denne ambition kan 

entreprenørskabsundervisning bidrage til, fordi elever her lærer at skabe og handle på ideer og lærer at 

omsætte viden til værdi. De lærer også at samarbejde, at tage ansvar for processer, udfordre sig selv og 

håndtere usikkerhed. Entreprenørskabsundervisning bidrager kort sagt til, at elever bliver robuste og 

livsduelige i et accelererende videnssamfund, hvor viden konstant forandres og revideres (Carboni, 2016; 

Rosa, 2014; Giddens, 1994).   

Entreprenørskabsundervisning taler ind i folkeskolens formålsparagraf, fordi det er en undervisningsform, 

som kan bidrage til at elever kan udvikle ”erkendelse og fantasi”, ”tillid til egne muligheder” og lære at 

”tage stilling og handle” (Folkeskolens formålsparagraf). Det er endvidere en undervisningsform, som 

lægger sig tæt op ad skolens demokratiske dannelsesideal, hvor ambitionen er at danne og uddanne 

ansvarsfulde elever, der både tør og kan tage stilling, handle og bidrage til udvikling af et demokratisk 

samfund. (Rasmussen & Fritzner, 2015).  
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Undersøgelser fra bl.a. Fonden for Entreprenørskab viser samtidig, at entreprenørskabsundervisning også 

styrker elevers motivation for at gå i skole1. Denne motivationsfaktor har positive resultater for de fagligt 

udfordrede elever, men også generelt, hvad angår elevers ambitioner i forhold deres videre 

uddannelsesvalg og karriere. Eleverne bliver kort sagt mere motiverede, fordi de får mulighed for at bryde 

den klassiske lærer/elev relation og arbejde med mere elevstyrede forløb, der har elevernes egne 

interesser og nysgerrighed som omdrejningspunkt. Endvidere bliver eleverne motiverede af, at deres 

arbejde skaber værdi for andre, og får samtidig en større forståelse for, hvordan det, de lærer i skolen, kan 

være værdiskabende. 

Vi vil meget gerne sende en særlig tak til vores eksterne samarbejdspartnere fra Viborg og Skive 

Kommuner, til Fonden for Entreprenørskab og de konkrete skoler i Skive og Viborg, som har taget godt 

imod vores lærer- og pædagogstuderende. Endelig vil vi gerne takke vores co-curriculære studerende fra 

lærer-og pædagoguddannelsen i Viborg og Skive, der har været med til at forme og udføre projektet.  

 

Rigtig god læselyst 

Lea Ringskou, Pædagoguddannelsen, VIA University College, Campus Viborg 

Christoffer Vengsgaard, Pædagoguddannelsen, VIA University College, Campus Viborg 

Sidse Hølvig Mikkelsen, Læreruddannelsen Skive, VIA University College  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Undersøgelser fra Fondens Entreprenørskab viser, at omtalte motivationsfaktor for elevers engagement i skolen også 
gør sig i forhold til Erhvervsskolerne og Erhvervsuddannelserne. (Sørensen et al., 2017)   
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Bytte, bytte købmand 
 

Fag 

Kan afvikles i både matematik, hjemmekundskab, 

sundhedsundervisning og familiekundskab og 

understøttende undervisning. 

 

Klassetrin 

Indskoling og mellemtrin 

 

Varighed 

Forløbet kan tilpasses alt efter, hvor mange lektioner, man 

har til rådighed. I det konkrete tilfælde brugte eleverne på 

mellemtrinnet en dag på det. 

 

Udviklere 

Anne Dybaa Zetterquist, lærerstuderende, VIA UC, 

Læreruddannelsen Skive 

Simon Stenz Lundgård, lærerstuderende, VIA UC,  
Læreruddannelsen Skive 
 
Sead Sadikovic, pædagogstuderende, VIA UC, 

Pædagoguddannelsen, Campus Viborg 
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På en Folkeskole i Viborg har eleverne i 5. og 6. klasse arbejdet med brøker og decimaler i 

matematikundervisningen. Som del af dette forløb udviklede eleverne opgaver til hinanden, som bl.a. 

resulterede i post, der stod i købmandens tegn. 

Eleverne skulle på dagen selv udtænke, planlægge og afprøve 

innovative aktiviteter omkring brøker og decimaler i matematik. 

Nærmere bestemt er udformningen af projektet tænkt som en 

”miniudgave” af den virkelige verden, hvor elevernes egne idéer 

resulterer i nogle aktiviteter og opgaver omkring brøker og decimaler, 

som klassekammeraterne efterfølgende skulle teste og afprøve. Ved 

at lade eleverne styre projektet og selv lave matematikaktiviteter, var 

meningen at give eleverne ejerskab over matematikken. Et ejerskab, 

der kan resultere i øget motivation. Motivationen kan yderligere 

øges, da deres produkter skulle bruges og vises til deres 

klassekammerater og på den måde kunne skabe værdi for andre.  

Det har været vigtigt for os at sikre en sammenhæng mellem de 

fagfaglige mål, fællesskabet og oplevelsen af værdiskabelse gennem 

samarbejde. På den måde har et vigtigt fokus for os været elevernes 

trivsel og udvidelse af deres faglige og sociale relationer.  

 

Beskrivelse af forløbet 

Dagen startede med, at 6. klasse blev inddelt i fire grupper. Hver gruppe fik tildelt et matematikemne: 

procent, statistik, regning med tal, og brøker med decimaltal. 

Derefter gik grupperne hver til sit og fik udfordringen om at 

lave en opgave, der gjorde det muligt for deres 

klassekammerater at arbejde med matematikken på en 

anderledes måde. Opgaven skulle kunne løses indenfor 3-5 

min og skulle være en aktivitet, alle kunne gennemføre.  

I løbet af dagen arbejdede eleverne intenst og motiveret og 

alle grupper fik lavet en opgave, som deres klassekammerater 

afprøvede de sidste to timer i undervisningen. For eksempel 

endte en af grupperne ud med at lave en post, hvor eleverne 

skulle være små købmænd. Klassekammeraterne fik udleveret 

en indkøbsseddel og skulle nu regne og omregne indkøbene 

til brøker og decimaler. Her er elevernes egen beskrivelse af 

posten: 
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Børnene fik blik for, det er vigtigt at alle i gruppen fik ejerskab, tog ansvar og var gode til at give hinanden 

konstruktiv feedback. Sammenholdet i klassen blev på denne måde styrket og der var mange grin i løbet af 

dagen. 

 

 

 

 

 

Som afslutning på dagen evaluerede vi sammen med eleverne med inspiration fra Delfi-

evalueringsmetoden. De fik hver et blankt stykke papir og skulle skrive henholdsvis, “hvad gik 

godt”, “hvad gik knap så godt” og “var der aktiviteter der var bedre end andre”. De skulle herefter 

svare på disse spørgsmål, og sende deres papir videre i rundkredsen, her skulle eleverne sætte en 

streg, ved et svar hvis de var enige. 

 

”vores samarbejde gik rigtig godt, og vi var meget vågne” (elev 6. klasse) 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                       

  

 

 

 

 

 

 

Materialer 

Papir, sakse, limstifter, tape, printer til rådighed, penalhus 

med videre.  
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Idéer til videreudvikling af forløbet 

Man kunne med fordel arbejde med 

følgende punkter, hvis forløbet skulle 

gentages og udvikles: 

Tydeligere arbejde med elevernes 

formidling af de enkelte poster. I 

evalueringen kom det frem, at nogle af 

eleverne havde fundet det vanskeligt at 

forklare deres idé og aktivitet til deres 

klassekammerater 

Man kunne med fordel udvide forløbet og 

arbejde med projektet over en længere 

periode 

 
Man kunne udvide det fysiske rum for 
projektet og inddrage lokalområdet. Man 
kunne arbejde med det i åben skole og 
inddrage det lokale erhvervs- og foreningsliv 
i processen. Fx kunne der laves aftale med 
den lokale købmand. 
                 

Man kunne lade eleverne undervise elever 

fra yngre klassetrin eller parallelklasser med 

tilpasning af de faglige mål, så det matcher 

aldersgruppen. På den måde ville 

værdiskabelsen række ud over den 

pågældende klasse og eleverne kunne vise 

fx de yngre elever, at matematik kan være 

mange ting, gøres på mange måder og være 

nyttig, fx i forhold til at købe ind og handle.  
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Fra skrald til leg og bevægelse 
 

 

Fag 

Dansk, billedkunst, matematik, tværfagligt tema med videre.  

 

 

Klassetrin  

Indskoling og mellemtrin. I det konkrete eksempel blev forløbet udført på 0. og 1. 

klassetrin. 

 

 

Varighed 

Forløbet kan tidsmæssigt varieres. I det konkrete tilfælde tog aktiviteten 3 timer 

 

 

Udviklere 

Dennis Kristensen, pædagogstuderende, VIA UC, Pædagoguddannelsen, Campus Viborg 

Eldin Celjo, pædagogstuderende, VIA UC, Pædagoguddannelsen, Campus Viborg 

Michael Østergaard Hansen, lærerstuderende, VIA UC, Læreruddannelsen Skive 

Nelle Alstrup Donsted, lærerstuderende, VIA UC, Læreruddannelsen Skive  

Kimie Skytte Jensen, lærerstuderende, VIA UC, Læreruddannelsen Skive 
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På en skole i Viborg har eleverne i indskolingen afholdt en tværfaglig aktivitetsdag. Som del af denne dag, 

skabte eleverne i en af dagens workshops omdanne skrald til leg og bevægelse, både inde og ude. 

 

 

Med en portion god fantasi fik eleverne afprøvet, 

hvordan nogle af alle de mange ting, man normalt 

ville smide i skraldespanden, faktisk kan laves til 

legeredskaber. Legeredskaber som kan bruges ude 

og inde til at skabe en kærkommen pause i løbet af 

skoletimen eller til at forny frikvarteret med.  

 

Eleverne skulle i denne workshop sammen udforske 

og være nysgerrige på spil og leg. Der skulle skabes 

nogle rammer, der skulle give eleverne mod til at 

deltage og komme med hver deres input og alle 

deres idéer. Da de fandt på noget som ikke 

fungerende, ændrede de produktet, så det blev 

funktionelt. Ved at bruge deres fantasi, udvikle 

produkterne løbende og føre idéerne ud i livet 

arbejdede eleverne innovativt. Gennem hands-on 

læring, fik eleverne en forståelse for, hvad man kan 

bruge skrald og genbrug til (upcycling) og hvordan 

det man laver ud af skraldet rent faktisk kan få værdi 

ens kammerater, fordi de også kan lege legene i 

frikvarterene og pauserne. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Materialer 

Skrald, sakse, lim, limpistoler 
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Beskrivelse af forløbet 

Dagen startede med vi fik ca. 20 elever ind i 

klasselokalet. Eleverne kom både fra 0. og 1. 

klasse. For at få dem til at følge sig trygge og varme 

dem lidt op til det, de skulle i gang med, lagde vi ud 

med et par små lege. På den måde fik de både lidt 

tid til at se hinanden og os an.  

Efter dette havde vi et kort oplæg om skrald og en 

kort fælles brainstorm i forhold til, hvad skrald 

kunne bruges til og ikke mindst hvilke lege de 

kendte og kunne lide at lege.  Eleverne snakkede 

om boldspil, bowling og meget mere, som de kunne 

lide at lave. Dernæst delte vi børnene op i små 

grupper, som gik videre med at få idéer til, hvad de 

ville lave for en produkt i deres gruppe. En af 

grupperne endte med at lave legetøj, de testede 

udenfor (bowling og jorden er giftig), mens en 

anden af grupperne fandt på lege indenfor, 

udviklede produkter hertil og ikke mindst legede 

legene.  Eleverne viste, at de kunne samarbejde, 

hvor nogle gik på banen de havde lavet og andre 

gik og lagde skrald og de andre prøvede den nye 

del af banen, så de var sikre på, at den fungerende. 

og fandt ud af hvilke former for skrald kunne 

bruges og hvor langt der kunne være mellem 

skraldet.   Sidst på dagen inviterede eleverne deres 

kammerater fra indskolingen til at teste legene.  
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Idéer til videreudvikling af forløbet 

Hvis vi skulle gentage og forbedre forløbet kunne vi med fordel: 

Lade eleverne arbejde længere tid med emnet, fx i understøttende undervisning i to-tre uger. På den måde 

ville de have bedre tid til at produktudvikle, afprøve produkterne, rette til og gøre 

produkterne/legeredskaberne mere holdbare og legen mere gennemtestet. 

 

Lade dem udvikle og skriftliggøre reglerne for spillene i dansktimerne. På den måde ville de lettere kunne 

præsentere deres leg og legeredskaber for andre elever i indskolingen og hvis en anden klasse ønskede at 

lave en af legene, fx som afbræk i en time, kunne lærerene relativt nemt sætte sig ind i reglerne.  

 

 

Lade eleverne komme på besøg i andre klasser og vise dem en eller to af legene, for at inspirere dem og  

deres lærere til alternative lege i timer og frikvarterer.  
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Brætspil der batter 
 

 

 

Fag 

Matematik, billedkunst 

 

 

Klassetrin  

Indskoling, mellemtrin og udskoling 

 

 

Varighed 

Forløbet kan tidsmæssigt varieres 

 

 

Udviklere 

Michael Tarento Jokumsen, pædagogstuderende, VIA UC, Pædagoguddannelsen, Campus Viborg  

Mette Vestergaard Kristensen, lærerstuderende, VIA UC, Læreruddannelsen Skive 

Malene Poulsen, pædagogstuderende, VIA UC, Pædagoguddannelsen, Campus Viborg  
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Produktionen af brætspil var omdrejningspunktet for undervisningen på en skole i Skive, da 

matematikken skulle være mere entreprenøriel. Eleverne blev i dette forløb udfordret på deres 

innovative og kreative kompetencer ved at skulle bruge deres matematikkundskaber på en ny måde, der 

skaber værdi og glæde for deres klassekammerater og andre børn på skolen.  

 

Det er svært at lave et godt brætspil og måske endnu sværere, 

når spillet skal være et matematikspil, der er sjovt at spille. 

Men eleverne i 3. klasse tog udfordringen op og arbejdede 

med det på livet løs under hele forløbet.  

Ud over de matematikfaglige mål med undervisningen var et 

vigtigt fokus på 

dagen også 

samarbejde og feedback mellem eleverne – kompetencer der 

er utroligt vigtige, når man skal skabe noget nyt i fællesskab 

og prøve at tænke i nye baner. Det at tænke i spil oplevede 

eleverne som en rigtig god og sjov udfordring, og 

matematikken blev så at sige hele tiden leget ind i deres 

dialoger og kreative produkter. Udfordringen blev taget op og 

alle fik lavet spil, der kunne afprøves og deles mellem elever i 

og uden for klassen. 

Materialer 

Pap, sakse, lim, farver, A3 papir, Papir 

med mønster, Klips til holder af 

spillebrikker, mv. 
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Beskrivelse af forløbet 

Som opstart på dagen blev klassen introduceret til 

hvordan dagen skulle forløbe med produktion af 

brætspil i matematik. Som inspiration blev klassen 

præsenteret for forskellige typer af brætspil og har i 

forlængelse heraf en fælles dialog om, hvad et brætspil 

er, hvilke elementer der tit er i brætspil, hvilke brætspil 

de selv kender, og hvad der gør et brætspil sjovt at 

spille. Derefter blev eleverne inddelt i grupper af ca. 

fire elever i hver gruppe og skulle så i gang med udvikle 

nye matematikspil. 

Eleverne skulle samarbejde om hele deres spilkoncept og er derfor tvunget til at tænke i mange forskellige 

kreative processer og lægge en plan for deres proces. De skulle overveje; hvilke regler der skulle være for 

spillet, skulle spillet have et tema, hvilke og hvor svære matematiske udfordringer skulle spillet indeholde 

og hvordan skulle spillepladen se ud osv. 

Det at udvikle spil i matematik på denne måder kræver 

mange matematikfaglige dialoger, foruden at det også 

kræver stor koncentration og samarbejdslyst - og vilje at 

tænke kreativt og innovativt sammen. Motivationen blev 

holdt oppe, ved at eleverne igennem processen er meget 

bevidste om, at deres spil skulle præsenteres og spilles af 

andre elever på skolen. Oplevelsen i klassen var, at det at 

skulle skabe værdi for andre, virkelig giver noget power til 

arbejdslysten, særligt når temaet er noget, eleverne synes 

er sjovt at arbejde med.  

 

 

Som afslutning på forløbet præsenterede eleverne spillene for hinanden og fortalte om deres overvejelser 

og udfordringer undervejs – og så var det ellers tid til at spille!  

Ideer til videreudvikling af forløbet 

Eleverne arbejdede meget intenst med spillene igennem hele forløbet og stemningen var rigtig god. Der er 

mange muligheder for at tilpasse og variere forløbet både indholds- og tidsmæssigt: 
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- Man kan variere og differentiere sværhedsgraden i forhold til kravene om spillets faglige indhold 
- Man kan variere gruppestørrelsen og dermed ændre på samarbejdskravene 
- Man kan lade eleverne arbejde med at udvikle faglige spil ved brug af IT mv. 
- Man kan udfordre hele brætspilskonceptet og eksempelvis lade dem udtænke innovative ’levende 

brætspil’ til skolegården eller børn i SFO’en. 
- Man kan lade eleverne udvikle spil til børn og borgere i lokalområdet eksempelvis den lokale 

børnehave eller det lokale plejehjem. 
- Man kan udvikle spil, hvor man udvælger specifikke faglige mål eleverne skal indarbejde i deres spil. 
- Man kan inddrage andre fag og lade eleverne udvikle spil her eksempelvis idræt, dansk, natur og 

teknik, historie osv. 
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Slip fantasien løs 
 

 

Fag 

Kan arbejdes med i dansk, billedkunst, natur og teknik samt tværfagligt 

 

Klassetrin 

Indskoling og mellemtrin. I dette tilfælde fandt aktiviteten sted på 

tværs af 0. og 1. klasse 

 

Varighed 

Forløbets varighed afhænger af antal timer tilgængelige. I det konkrete 

forløb, der beskrives på næste side, var der afsat 5 lektioner/en hel 

dag i hele indskolingen, hvoraf denne aktivitet varede 1½ time 

 

Udviklere 

Frederik Bondekær Langballe, pædagogstuderende, VIA UC, Pædagoguddannelsen, Campus Viborg 

Jens Skov Nielsen, pædagogstuderende, VIA UC, Pædagoguddannelsen, Campus Viborg 

Mia Meyer Jensen, lærerstuderende, VIA UC, Læreruddannelsen Skive 

Laura Marie Førgaard Jørgensen, lærerstuderende, VIA UC, Læreruddannelsen Skive 

Maiken Krog, lærerstuderende, VIA UC, Læreruddannelsen Skive 

Nanna Hofmann Laursen, lærerstuderende, VIA UC, Læreruddannelsen Skive 
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På en skole i Viborg har eleverne i indskolingen afholdt en tværfaglig aktivitetsdag. Som del af denne dag, 

skabte eleverne i en af dagens workshops deres egne fantasidyr af skrald og genbrug.  

Eleverne skulle i vores workshop i fællesskab brainstorme på mulige 

fantasidyr, der kunne komme ud af   skraldet, lave fantasidyrene i små 

grupper og til slut lave en udstilling med dyrene, hvor de tog imod andre 

elever fra indskolingen og præsenterede deres produkter. På den måde 

skulle de igennem en proces, hvor de omsatte umiddelbart værdiløst 

skrald til meningsfulde fulde produkter, der kunne skabe værdi for de 

andre børn i indskolingen ved at blive udstillet og forhåbentlig sætte spor 

hos de andre børn.  Målet var, at eleverne skulle arbejde innovativt. For 

at understøtte det innovative, lagde vi meget vægt på, at eleverne 

arbejder sammen hele processen og støttede hinanden i at komme fra 

idé til handling. De skulle bruge hinandens kompetencer for at fuldføre 

målet og alle skulle have mulighed for at byde ind og tage ejerskab over 

opgaven.  Dette fokus på fællesskab og samarbejde skulle desuden gøre 

det muligt at skabe nye relationer, ikke mindst relationer på tværs af klassetrin, da eleverne blev sat i 

aldersblandede grupper.  

Eleverne skulle have indblik i innovation, entreprenørskab, miljøbevidsthed, kreativitet, kommunikation og 

medbestemmelse.  

 

Beskrivelse af forløbet 

 

Dagen startede ud med at eleverne blev fordelt ud på de forskellige workshops. Den gruppe af elever, der 

kom ind til os, skulle til at starte med igennem et par icebreakers, 

da de kom fra forskellige klassetrin. De skulle stå i rundkreds, kaste 

en ærtepose videre til en anden i gruppen, imens de sagde deres 

navn og sætte et dyr foran deres navn, som begyndte med det 

samme bogstav, som deres navn gjorde. Før selve aktiviteten gik i 

gang fik de vist en lille film om genbrug (se materialeliste) og vi 

viste dem nogle prototyper på fantasidyr, vi på forhånd selv havde 

lavet.  Både før og efter filmen snakkede vi med dem om deres 

kendskab til genbrug. Efter dette inddelte vi dem i grupper med 

fem elever i hver gruppe.  

Over middag lavede vi en lille udstilling med elevernes fantasidyr. 

Mens nogle af eleverne gik rundt og så de øvrige udstillinger i de 

andre workshops, blev en gruppe elever tilbage i deres egen 

udstilling, tog imod gæsterne og forklarede dem om dyrene.  
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”Man skal lære at genbruge…. Det skal ikke ligge ude i naturen og flyde, det 

skader nemlig klimaet” (Pige) 
 

Materialer 

 

Plast, papir, pap, gammelt elektronik, tape, sakse, limstifter, limpistoler med videre.  

 

Video om genbrug: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2AD0FltGBw  

Idéer til videreudvikling af forløbet 

 

- Etablér samarbejde med det 
lokal erhvervsliv, plejehjem, 
sygehus, dagtilbud mv. – og 
udstil børnenes produkter der, 
så værdiskabelsen kan række 
ud over skolen 
 

- Arbejde videre med 
fantasidyrene i dansk – skriv 
historier og læs højt for de 
mindre klasser af historierne 
 

- Hav så mange materialer med 
som muligt. Børn lærer 
forskelligt, gribes, motiveres 
og er kreative ud fra vidt 
forskellige materialer  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2AD0FltGBw
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 ”Det her er Flagermusen Frida. Det I ser her, det er ikke bare ét dyr. Det er fem ideer 

om et dyr, der er gledet sammen og er blevet til det her dyr. Mens de arbejdede kom 

de frem til, at den skulle have et navn, have et hus, have noget at spise… det var ikke 

noget, vi havde bedt dem om” (studerende) 
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2 + 2 = ?: Plusstykker på hovedet 
 

 

 

Fag 

Matematik 

 

Klassetrin 

Indskoling, mellemtrin og evt. 

udskoling 

 

Varighed 

Forløbet kan tidsmæssigt varieres, 

her brugte vi i alt seks lektioner. 

 

Udviklere 

Tess Hestbech, pædagogstuderende, VIA UC, Pædagoguddannelsen, Campus Viborg  

Amal Beydas, lærerstuderende, VIA UC, Læreruddannelsen Skive 
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På en folkeskole i Skive har to 1. klasser arbejdet med plusstykker i matematikundervisningen. Som 

afslutning på forløbet skulle eleverne samarbejde om at være kreative og udtænke nye måder at regne 

på. De nyudviklede regnemetoder skulle eleverne fra 1. klasse efterfølgende præsentere og afprøve med 

eleverne i 0. klasse, således at den værdi, der skabes, gives videre.  

 

Udgangspunktet for dagen med innovativ matematik i 1. klasse hvor at 

eleverne i samarbejde med hinanden skulle udvikle kreative regnemåder, var at 

eleverne skulle have en høj grad af medbestemmelse, der skulle være en høj 

positiv aktivitet og eleverne skulle føle ejerskab over forløbet. Vi ville gerne vise 

eleverne, at der findes matematik i alt og kun fantasien sætter grænsen.  

 

 

Derudover var det en vigtig pointe med dagen, at eleverne kunne få 

mulighed for at skabe nye relationer på tværs af de to 1. klasser via 

det faglige arbejde samt at få øje på hinanden som ’arbejds’-

kammerater. Når vi beder eleverne, om at tænke nyt og kreativt er 

det også helt en grundlæggende værdi for os, at eleverne skal 

opleve, at det ikke er farligt at træde ved siden af og lave fejl – kun 

derigennem rykker vi fremad sammen og åbner nye muligheder for 

udviklingen af entreprenørielle mindsets i folkeskolen. 

 

”Det var vildt fedt, at få lov til at lære 0. klasserne det!” (elev i 1. klasse) 

 

Beskrivelse af forløbet 

 

Begge 1. klasser havde arbejdet med emnet plusstykker i 

matematik, inden vi som afslutning på forløbet ville ’åbne 

matematikken op’ og lade eleverne arbejde med deres 

nyerhvervede kompetencer på en ny og kreativ måde. Dagen 

startede med en fælles opstart i klassen, hvor vi fortalte om 

dagens forløb og startede dialogen med eleverne om, hvordan 

man kan være innovativ med matematik. Vi havde medbragt forskellige materialer (se materialeliste) 

eleverne kunne få lov til at lade sig inspirere af og arbejde med, når de i grupper efter opstarten skulle i 

gang med kan finde på nye måder at lave plusstykker på.   

Materialer: 

Balloner, tændstikker, modellervoks, 
papir, sakse, limstifter, materialer fra 

naturen mv. 
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Udover at finde på nye måder at regne på, var opgaven for elever samtidigt at lave deres nye 

regnemetoder om til opgaver, de senere på dagen kunne præsentere og lave sammen med eleverne i 0. 

klasserne på skolen. På den måde var undervisningen med at skabe social og faglig værdi, idet børn lærer 

andre børn om matematik. 

Vi oplevede at alle elever var 

meget aktive hele dagen igennem 

og meget optagede af at finde på 

nye måder at lave plusstykkerne. 

Derudover var det en stor 

motivationsfaktor for eleverne, at 

de skulle lave opgaver til andre 

elever på skolen, det gav helt klart 

en følelse af ejerskab og ansvar 

for opgaven. 

 

 

 

”De var alle sammen ivrige – de får den der form for ejerskab; det er dem, der gør 

det” (studerende) 

 

 

Ideer til videreudvikling af forløbet 

 

Dagen i plussernes navn gik rigtig godt og eleverne var glade og aktive hele dagen. Det var tydeligt at 

ejerskabet over opgaverne og ansvaret for at skulle videreformidle var meget motiverende for eleverne.  

Man kunne med fordel arbejde med følgende punkter, hvis forløbet skulle gentages og udvikles: 

- Man kunne med fordel have ladet eleverne øve sig i at forklare og præsentere opgaverne, inden de 
skulle bruges i 0. klasserne 

- Forløbet kan udvides så eleverne arbejder med det over en længere periode 
- Man kunne lade 0. klasserne og 1. klasserne arbejde med opgaverne i fællesskab og så lade dem 

bytte opgaver 
- Man kunne lave aktiviteten som udeskole og finde materialerne i naturen. 
- Man kan lave samme forløb med andre regnearter 
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1,2,3 KÆMP 
 

 

 

 

 

Fag 

Tværfagligt, dansk, billedkunst 

 

Klassetrin 

2. og 3. klasse 

 

Varighed 

Forløbets varighed afhænger af antal timer 

tilgængelige. I det konkrete forløb, der beskrives på næste side, var der afsat 5 lektioner/en hel dag i hele 

indskolingen, hvoraf denne aktivitet varede 1½ time 

 

Udviklere 

Kristian Vehl Dahlgaard, pædagogstuderende, VIA UC, Pædagoguddannelsen, Campus Viborg 

Morten Krogsdal Thorsager, pædagogstuderende, VIA UC, Pædagoguddannelsen, Campus Viborg 

Niels Jade Overgaard, lærerstuderende, VIA UC, Læreruddannelsen Skive 
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På en skole i Viborg har eleverne i indskolingen afholdt en tværfaglig aktivitetsdag. Som del af denne dag 

kæmpede eleverne i én af dagens workshop med og mod hinanden med hjemmelavede våben og 

fæstninger skabt af genbrug. 

 

 

Til workshoppen blev børnene på tværs af 1., 2. og 3. klasse inddelt i to hold. Hvert 

hold fik til opgave at bygge et fort, et flag til deres hold og ikke mindst kugler og 

våben ud af skrald og genbrugsmaterialer. Temaet for aktiviteten var skrald og 

genbrug, og eleverne skulle i den forbindelse lære værdien af og genanvende det 

“ubrugelige” for og skabe glæde for andre elever i indskolingen. Til sidst skulle de 

kæmpe mod hinanden og introducere aktiviteten for andre elever i indskolingen. De 

skulle være entreprenante og innovative. Vores undervisning var innovativ, dels 

fordi eleverne fik mulighed for at benytte klasselokalet på en ny måde, hvor der var 

rig mulighed for samarbejde og være kreative, dels fordi materialerne til 

undervisningen inviterede til kreativitet og idérigdom. De blev tvunget til at tænke 

innovativt for at bygge deres fort, lave deres armer, skjold og kastevåben, i 

fællesskab nytænke strategier for at erobrer modstanderens flag og generelt se nye 

muligheder i skraldet. For at skabe rum for entreprenørskab og innovation var det 

vigtigt for os, at give eleverne så meget plads og selvbestemmelse som muligt. 

Aktiviteten gav eleverne ny indsigt i og forhold til genbrug. 

 

Beskrivelse af forløbet 

Vi lagde ud med at fortælle eleverne lidt om, hvad vores aktivitet 

gik ud på. Men meget hurtigt fik vi delt eleverne op i to grupper. 

Hver gruppe skulle herefter blive enige om, hvilket flag de ville 

have til deres hold, hvilken base de ville bygge og hvilke våben, 

det ville være godt at lave, hvem der skulle lave papirkugler, fort 

med videre. Vi prøvede så vidt muligt at stå på sidelinjen, mens 

eleverne lavede disse ting, så de kunne få så meget ejerskab som 

muligt. Efter ca. ½ time var det tid til slåskamp. Her gik vi for en 

stund i front og ridsede reglerne for kampen op. Hvert hold skulle 

forsøge at få fat i det andet holds flag, samtidig med de passede 

på deres egen base og deres eget flag.  

Sidst på dagen blev der åbnet op for, at elever, der ikke havde 

været i denne workshop, kunne være med i en kamp. De elever , 

der tog imod dette tilbud, blev guidet af de elever, der tidligere 

på dagen havde bygget fort med videre. 

Vi er blevet klogere på vigtighede af børns forståelse for entreprenørskab og iværksætteri. Glæden ved at 
tænke kreativt og præsentere ens nytænkning og dele ens resultater og produkter med andre. Vi har også 
lært at børnene godt kan lide at få et afbræk fra den traditionelle undervisning, og at det kan gavne resten 

Materialeliste 

Papir 

Pap 

Tape 

Elastikker 

Dåser 

Tøj 

Pinde 
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af skoledagen hvis man i slutningen af en aktivitet indfører noget afslapning så børnene falder til ro igen og 
kan gå stille ind til næste time. 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

”Det var  
megasjovt!” 
(Pige) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idéer til videreudvikling af forløbet 

 

Skulle forløbet gentages kunne man med fordel afsætte mere tid til produktionen af de forskellige remedier 

såsom flag, våben med videre 

De elever, der besøgte workshoppen sidst på dagen og fik lov til at kæmpe med de våben, der var 

produceret, var meget optagede af det. For at skabe yderligere værdi og fastholde elevernes interesse og 

motivation, kunne de producerede våben med videre gemmes og baserne kunne genetableres i et ledigt 

rum. Derefter kunne rummet i en periode indgå som mulig frikvarteraktivitet for hele indskolingen og i SFO 

tiden, hvor eleverne kunne skrive sig på en liste 
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