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1. Baggrund 
Baggrunden for evalueringen er, at Innovationshuset i Næstved1 har ønsket at evaluere to 

pilotprojekter, Design fremtidens By og Små komponisters Værksted. Professionshøjskolen Syd, 

(UC Syd) har stået for evalueringen af pilotprojekterne. De to pilotprojekter har haft to forskellige 

målgrupper, henholdsvis to gymnasieklasser på Næstved gymnasium og en 4. klasse på en 

folkeskole. Selv om de to projekter er forskellige, er det fælles omdrejningspunkt for 

pilotprojekterne, et fokus på de kreative og innovative kompetencer, som eleverne tilegner sig 

igennem de kunstneriske og æstetiske processer. 

 

2. Kort beskrivelse af projekt Design fremtidens by 
Pilotprojekt på Næstved Gymnasium 

Innovationshuset og Næstved Gymnasium er gået sammen om at afprøve nye metoder, 

der giver eleverne mulighed for at udnytte deres kreative og skabende sider i den faglige 

undervisning. På baggrund af et oplæg til en projektskitse beskrives det, at temaet er Design og 

produktet er Fremtidens by – fragmenter: Dogville.  

 

Indsatsen gennemføres i uge 6, 2008 indenfor 4-5 skoledage som en del af det nye fag Almen 

Studieforberedelse. Målgruppen er 2.g og de involverede lærere er i 2c fra faggrupperne 

oldtidskundskab, religion og billedkunst og i 2z er faggrupperne matematik og biologi 

repræsenteret. Målet er, at eleverne producerer en ”fysisk” by efter dogmeprincippet, og formålet 

er, at eleverne ved at komme igennem en kreativ skabelsesproces, lærer at arbejde med deres fag på 

en ny og værdi skabende måde for derved at se om disse kompetencer har overførselsværdi til andre 

fag. 

 

Intentionen er, at gymnasieeleverne bruger fortiden til at komme med bud på fremtidens bydesign 

og hertil anvender de både deres faglige viden og de kreative kompetencer2. De involverede fag 

kommer med kernestof til projektet. Eleverne skal arbejde på tværs af de forskellige skolefag og 

kombinere teorier og metoder fra naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab3.  

 

Det pædagogisk didaktiske grundlag er, æstetiske læreprocesser forbundet med det faglige indhold 

og æstetiske læreprocesser som katalysator for innovative kompetencer. Der arbejdes ud fra KIE-

modellen – en model som præsenteres efterfølgende og de vil blive trænet i innovationsværktøjer, 

ligesom eleverne vil blive inspireret af morgenboost. Ugen starter med et rigtigt kick off, idet 

forfatter, Ph.D. fra Copenhagen Business School og rådgiver inden for reklame, branding og 

oplevelsesøkonomi, Claus Buhl med udgangspunkt i sin seneste bog ”Kreativitet – Danmarks 

vigtigste råstof” vil sætte spørgsmålstegn ved den klassiske opfattelse af videnskab og intelligens.  

 
Eleverne præsenterer som afslutning på forløbet deres produkter det vil sige en ”fysisk” by efter 

dogmeprincippet for skolekammerater, forældre og et dommerpanel, der vil finde frem til de bedste 

ideer og den bedste præsentation. 

 

 

 

                                                 
1 http://www.innovationshuset.com 

2 Se fx www.dac.dk 
3 www.innovationshuset.com under Sidste nyt og Projektbeskrivelse 

http://www.innovationshuset.com/
http://www.innovationshuset.com/
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Derudover får underviserne en efteruddannelse i KIE-modellen og æstetiske processer gennem et 

”Mini-krealeder-kursus”. 

 

3. De kreative og innovative kompetencer 
Iværksætteri og innovation er begreber, der er dukket op i mange forskellige sammenhænge i den 

uddannelsespolitiske debat i de seneste år. I fx regeringens redegørelse ”Bedre uddannelser” 

(2002)4 nævnes begrebet innovation inspireret af to OECD-rapporter5. Ligeledes i en rapport fra 

Undervisningsministeriet fra 20046, spiller begreberne en central rolle. Og endelig har 

Undervisningsministeriets lanceret en kampagne omkring Pionerprisen 20087, en konkurrence for 

lærere og undervisere om at lave et undervisningsforløb der er med til at udvikle elever og 

studerendes kreative og innovative kompetencer. De bedste undervisningsforløb indenfor tre 

kategorier, vil blive honoreret med en pris.  

 

3.1 Kreativitet, innovation og entreprenørskab 

I forbindelse med evalueringen af de to pilotprojekter, Design fremtidens By og Små Komponisters 

Værksted, defineres begreberne kreativitet, innovation og entreprenørskab på følgende måde: 

 

Kreativitet er evnen til at kunne kombinere: kendte ting, ord, begreber eller ny viden på en ny måde 

og bragt i anvendelse i en ny sammenhæng. Man kan også definere begrebet ud fra den 

amerikanske kreativitetsforsker Mihaly Csikszentmihalyi´s definition8, hvor han bruger begrebet 

domæne. Et domæne kan fx være et eller flere fag. For at kunne være kreativ er man nødt til at 

kunne træde ind i og beherske et domæne på egen hånd.  

 

Ifølge hæftet Entreprenørskab i undervisningen9 defineres kreativitet: ”Fokus på kreative processer 

i undervisningen styrker de lærendes evner til at tænke i associative baner og foretage tankespring. 

Den kreative proces kan trænes ved at: 

- Den lærende formulerer nye spørgsmål 

- Den lærende kan overføre det, de lærer, mellem forskellige kontekster 

- Den lærende arbejder ud fra, at læring er en proces, som også indebærer, at man lærer af 

sine egne fejl 

- Den lærende lader sig opsluge af en problemstilling, indtil der er nået et resultat”. 

 

Kreativitet er en iterativ proces og kreativiteten bevæger sig mellem forskellige stadier i KIE 

modellen.  

 

Innovation kan derimod defineres som ”evnen til at bruge kreativiteten på en måde så ideen skaber 

værdi for andre end en selv”10. Det sociale element er vigtigt i den innovative proces. Ideer som 

                                                 
3 OECD (2001): The new Economy: Beyond the Hype. Report. http://www.oecd.org/dataoecd/2/26/2380634.pdf og 

OECD (2003): The Policy Agenda for Growth. Report http://www.oecd.org/dataoecd/47/4/3503752.pdf 

4 Til udvikling af innovation og iværksætterkultur i det danske uddannelsessystem – en strategi og 10 anbefalinger fra 

Visionspanelet for innovation og selvstændighedskultur i uddannelserne. http://pub.uvm.dk/2004/visionspanelet/. Det 

foreslås bl.a. at ”innovation” integreres i alle uddannelsers formål. 
5 http://www.pionerprisen.dk/om-pionerprisen 

 
8 Buhl, Claus (2007) “Kreativitet. Danmarks vigtigste råstof” p. 168. 
9 Valdemar Duus red. (2007) ”Entreprenørskab i undervisningen”. Selvstændighedsfonden. 

http://www.pionerprisen.dk/om-pionerprisen
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ingen kan bruge har ingen nytteværdi for andre. Hvor kreativitet handler om at skabe noget nyt, 

handler innovation om at udvikle ideerne, så de giver værdi for andre i fx en lærings- eller en 

samfundsmæssig sammenhæng.  

 

Entreprenørskab kan defineres som kombinationen af kreativitet, innovation og lysten til at sætte i 

værk og samles i begrebet entreprenørskab11. Entreprenørskab vil dog i denne evalueringsrapport 

blive defineret jf. KIE modellen som præsenteres i afsnit 3.2.  

 

3.2 KIE Modellen 

KIE modellen står for det Kreative, det Innovative og det Entreprenante læringsrum12. Modellen er 

udarbejdet af Irmelin Jensen og Ebbe Kromann til brug på Rungsted Gymnasium og modellen 

anvendes som læringsramme i bl.a. pilotprojektet på Næstved Gymnasium.  

 

Modellens tre læringsrum 

Det kreative læringsrum, hvor de traditionelle elev- og lærerroller udfordres. At skabe nye ideer 

kræver gå-på-mod og vovemod. Det kræver åbenhed og indlevelsesevne. Det kræver, at eleven går 

med på andres ideer og selv spiller ind med nye ideer. Der er ingen dommere. Eleverne er ikke vant 

til denne arbejdsproces. I det kreative læringsrum er der ikke noget, som er rigtigt eller forkert. Den 

fag professionelles rolle er primært observatørens, organisatorens og fødselshjælperens. 

 

Det innovative læringsrum trækker på det logiske og analytiske. Det vanskeligste for eleverne er, at 

prioritere og systematisere de mange ideer og finde den endelige ide, som de vil gå videre med. 

Eleverne kan bruge den fag professionelle som konsulent, og den fag professionelle kan stille 

udfordringer til eleverne samt forholde sig spørgende i processen. I et flerfagligt samarbejde vil 

lærerne som fag professionelle kunne støde på ukendte problemstillinger i mødet med andre fag. 

 

I det entreprenante læringsrum skal eleverne realisere og sprede deres produkt. Det stiller krav om 

udadvendthed, iscenesættelse, organisatorisk evne og loyalitet over for gruppen og dens ide. Som 

fag professionelle må vi træne eleverne til at kunne dette gennem praksis.  

 

KIE Modellen præsenteres nedenfor13:  

 

                                                                                                                                                                  
10 Valdemar Duus red. (2007) ”Entreprenørskab i undervisningen”. Selvstændighedsfonden. 
11 Valdemar Duus red. (2007) ”Entreprenørskab i undervisningen”. Selvstændighedsfonden. 
12 Funch Jensen, Irmelin og Kromann, Ebbe (2006) ”Innovativ pædagogik i praksis”.  Pionermagasinet 02. 
13 Funch Jensen, Irmelin og Kromann, Ebbe (2006) ”Innovativ pædagogik i praksis”.  Pionermagasinet 02. 
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Model 1: KIE modellen 

4. Det overordnede formål med evalueringen 
Det overordnede formål med pilotprojektet på Næstved Gymnasium er, at eleverne ved at komme 

igennem en kreativ skabelsesproces lærer at arbejde med deres fag på en helt ny og værdi skabende 

måde. Målet er, at eleverne producerer en ”fysisk” by efter dogmeprincippet. Professionshøjskolen 

Syd (UC Syd) har på baggrund af en henvendelse fra Innovationshuset i Næstved og efterfølgende 

mail korrespondance med Kirsten M. Danielsen, udarbejdet et evalueringsdesign14. Evalueringen 

har til formål: 

 

- For det første at afdække hvad der forstås ved de kreative og innovative kompetencer 

For det andet at undersøge i hvor høj grad eleverne udvikler kreative og innovative 

kompetencer 

- For det tredje at undersøge hvilken betydning de understøttende strukturer har for 

udviklingen af de innovative og kreative kompetencer (med understøttende strukturer 

menes metoder, værktøjer, pædagogik, didaktik, læring- og læringsrum) 

- For det fjerde at vurdere om de innovative og kreative kompetencer har 

overførselsværdi 

- For det femte at afdække hvilke effekter indsatserne har haft 

- For det sjette at afdække drivkræfter og barrierer i forbindelse med implementering af 

indsatserne i pilotprojekterne 

 

5. Evalueringens metode 
Det overordnede valg af tilgang til evalueringen må karakteriseres som primært kvalitativ og 

eksplorativ. For at kunne afdække forståelser, tillagte betydninger og oplevelser af kreativitet og 

innovation, er metodetriangulering anvendt. I forhold til gruppen af undervisere på gymnasierne er 

selvevalueringsskemaer anvendt i de to klasser. Parallelt hermed er semi-struktureret og  deltagende 

                                                 
14 Evalueringsdesign: Fremtidens by og De Små Komponisters Værksted. 10.1.2008. Professionshøjskolen Syd. Videnscenter for Læremidler og 

evaluering. Udarbejdet af Anne-Marie Tyroll Beck og Benthe Fogh Jensen. 
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observation også anvendt i de to gymnasieklasser. Efterfølgende blev der gennemført 

enkeltinterviews med nøgleinformanter og et semistruktureret fokusinterview med eleverne. 

 

5.1 Virkningsevaluering 

I udarbejdelsen af evalueringsdesign for dette pilotprojekt har udgangspunktet været 

virkningsevalueringen, idet dens design med opstilling af samt be- eller afkræftelse af et projekts 

programteori, kan bidrage til at opfylde kravene fra Innovationshuset i Næstved om synlighed og 

sammenhæng mellem projektets indsatser, mål, processer og effekter. 

 

En virkningsevaluering er et evalueringsdesign som har fokus på at undersøge hvordan en given  

indsats, bygget på en række hypotetiske årsags-virkningssammenhænge, virker i praksis15. En 

virkningsevaluering er optaget af at belyse, hvad der ”virker”, med hvilken ”effekt” og for hvem. 

Evalueringsformen er velegnet til at evaluere pædagogiske processer, fordi den netop forbinder 

indsats, processer og resultat og samtidig opsamler viden. Udgangspunktet for 

virkningsevalueringen er forestillinger eller antagelser om, hvordan en given indsats virker, hvilket i 

virkningsevalueringen kaldes en ”programteori”. Et projekts programteori er nogle begrundede 

forestillinger om, hvorfor en given indsats skulle have bestemte resultater for denne gruppe 

mennesker i denne situation. Man må som læser være opmærksom på, at der derfor ikke er tale om 

årsagsvirkningssammenhænge i en naturvidenskabelig kausalforståelse, men snarere er tale om de 

mere eller mindre eksplicitte forestillinger om, hvordan sammenhængen mellem indsats og effekt 

er, som det ser ud for projektdeltagerne. Der er altså ikke tale om lovmæssigheder, men om en måde 

kontekstuelt at forstå regularitet på.  

 

På et overordnet plan kan man sige, at en programteori for pilotprojektet på Næstved Gymnasium 

ser sådan ud: 

 
Design fremtidens by  Udvikling af kreative og innovative kompetencer 

   Kompetencernes overførselsværdi

                                                 
15 Krogstrup, Hanne Katrine og Larsen, Peter, Dahler. ”Nye veje i evaluering”, 2003. 
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5.1.1 Programteorien 

 

Indsats      Understøttende aktiviteter  Virkninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pædagogisk/didaktisk grundlag 

Æstetiske læreprocesser 

KIE modellen 

 

De fag professionelles roller 

 

Organiseringen af processen: 

Samarbejde i en stor gruppe (hele klassen) 

Samarbejde i mindre grupper 
 

Design En By 

MÅL 

At eleverne opnår forståelse for 

innovative og kreative processer 
gennem arbejdet med KIE 
modellens forskellige læringsrum 

At eleverne igennem arbejdet med 

at producere fremtidens by 

udvikler metoder til at arbejde 
kreativt og innovativt  

At eleverne bliver bedre til at 
inddrage fagenes kernestof i 

arbejdet med at videreudvikle 

deres ideer. 

At eleverne igennem arbejdet med 

projektet får en tiltro til deres til 

deres egen skabende evner, som 
kan overføres til andre fag og 
projekter 

 

 

 

Værktøjer: 

Kreativitets- og procesværktøjer fx 

rejseholdet, rolletombola, idestafet, De 

Bonos Tænkehatte og brugerdreven 

innovation 

 

 Evalueringsform 

Byvandring efter dogmeprincippet 

Kåring af de bedste ideer 

 

Tegn på/indikatorer: 

- At eleverne opnår forståelse for 
innovative og kreative processer  

- At eleverne udvikler metoder til 

at arbejde kreativt og innovativt  

- At eleverne bliver bedre til at 

inddrage fagenes kernestof i 
arbejdet  

- At de kreative og innovative 

kompetencer som eleverne 
udvikler har overførselsværdi 
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5.2 Dataindsamling 

Der er benyttet flere forskellige dataindsamlingsmetoder i evalueringen. I forhold til evalueringens 

overordnede formål, er der valgt at fokusere på de informanter, som er direkte involveret i 

indsatserne, dvs. de gymnasieelever og undervisere i 2g som er de primære kilder eller informanter i 

indsatsen. Sekundært er nøgleinformanter inddraget gennem enkeltinterviews. Der er primært 

benyttet primære kilder til dataindsamlingen, hvilket skyldes projektets eksplorative karakter.  

 

5.2.1 Dokumentstudier 

Der er inddraget en række forskellige sekundære kilder. Nedenstående er en liste over  

dokumenterne: 

 

Projektbeskrivelser 

o Okkels, Else Marie (2008) ”Projektbeskrivelse for Små Komponisters Værksted – udvikling 

af børns innovative kompetencer med musikken som redskab”. Et projekt i Innovationshuset 

i Næstved.  

o Funch, Irmelin & M. Danielsen, Kirsten (2007) ”Oplæg til pilotprojekt på Næstved 

Gymnasium: Almen studieforberedelse i uge 6”.  

o Funch, Irmelin & M. Danielsen, Kirsten (2007) ”Oplæg til AT-uge på Næstved Gymnasium 

uge 6, 2008. Tema: Design en by – hvordan kan fremtidens by se ud? Hvordan bør Næstved 

udvikle sig?” 18.12.2007. 

o Forløbet i 2.g AT-uge 3. Uge 6 2008. Oplæg udarbejdet af underviserne på Næstved 

Gymnasium. 

 

Publikationer 

o Duus, Valdemar (2007) ”Entreprenørskab i undervisningen”.  Den Europæiske Socialfond, 

Undervisningsministeriet og Selvstændighedsfonden. 

o Funch, Irmelin & Kromann, Ebbe (2008) ”Innovativ pædagogik omsat til praksis”. 

Pionerprisen 2008 

o Undervisningsministeriet (2007) ”Pionermagasinet” 1. årgang 

o Undervisningsministeriet (2007) ”Temahæfte nr.3 Innovationskraft på professionshøjskoler” 

o Buhl, Claus (2007) ”Kreativitet – Danmarks vigtigste råstof. Børsens forlag”. 

 

 

Elevernes udarbejdede materialer 

o Maj-Britt, Nanna, Anders, Samir, Tina og Mie (2008) ”Projektbeskrivelse: Fremtidens by – 

AT i matematik og biologi. Udvikling af Næstved Havn og kanal. Flydende by”.8.2.2008 

o Gruppe 2 (2008) ”Opgaveplanlægning: Multifunktionel halfpipe”. 

o Anders, Maria, Mikkel, Simon og Sylvia (2008) ”Projektdesign Haj-bio”. 

 

 

Case-beskrivelser, ugeprogram og dommerskema 

o AB/LC (2008) 2z/AT uge 6, 2008/AB ”Biologi og matematik. Emnebeskrivelse til 

eleverne”. 

o Innovationshuset (2008) ”Dommerskema ”Design fremtidens by””. Næstved gymnasium og 

Innovationshuset. 8. februar 2008 
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o Innovationshuset (2008) ”Drejebog for præsentation og bedømmelse af projekter i Design 

fremtidens by”. Næstved gymnasium uge 6 

 

Netlinks 

www.innovationshuset.com 

www.skompo.dk 

www.pub.uvm.dk/2007/pionermagasinet 

www.pionerprisen.dk 

 

5.2.2 Logbog med observationsskema 

Formålet med anvendelsen af logbogen er flerfoldig. Den skal fungere som et internt redskab til 

løbende at fastholde målet med indsatserne og procesbeskrivelserne dvs. de understøttende 

strukturers betydning. Logbogen er dermed med til at kvalificere det løbende arbejde i 

pilotprojekterne, dokumentere indsatsen og den efterfølgende evaluering. 

 

I logbogen med observationsskema16 er der indbygget en observationsguide, hvori observationer af 

elevernes adfærd kan beskrives i de forskellige faser i KIE modellen. Formålet med anvendelsen af 

observation er, at denne metode kan afdække elevernes adfærd i de kreative og innovative 

processer. Udarbejdelse af logbog med observationsskema i uge 3, 2008 med fremsendelse af den 

færdige udgave i uge 5, 2008. Innovationshuset i Næstved, Kirsten M. Danielsen, har kommenteret 

logbogen. 

 

Logbogen er anvendt i gymnasieklasserne: 2c og 2z.  

 

For 2c har (JG) udfyldt skemaet for dag 1  

For 2z er udfyldt for dag 1 og 2 

For 2z har (LC) udfyldt skema for dag 2 

For 2z har (AB/LC) udfyldt skemaet for dag 3 

For 2z har udfyldt for dag 4 og 5 

 

5.2.3 Fokusinterview 

Formålet med fokusinterviewet har været at indhente informationer, forståelser og fortolkninger fra 

eleverne i forhold til forståelse af sammenhænge mellem indsatsen, de opstillede mål, processerne 

og effekter.  

Fokusgruppeinterviews er en kvalitativ metode, hvorved det er muligt at opnå viden om 

respondenternes forståelse af det fænomen hvorom diskussionen er fokuseret17. Fokusgruppe-

interviews adskiller sig fra kvantitative metoder ved ikke at være repræsentativ for andre end de 

deltagende respondenter. Derfor er materialet også kun repræsentativt i den forstand at det 

repræsenterer de centrale respondenters synspunkter og vurderinger.   

 

                                                 
16 Logbog med observationsskema. Design en by. Næstved Gymnasium. Februar 2008. Udarbejdet af UC Syd. Vedlagt 

som bilag 1. 
17 Krueger (1998) Analyzing & Reporting Focus Group Results 

http://www.innovationshuset.com/
http://www.skompo.dk/
http://www.pub.uvm.dk/2007/pionermagasinet
http://www.pionerprisen.dk/
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Morgan and Krueger18 fremhæver, at formålet med en fokusgruppediskussion er at oplyse 

diskussioner og at frembringe alternative forklaringer. Der kan være andre typer af fokusgruppe 

diskussioner der har til formål at frembringe konformitet og konsensus, men det har ikke været 

ideen med fokusgruppeinterviewet i denne sammenhæng. Formålet har i højere grad været at 

fremdrage erfaringer generelt og skabe en bredere forståelse af synergi mellem indsatserne i de to 

klasser.  

 

Fokusgruppeguiden19 er struktureret ud fra programteorien dvs. ud fra sammenhængene mellem 

indsats, mål, processer (understøttende strukturer) og effekter. KIE modellen har fungeret som 

overordnet struktur for opbygningen af interviewguiden. Guiden belyser følgende temaer: 

a) baggrundsoplysninger b) forståelse af kreativitet, innovation og det entreprenante, c) tegn på 

kreativitet, innovation og det entreprenante d) de understøttende aktiviteters betydning, herunder 

metoder, det pædagogiske grundlag, de fag professionelles rolle, organisering af processen og 

værktøjer e) kompetencernes overførselsværdi og f) drivkræfter og barrierer. 

 

Formen har været semi-struktureret. Der er gennemført et fokusgruppeinterview den 8. februar 2008 

med gymnasieelever fra både 2z og 2c: Anders, Samir, Christoffer og Stine, Sylvia og Maria, 

Betinna og majbritt. 

 

5.2.4 Enkeltinterviews 

Formålet med enkeltinterviews er at erhverve dybere og mere nuancerede svar. Dette skyldes dels, 

at der i et enkeltinterview er mere tid til at forfølge svarene uden at skulle tage hensyn til andre 

respondenter, dels at enkeltinterviewet skaber større fortrolighed mellem interviewer og 

interviewperson.  

 

Interviewguiden til enkeltinterviews har været struktureret ud fra de samme temaer som ligger i 

fokusgruppeguiden, se bilag 2. Enkeltinterviewene har været med nøgleinformanter dvs. 

informanter som besidder en særlig viden om genstandsfeltet og dermed kan perspektivere det emne 

der undersøges. Tre nøgleinformanter har deltaget i enkeltinterviews, alle interviews blev 

gennemført den 8.februar 2008. Nøgleinformanterne er: 

 

o Irmelin Funch, lektor fra Rungsted Gymnasium og konsulent på KIE modellen 

o Charlotte Romlund Hansen, pædagogisk konsulent fra Undervisningsministeriet 

o Lis Kildsig, lektor og koordinator på Almen Studieforberedelse på Næstved Gymnasium  

 

Interviewet med Charlotte Romlund Hansen, pædagogisk konsulent fra Undervisningsministeriet er 

anvendt som baggrundsinformation i evalueringen. Derudover er anvendt meget korte sekvens 

optagelser af gruppernes arbejde i forbindelse deres arbejde i de tre læringsrum. Denne 

interviewform er anvendt henholdsvis den 5. februar og den 8. februar, 2008. Den femte februar 

observerede jeg i begge klasser og samtidigt med at observationsskemaerne blev udfyldt lavede jeg 

korte interviews med grupperne bl.a. på deres forståelse af kreativitet og innovation. Den sidste dag 

i forløbet var præsentationsdagen hvor de udstillede genstande skulle præsenteres af eleverne og 

                                                 
18 Morgan and Krueger (1993): When to use Focus Groups and why, Sage Publications  

19 Fokusgruppeguide. Design fremtidens by. Næstved Gymnasium. 5.2.2008. Udarbejdet af UCSyd. Guiden er vedlagt 

som bilag 2. 

 



Design fremtidens by 

Evaluering af de kreative og innovative kompetencer, UcSyd. 2008 

 

 12 

efterfølgende bedømmes af et dommerpanel. Et udvalg af elev præsentationer blev optaget på bånd 

og inddrages i evalueringen som dokumentation. 

5.2.5 Observation 

Formålet med observation er, at indhente oplysninger om elevernes og lærernes adfærd dvs. deres 

handlinger i forbindelse med at arbejde innovativt og kreativt, at udvikle disse kompetencer, 

hvordan de understøttende strukturer har en betydning, om der er tegn på overførselsværdi og 

hvilke tegn der er på effekter samt drivkræfter og barrierer. Observation som metode til evaluering 

handler om at tage virkeligheden fersk gerning. Det er en metode, der giver lejlighed til at indhente 

oplysninger om, hvad vi rent faktisk gør, og ikke hvad vi siger, vi gør. Observation kan bruges til at 

evaluere, om en konkret pædagogisk praksis lever op til det, vi siger, vi gør, til målsætninger osv. 

 

Der er udarbejdet et observationsskema som er struktureret omkring den samme overordnede 

skabelon som den der er præsenteret i forbindelse med fokusinterviews. Observationsguiden har 

dog haft særligt fokus på at afdække indikatorer på de tre kompetencer og de understøttende 

strukturers betydning, ligesom der har været fokus på hvad der har hæmmet og fremmet arbejdet 

med indsatsen. Alle handlinger beskrives, også selvom disse ikke umiddelbart har betydning for 

målene med indsatsen, men de kan i fortolkningssammenhænge understøtte en overordnet 

betydning af et handlingsforløb. 

 

Observation blev foretaget den 5. februar 2008 i 2z og 2c. Observationen er således foretaget de 

dage eleverne var i det kreative/innovative læringsrum. 

 

5.2.6 Billeddokumentation 

Formålet med at anvende billeddokumentation i denne evaluering, har været at illustrere det 

kreative og innovative forløb visuelt. Igennem den Almen Studieforberedende uge er der taget 

billeder henholdsvis den 5.februar 2008 og den 8.februar 2008 i de to klasser. Billederne skal være 

med til at visualisere faserne i KIE modellen og denne dokumentationsform anvendes som 

supplement til den skriftlige del af evalueringen. 

 

I forbindelse med anvendelsen af billeder som dokumentation, er det nødvendigt at få 

rettighedsindehaverens skriftlige tilladelse. Elevernes tilladelse er bevilliget henholdsvis den 5. 

februar og for den 8. februar 2008. Tilladelserne er dateret. 
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5.2.7 Analyseskabelon 

Gennemgangen af datamaterialet og den senere analyse bygger på de tre dimensioner dvs. de tre 

læringsrum og de tegn på eller indikatorer som knytter sig til det kreative, det innovative og det 

entreprenante læringsrum. I evalueringsopdraget ligger fokus på analyse af det kreative og det 

innovative læringsrum. Måden at analysere data på minder om SMTTE modellen. Nedenfor 

præsenteres analyseskabelonen. 

 
KIE Modellen 

Kreative  
Kompetencer (K) 

Innovative  
Kompetencer (I) 

Entreprenante  
Kompetencer (E) 

Får ideer og går  
med på andres ideer 

Tager initiativ 

Indlevelse 

Samarbejde 

Udvikler ideerne 

Tilskriver ideen 
værdi 

Systematiserer 
og prioriterer ideerne 

Ejerskab 

Videreudvikler  
produkterne 

Loyalitet overfor  
produktet 

Udadvendthed 

Sprede produktet 

Inddrage fag Organisere  
præsentationen 

Understøttende 
 strukturer 

Værktøjer 

De professionelles  
rolle 

Metoder 

Rammer 

Organisering 
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6. Præsentation af indsatsen 
Indsatsen blev gennemført i uge 6, 2008, som en del af den almen studieforberedende uge på 

Næstved gymnasium. Målgruppen er i henholdsvis 2c og 2z. 22 elever fordelt på 9 grupper og i 2z 

21 elever fordelt på 4 grupper. I 2c skal fagene oldtidskundskab, religion og billedkunst indgå som 

fag og i 2z skal biologi og matematik indgå som fag.  

 

Almen Studieforberedelse er organiseret så underviserne følger normalt skema, hvilket betyder, at 

der er flere lærere koblet på en undervisningsdag i de to klasser.  

 

6.1. Præsentation af indsatsen i de to klasser 

6.1.1 2Z 

I 2z var det Næstved kanal og Havn, der skulle arbejdes med. Det er fagene matematik og biologi 

der udgør det faglige fundament. Der skal føres logbog, som skal fremvises til underviserne hver 

dag inden man går hjem. Produktet er en synopsis på 2-3 sider. Derudover skal grupperne udarbejde 

konkrete produkter som skal udstilles i aulaen. I 2z var der fire grupper med disse titler og 

deltagere: 

 

Gr. 1 Friluftsbad. Nis, Kasper, Sofie, Anna og Karen 

Gr. 2. Multifunktionel Halfpipe. Anders, Petrine, Christina, Manja, Mads og Marc 

Gr.3. Næstvedig. Anders H, Mie, Nanna, Tina, Samir og Maj-britt 

Gr.4. Haj Bio. Mikkel, Simon, Anders Byskov og Sylvia 

6.1.2 2C 

I 2c var titlen Fremtidens Næstved – om at være med i en kreativ, nyskabende og producerende 

proces enten ved at forandre et helligt rum (Sct. Mortens kirke) til et profant rum (case 1) eller ved 

at forandre et profant rum (Teknisk skole) til et helligt rum (moské) (case 2). I 2c var der 9 grupper 

med disse titler og deltagere: 

 

Gr. 1. Diskotek: Jidhen og Christian (Sara) 

Gr.2.  Galleri: Christoffer og Stine 

Gr.3.  Musikbutik. Marie og Eva Christine 

Gr. 4. Skøjtehal. Simone, lykke og Malene 

Gr.5.  Studenternes Hus. Martin, Nanna og Stephanie 

Gr. 6. Moske/kommunikationscenter: Birgitte, Malene og Signe 

Gr. 7. Moske og mødested. Laura F., Lisa og Kirsti 

Gr. 8. Luf. Sissel, Laura og Lærke 

Gr. 9. Diskotek (deltagere ikke navngivet) 
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Der blev arbejdet ud fra nedenstående problemformulering og problemstillinger 

 

Problemformulering og problemstillinger 

Hvordan kan kreative arbejdsformer være med til at styrke din forståelse af faglige emner? 

 

1. Hvordan former en arkitektonisk stil et rum som helligt eller profant? 

Herunder vil I tilegne jer viden om case 1 og case 2 og lave en collage og en model som 

produkter.     

2. Hvordan får en gruppe i lokalsamfundet lov til at forandre udnyttelsen af et rum? 

Herunder vil vi diskutere den demokratiske proces i Næstved ved case 1 og case 2 og lave 

en power point som produkt.    

3. Hvad er fagenes styrke og svagheder i den kreative proces?   

Herunder vil I sammenligne, hvordan I anvender de forskellige fag i den kreative proces og 

lave en planche som produkt.  

4. Vurderingen er en fremlæggelse af jeres faglige og metodiske overvejelser i udformningen 

af de kreative produkter for et panel –     

 

Metode og empiri 

Materialet (lektierne) til forløbet var samlet i Fronter under 2c:  

• Fronter: 2c at: Arkiv: 2.g AT3 uge 6 2008: EMPIRI 

Materiale fra de 3 fag til arbejdet med case 1 og case 2 i problemstilling 1 og 2.  

• Fronter: 2c at: Arkiv: 2.g AT3 uge 6 2008: METODE  

Materiale fra Primus 1 til arbejdet med humanistisk metode og empiri i problemstilling 3.  

 

Kommentar til ugeskema 

I nedenstående skema for ugeforløbet i 2c er der arbejdet med de kreative og innovative processer i 

fem dage og hver dag i fire moduler. Den første dag blev eleverne præsenteret for, hvordan man kan 

tænke nyt og kreativt ved et foredrag med Claus Buhl. 2c arbejder ud fra fagene oldtidskundskab, 

religion og billedkunst hvilket også tydeligt fremgår af uge oversigten idet der arbejdes med analyse 

af case: Fra villa og lager til hinduistisk tempel i Brande. Gruppeinddeling foregik første dag i 

forløbet. Dag to er den kreative dag og bestod af feltarbejde dvs. undersøgelse af og on-location 

besøg til case 1 og case 2. Efterfølgende research og udarbejdelse af en collage.  

Dag tre er den innovative dag og består af besøg på teknisk forvaltning og arbejde på skolen med at 

forfine ideen. Dag fire var produkt-fasen dvs. arbejde mellem det innovative og det entreprenante 

rum og modelbygning. Dag fem var til fremlæggelse og refleksion.  
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Modul Mandag 

Den faglige 

ramme - 

Tirsdag 

Kreativ dag – 

Brainstorm! 

Onsdag 

Innovativ dag- At 

tænke nyt! 

Torsdag 

Produkt dag- 

Ny model!  

Fredag 

Fremlæggelse og 

refleksion! 

1. Modul 

08.00 – 09.35   

Introduktion 

Introduktion til 

AT – ugen  

 

 

Kl.08.50 -   

Foredrag af Claus 

Buhl om at tænke 

nyt og arbejde 

kreativt.  

 

  

 

 

 

JP/JG   

Feltarbejde, dvs. 

undersøgelse af 

stedet i Næstved 

for case 1/case 2.  

 

Vi mødes på 

stedet kl. 08.05, 

der begge er i 

centrum.  

 

Vi tager billeder 

af stedet og laver 

en brainstorm: 

Gode ideer!  

   

 JP/KP 

Opsamling af 

viden om den 

demokratiske 

proces ved en 

forandring af et 

offentligt rum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JG 

 Fag og metode 

I laver en planche 

med overvejelser 

af fagenes rolle og 

styrke i den 

kreative proces.   

 

Lektie til fredag i 

fronter 

 

 

 

 

 

JG 

2. Modul 

 09.50 – 11.25  

 

Samtale med 

Claus Buhl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Research,  

Jeg henter jer ved 

kirken og vi 

besøger Teknisk 

Forvaltning med 

spørgsmål ud fra 

lektien.   

 

Lektie til tirsdag 

i fronter 

 

JG (Jette)  

Udvælgelse og 

nytænkning 

Nye, sjove 

arbejdsformer…  

 

 

 

 

 

 

 

JP  

Modellen laves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KP 

Forberedelse til 

fremlæggelse af 

model og planche 

 

 

Husk at besvare 

kravene til 

fremlæggelsen 

 

 

 

3. Modul 

12.05 – 13.40  

 

Introduktion 

Hvad er et 

multikulturelt 

samfund?  

+  

Gruppeinddeling i 

uge 6  

 

 

 

KP (Kirsten) 

Collage 

Fastholdelse af 

tanker, idéer på en 

collage af post-it.  

 

 

 

 

 

JG 

Udvælgelse og 

nytænkning 

Tegne 

grundplaner til 

modellen 

 

 

 

 

 

JP/KP 

Modellen laves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KP 

Fremlæggelse for 

et panel fra kl. 

12.00  

 

Giv den en skalle, 

hop ud og vis, I 

kan godt! ☺  

 

 

JG 

4. Modul 

 13.50 – 15.25  

 

Introduktion 

Analyse af case:  

Fra villa og lager 

til hinduistisk 

tempel i Brande.  

 

JP 

Collage 

Forsat arbejde 

med collage.  

 

 

 

 

KP 

Udvælgelse og 

nytænkning 

Fortsat arbejde 

med grundplaner 

til modellen.  

 

 

JP  

Modellen gøres 

færdig.  

 

 

KP 

 

 

 

Skema 1: Ugeskema. 2c, uge 6, 2008
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8. Analyse af data 
Data analyseres ud fra den analyseskabelon som ligger i KIE modellen, præsenteret i kapitel 3 og i 

kapitel 5.2.7. I dette første afsnit ”tætnes” de teoretiske begreber som ligger i KIE modellen og 

begrebsudvidelsen foretages ved hjælp af enkeltinterviews med Irmelin Funch og fokusinterviews 

med de studerende fra 2c og 2z. Dernæst følger en kort gennemgang af de  tegn på som ligger i de 

tre lærings rum og som samtidigt er den struktur der arbejdes ud fra i analyseafsnittet. Ved 

gennemgangen af de tre lærings rum og de tegn på kompetencer som ligger i rummene er følgende 

respondentgrupper inddraget. Ved gennemgangen af det kreative lærings rum er data fra 

undervisernes logbog med observationsskema anvendt, ved gennemgangen af det innovative 

lærings rum er data fra undervisernes logbog med observationsskema og fokusinterviews med de 

studerende inddraget. Ved gennemgangen af det entreprenante lærings rum er undervisernes logbog 

med observationsnotater samt elevernes præstationer inddraget. 

 

 
Irmelin Funch i 2z. Det innovative læringsrum 
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8.1 Læringsrummene 

KIE modellen stod for det Kreative, det Innovative og det Entreprenante lærings rum20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det kreative læringsrum 

I det kreative lærings rum udfordres de traditionelle elev- og lærerroller. At skabe nye ideer kræver 

gå-på-mod og vovemod. Det kræver åbenhed og indlevelsesevne. Det kræver, at eleven går med på 

andres ideer og selv spiller ind med nye ideer. Her er ingen dommere. Eleverne er ikke vant til 

denne arbejdsproces. Som lærer må vi gentage, at i det kreative lærings rum er der ikke noget, som 

er rigtigt eller forkert. Den fag professionelles rolle er primært observatørens, organisatorens og 

fødselshjælperens. 

 

Irmelin Funch fremhæver21 i interviewet, at når eleverne er i det kreative rum, så skal eleverne 

”lade være med at jorde hinanden”.  Den divergente tænkning22 skal anvendes og man kan bruge 

forskellige værktøjer som tombola, tegning, musik og idestafet i dette lærings rum. Irmelin Funch 

siger ”at det nye er, at finde frem til de kreative evner igen. I Erhvervslivet skal der minimum 3000 

ideer til for at skabe een ide. Det er dén virkelighed eleverne skal ud i”. 

 

Det innovative lærings rum 

Det innovative lærings rum trækker på det logiske og analytiske. Det vanskelige for eleverne er, at 

prioritere og systematisere de mange ideer og finde den endelige ide, som de vil gå videre med.  

Der trækkes på konvergente tankeformer23 og den kreative ide tilskrives en værdi (en ”value”) og 

værditilskrivningen forstås som den generelle værdi ideen har for andre. Eleverne kan bruge den fag 

professionelle som konsulent, og den fag professionelle kan stille udfordringer til eleverne samt 

                                                 
20 Funch Jensen, Irmelin og Kromann, Ebbe (2006) ”Innovativ pædagogik i praksis”. Fra Pionermagasinet 02. 
21 Interview med Irmelin Funch den 5.2.2008 på Næstved Gymnasium. 
22 Funch, Jensen, Irmelin og Kromann Ebbe(2008): ”Innovativ pædagogik omsat til praksis”. Pionerprisen 2008. 

Divergent tænkning forstås som det intuitive, nonverbale, holistiske, humoristiske og rummelige. 
23 Funch, Jensen, Irmelin og Kromann Ebbe(2008): Innovativ pædagogik omsat til praksis. Pionerprisen 2008. 

Konvergent tænkning forstås som det det logiske, det sekventielle, verbale, lineære, analytiske, rationelle og eksplicitte 
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forholde sig spørgende i processen. I et flerfagligt samarbejde vil de fag professionelle kunne støde 

på ukendte problemstillinger i mødet med andre fag.  

 

Irmelin Funch siger, at der ligger en udfordring i, at kunne lære at zoome ind på det innovative 

rum, hvor man skal arbejde i dybden med ideerne og bruge logisk tænkning, systematik og 

overblik”. I skolesammenhæng skal det finde sted på et fagligt grundlag hvor de fx skal søge 

litteratur og hvor læreren går ind som konsulent. ”Det er mere traditionel skoletænkning”. 

Den kreative ide skal tilskrives en værdi, og den ikke blot have værdi for eleverne eller skolen selv 

men også for omverdenen ”det man arbejder med skal være til glæde for andre, og derfor skal man 

ud i praksis og åbne op for praksis. Skolen skal være interaktiv med omverdenen”. 

 

Det entreprenante lærings rum 

I det entreprenante lærings rum skal eleverne realisere og sprede deres produkt. Det stiller krav om 

udadvendthed, iscenesættelse, organisatorisk evne og loyalitet over for gruppen og dens ide. Som 

fag professionelle må vi træne eleverne til at kunne dette gennem praksis. Irmelin Funch påpeger i 

interviewet, at ”det næste er, at eleverne skal tænke på, hvem skal have glæde af det her”. På 

Næstved gymnasium kommer der et dommerpanel, i andre projekter som Irmelin Funch har været 

tovholder på, har eleverne været ude af huset og på fx Frederiksberg gymnasium har hun lavet 

Solution Camp med LEGO, Kræftens Bekæmpelse og Rådet for Større Færdselssikkerhed. 

 

Iterativ/lineær proces 

KIE modellen skal ikke nødvendigvis opfattes som lineær proces, men cirkulært eller som en 

spiralbevægelse. Man vil oftest bevæge sig ind og ud af rummene. Og modellen skal ses som en 

model for didaktisk refleksion, når et innovativt lærings forløb skal gennemføres. Irmelin Funch, 

siger, om den konkrete proces på Næstved gymnasium ”i den her proces [på Næstved gymnasium] 

går eleverne meget lineært frem, og jeg har lyst til at de går tilbage til det kreative rum. Mine egne 

elever gør det bare, de siger, vi har brug for flere ideer vi går fra det innovative rum over i det 

kreative rum. En spiralbevægelse. I forhold til det entreprenante rum, hvor de skal tænke i 

fremlæggelse, er det en god ide, at gå over i det kreative rum igen”. 

 

Forudsætninger 

Den afgørende forudsætning er lærerne/underviserne ”eleverne kan lære utroligt meget, men 

underviserne er forudsætningen og derfor skal der være fokus på lærerroller”. Irmelin Funch siger 

ligeledes, at ”kulturen omkring skolen og forventningerne til og  ejerskabet til modellen er 

afgørende for implementeringen”. 
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8.2 Det kreative lærings rum 

I kapitel 6 blev indsatsen præsenteret for henholdsvis 2c og 2z hvilket dokumenterede at der er en 

række forskelle på hvordan forløbene er planlagt i de to klasser. Afsnittet bygger på dataindsamling 

fra undervisernes observationer i 2z og 2c og egne observationer i 2z samt fokusinterview med 

eleverne. Matrix over undervisernes observationer findes i bilag 4 og matrix over egne 

observationer findes i bilag 4.1. Afsnittet er bygget op således, at der først er en kort præsentation af 

elevernes forståelse af de kreative kompetencer, efterfulgt af en gennemgang af tegn på de kreative 

kompetencer og afsnittet sluttes af med en beskrivelse af de understøttende strukturers betydning. 

8.2.1 Forståelse af de kreative kompetencer 

De kreative kompetencer forstås som en ny, sjov og god ide som kan føres ud i livet. Flere ideer 

kan styrke hoved ideen og rammer og kassetænkning skal brydes. De kreative procesværktøjer skal 

bruges fx modeller, tegninger og det at udarbejde produkter 

 

Elev 1 Elev 2 Elev 3 Elev 4 
”At man får en ide – en ny 

ide og en sjov ide og at 

man kan få den ført ud i 

livet. Vi har arbejdet med 

en café og et galleri i en 

tidligere kirke, og vi skal 

have fjernet de religiøse 

værdier så det ikke virker 

som en kirke”.  

 

”At få en ide, og bryde de 

rammer som fx religion i 

kirken og bryde det”.  

 

”At arbejde på en ny 

måde, for i AT har vi altid 

arbejdet med at skrive, og 

nu er vi kreative og laver 

modeller og tegninger og 

kreative produkter”. 

”At man hurtigt kan 

begrænse sig, hvor man 

her prøver at arbejde med 

den og få flere ideer og at 

der ville være dele af de 

andre ideer der kunne 

styrke den. Man skal 

kunne komme ud over 

kassetænkningen”. 

 

 

8.2.2 Tegn på kreativitet 

Ved tegn på kreativitet er der vurderet ud fra følgende indikatorer: får ideer, tager initiativ, 

indlevelse og samarbejde.  

 

På dag 2 i AT forløbet blev der observeret i 2c og 2z. 2z var dag 2 i den innovative fase, hvorfor 

klassen præsenteres senere. Som tidligere beskrevet var der otte grupper i 2c, en fordobling i 

forhold til antallet af grupper i 2z. Det betyder, at jeg som evaluator ikke har haft mulighed for at 

foretage observation på alle grupper. Eleverne havde dag 2 været på feltarbejde og set Sct. Mortens 

Kirke og Teknisk Skole. Eleverne skulle arbejde ud fra to cases: at forandre et helligt rum (Sct. 

Mortens kirke) til et profant rum (case 1) eller ved at forandre et profant rum (Teknisk skole) til et 

helligt rum (moské) (case 2). Alle nigrupper arbejdede med case 1.  

 

Det er vurderingen fra undervisernes side, at processen med at skabe ideer skal gentages, de lægger 

sig for hurtigt fat på nogle ideer. Underviseren siger, at de ikke allerede nu må tænke i systematik. 

Læreren skriver på tavlen: Fantasi – faglighed  = det gode produkt. Læreren fortæller, at ide stafet 

er en måde at komme videre på. Hvis vi skal udkonkurrere kineserne, så skal vi bruge fantasi og 

faglighed.  
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Underviserne vurderer i logbogen, at eleverne får ideer fx ved gennemlæsning af 

forløbsbeskrivelsen eller ved on-location besøg i kirken, ligesom ide skabelsen sker på skolen ved 

brug af brainstorm og post-it metoden. Én af underviserne siger ”idet de læser forløbsbeskrivelsen 

kommer der spontane ideer”.  

 

Eleverne fra 2c fortæller hvordan de fik ideer. Gruppe 1 (diskotek) fortæller ” da vi stod og kiggede 

ud i kirken, fik vi den her ide. Det skulle være multiagtigt. Vi mangler et sted at gå i byen” og ”da 

vi sad i kirkerummet kunne vi pludselig forestille os det. Vi kunne lave noget med lyd hvor der er 

fokus på noget, og alle ser samme vej”. Gruppe 3 (musikbutikken) ”Vi fik allerede ideen i går. Vi så 

på hinanden. Det skal være en musikbutik”. 
 

I processen med at udvikle ideer, er der en gruppe der bemærker ”først læser du opgaven og får en 

ide, og så taler du med andre og så kommer der andre ideer”. En lignende udtalelse kommer fra 

gruppe 6 (Galleri) ”Jeg sagde restaurant og den anden sagde stand- up og så blev det hele twistet”. 

Ide udviklingen sker i samarbejde med andre.  

 

Samtidigt kan det observeres, at en del af grupperne bevæger sig mellem den kreative og den 

innovative fase. Gruppe 3 (musikbutikken) siger ”efter at vi har set kirken er det blevet mere 

realistisk, eftersom vi ikke vidste hvordan indretningen var” og gruppe 7 (galleri) siger tilsvarende 

”ved at besøge kirken har vi fået fornemmelse af størrelsesordenen, og det var en god ide, også at 

se mulighederne ovenpå, man kan se rummet og lyset fra kirkevinduerne falder ind på. Lave 

forskellige kompromisser ved at fjerne taget og erstatte det med glas og bevare tårnet og bevare 

prædikestolen og tage orglet ud”.  Udtalelserne henviser til, at grupperne har lagt sig fast på en ide, 

og er begyndt at videreudvikle på ideen, gøre den mere realistisk og tænker i divergente baner.  

 

Det bekræftes fra undervisernes side, at eleverne tager initiativ ”ja, de er med, men de har det med 

at gå i stå, fordi de ikke er vant til at arbejde sådan” og kæder derved graden af initiativ sammen 

med måden at arbejde på. Ved observation på klassen kunne initiativ spores gennem dialogen.   

 

Om eleverne lader sig opsluge af processen, så henvises der til, at eleverne lytter til foredraget med 

Claus Buhl og ”eleverne vil hellere gå lige på med den ide de har og gøre noget helt andet end 

foreslået”, hvilket betyder, at eleverne arbejder meget lineært og er optaget af ideen og at de har 

vanskeligt ved at blive i det kreative rum. Samme vurdering gør sig gældende i forhold til om 

eleverne indlever sig i processen ”fantasi i øjeblikke, men de har svært ved at give slip og turde 

noget nyt” og en underviser fremhæver, ”de er interesserede i livet på havnen og udviklingen i 

området, men ikke interesserede i at arbejde med procesværktøjer”. Citaterne henviser til, at 

eleverne gerne vil hurtigt igennem den kreative fase og over i den innovative fase for at arbejde i 

dybden med ideen. Eleverne samarbejder hovedsageligt godt og sprudlende, går i dialog og finder 

sammen.  

 

8.2.3 De understøttende strukturers betydning 

De værktøjer der benyttes er værktøjerne som Irmelin Funch havde med i kufferten: billedtombola, 

ordtombola, idestafet, elevatortale, men også værktøjer som brainstorm metoden, feltarbejde, 

research og fronter, introark og cases.  

 

Der er vurderinger, såvel positive som negative på selve arbejdsmetoden. Én elev henviser til 

procesværktøjerne og siger positivt ”i dansk får du en formel for hvordan du skal arbejde. Her kan 
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man lave sin egen formel” og videre hvordan det opleves som positivt at arbejde på denne måde 

”Man kan mærke det på måden vi arbejder på. Hvis det var en normal undervisningstime ville vi 

tælle minutterne til fem minutters pausen. Men nu lægger man ikke mærke til at man ikke får sin 

fem minutters pause. Det er mere frit”. Hvilket samtidigt er en henvisning til, at eleverne lader sig 

opsluge af processen. Én underviser fremhæver dette som en drivkraft ”at der sker en bevægelse fra 

spørgsmålstegn til usikkerhed til aha, nå sådan oplevelser”. På et mere overordnet plan siger  

eleverne om arbejdstilgangen ”det vil være en nemmere måde for gymnasielever at komme igennem 

gymnasiet på, fordi det er en anden måde at lære på”. 

 

Underviserne skriver i observationsnotaterne deres vurderinger af, hvordan eleverne arbejder i 

processen og vanskeligheden ved at arbejde på en anden måde fx ”eleverne er bange for at dumme 

sig også fordi de skal lære det kreative arbejdsrum at kende, og afkode adfærd hos hinanden og 

underviseren” én anden underviser fremhæver ”det er vanskeligt at introducere procesværktøjer for 

eleverne, der opfatter sig som kreative”. Disse vurderinger fra undervisernes side stemmer overens 

med denne elevs vurdering af vanskeligheden ved at tænke omvendt i forhold til strukturerede 

tilgang i gymnasiet ”I dansk faget siger han hele tiden metodebevidsthed, metodebevidsthed og her 

…skal vi skrive på post it?? Du leder automatisk inden i hovedet efter en struktur. Hvordan skal 

man tænke omvendt. Du tænker hele tiden struktureret. Jeg tror, vi skulle have arbejdet sådan her 

fra børnehaven gennem folkeskolen for at få det ind. Du er programmeret til tabeller, skemaer, 

grafer og diagrammer”.  

 

Samstemmende siger én anden elev om processen ”jeg vil gerne have lister og orden. Nogle tænker 

bedst i kasser og andre tænker mere frit og vi tænker bedst i kasser. Man kan godt udvide kasserne 

men ikke gå udenfor dem. Vi tænker ikke på selve fremgangs måde, det er vi ikke vant til. Det er nok 

fordi man ikke er vant til det og kender alle muligheder omkring det. Vi kunne være kommet til det 

her, på kortere tid, hvis vi havde gået udenom alle de her kreative ting. Fået en liste fra starten”. 

 

De negative vurderinger fremhæves på denne måde. Det kreative rum skulle være frit” men vi følte 

os fastlåst på de specifikke metoder vi skulle bruge, selvom jeg godt ved at det var til at få ideer 

med. Fx med post it, skrive ideer ned, hænge dem op og promovere for den bedste ide. Men da blev 

det for fastlåst”. Det har været svært at skulle skrive tanker ned på tid uden at tankerne var tænkt 

igennem. Der er nogle afsluttende kommentarer fra fokusinterviewet der ligeledes fremhæver 

arbejdsformen som både hæmmende og en drivkraft. Svært fordi ”det var så frit som det var. At vi 

havde de store muligheder som vi havde. Det var svært at indkredse” og en anden supplerer ”vi 

lavede en masse øvelser hvor vi skulle udvikle ideerne. Men i vores gruppe da var det svært at 

indkredse/afgrænse. Men det var også dejligt”. 

 

Om de fag professionelles rolle siger underviserne at de har fungeret som træner, aktivator og 

været styrende for processen. Læreren skal primært fungere som observatør og organisator og ikke 

være styrende for processen, idet det hæmmer elevernes kreative proces. I 2c er arbejdet på klassen 

organiseret således at der er flere mindre grupper på henholdsvis to og tre personer og rammerne 

for arbejdet i 2c var to cases, hvilket også kan have betydning for hvorvidt eleverne turde bryde 

rammer og tænkning i højere grad end de gjorde. 

 

 



Design fremtidens by 

Evaluering af de kreative og innovative kompetencer, UcSyd. 2008 

 

 23 

 

8.2.4 Delkonklusion  

Tegn på kreativitet er vurderet ud fra følgende indikatorer: får ideer, tager initiativ, indlevelse og 

samarbejde. De understøttende strukturers betydning er vurderet ud fra værktøjer, de fag 

professionelles rolle og metoder inddraget. Det er kun 2c som arbejder i det kreative rum hvorfor 

det kun er denne klasse der er grundlaget for analysen. 

 

De kreative kompetencer forstås af eleverne som det at få en ny, sjov og god ide som også kan 

føres ud i livet. I processen med at få flere ideer kan der være nogle som kan styrke hoved ideen, 

ligesom man skal bryde rammer og kassetænkning. Der henvises også til de kreative 

procesværktøjer som fx at bruge modeller, tegninger og udarbejde produkter. 

 

Eleverne få ideer vurderes ved besøg on-location eller ved gennemlæsning af projekt opdraget. 

Eleverne fra 2.c får ideer ved fx at være i kirkerummet og forstille sig hvordan rummet skal 

indrettes og i et samarbejde med de andre i gruppen. Ideerne kobles sammen fx ”Jeg sagde 

restaurant og den anden sagde stand-up og så blev det hele twistet”. Grupperne har forholdsvist 

tidligt i forløbet lagt sig fast på en ide.  

 

Eleverne samarbejder godt og sprudlende fortæller en lærer og det kan gennem observation 

noteres at alle eleverne arbejder i grupper og ide genereringen sker via dialogen. Underviserne 

vurderer, at de er opslugt af processen ved fx at henvise til at de lytter til foredraget med Claus 

Buhl og at eleverne har ”fantasi i øjeblikke” men har svært ved at give slip og turde noget nyt – de 

vil hellere gå lige på med den første ide de får.  

 

De understøttende strukturers betydning i det kreative rum. I 2c er arbejdet organiseret i 

mindre grupper på to til tre personer hvilket kan have været hæmmende for ide genereringen i 

grupperne, fordi der var for lidt dynamik. Rammerne var i 2c fastlagt på forhånd hvilket kan have 

betydning for hvorvidt eleverne turde bevæge sig i det kreative rum, skabe ideer og bryde rammer 

og traditionel tænkning i højere grad end de gjorde. De fag professionelle har fungeret som træner, 

aktivator og været styrende for processen i det kreative rum. Underviserne skal i denne fase primært 

være fødselshjælper.  

 

De værktøjer der benyttes i det kreative rum, er billedtombola, ordtombola, idestafet, elevatortale, 

men også værktøjer som brainstorm, feltarbejde, research og fronter, intro ark og cases..  

 

Der er positive såvel som negative vurderinger af arbejdsmetoden. I 2c er det undervisernes 

vurdering (og ved egen observation), at processen med at skabe ideer skal gentages, eleverne 

forankrer deres ideer for hurtigt. Eleverne er bange for at dumme sig i det kreative arbejdsrum og 

går for hurtigt frem mod den innovative fase. Eleverne vurderer, at de ikke har behov for kreative 

værktøjer idet de er kreative ”i sig selv”. Hovedparten af eleverne fortæller om vanskeligheden ved 

at arbejde procesorienteret med de benyttede værktøjer fx ”vi følte os fastlåst på de specifikke 

metoder vi skulle bruge, selvom jeg godt ved at det var til at få ideer med”. Arbejdsprocessen har 

også været svær fordi det kreative rum har været så frit og det fremhæves som en barriere at det var 

vanskeligt at afgrænse sig. 

 

Friheden opleves både som en drivkraft og en hæmsko og en vanskelig øvelse for elever der er vant 

til at tænke og handle struktureret. At arbejde i det kreative rum betyder, at eleverne skal aflære 
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eller af programmeres for at kunne lære nyt fx ”i dansk får du en formel du skal arbejde med her 

skal du lave din egen formel”. Én af eleverne siger, ”vi kunne være kommet til det her, på kortere 

tid, hvis vi havde gået udenom alle de her kreative ting. Fået en liste fra starten”. 

 

Undervisere fremhæver arbejdsmetoden som en drivkraft fx ” der sker en bevægelse fra 

spørgsmålstegn til usikkerhed til aha, nå sådan oplevelser”. Nogle af eleverne perspektiverer 

arbejdsmetoden ved at fremhæve, at metoden skulle have været anvendt på alle niveauer op gennem 

uddannelsessystemerne fra børnehaven gennem folkeskolen til gymnasiet ”for at få metoden ind”. 

En anden elev perspektiverer metoden ved at fremhæve at flere elever ville kunne komme igennem 

gymnasiet hvis de kreative arbejdsmetoder blev anvendt, med henvisning til at elever læringsstile er 

forskellige og KIE modellens metoder tilgodeser flere af disse stile. 

 

 

 

8.3 Det innovative læringsrum 

I kapitel 6 blev indsatsen præsenteret for henholdsvis 2c og 2z hvilket dokumenterede at der er en 

række forskelle på hvordan forløbene er planlagt i de to klasser. Afsnittet bygger på dataindsamling 

fra undervisernes observationer i 2z, egne observationer i 2z samt fokusinterview med eleverne fra 

begge klasser. Matrix over undervisernes observationer findes i bilag 4.2 og matrix over egne 

observationer findes i bilag 4.3. Afsnittet er bygget op således, at der først er en kort præsentation af 

elevernes forståelse af de innovative kompetencer, efterfulgt af en gennemgang af tegn på de 

innovative kompetencer. Afsnittet sluttes af med en beskrivelse af de understøttende strukturers 

betydning. 

 

8.3.1 Forståelse af de innovative kompetencer 

De innovative kompetencer forstås af gymnasieeleverne som det der skaber værdi på flere niveauer 

- for familien, lokalsamfundet og globalt. Værditilskrivning ved også at have et socialt, kulturelt og 

religiøst rummeligheds aspekt. 

 

Elev 1 Elev 2 Elev 3 Elev 4 Elev 5 
”Hos os ligger 

innovationen i, hvad 

vi skaber for 

lokalsamfundet - for 

Næstved (rent 

hypotetisk).  Vi 

skaber en oplevelse 

for hele familien”.  

 

”Det er vel det, at en 

undervandsbiograf at 

det er nyt og 

banebrydende”. 

 

”Det innovative er at 

vi rammer en 

bredere målgruppe. 

Også at vi kan mødes 

på tværs af alder og 

religioner. Det 

mangler i Næstved” 

” Vi vil gerne skabe 

noget kultur, der 

manglede i 

Næstved”. 

 

 

”Selvom vi kan gøre 

lige hvad vi vil, så 

tænker vi fx også på 

forurening” 

 

8.3.2 Tegn på innovation 

Tegn på de innovative kompetencer er, at udvikle ideen (ideerne), systematisere og prioritere 

ideerne, ejerskab til ideen og inddragelse af fag samt det at tilskrive ideen værdi og  om  

overførselsværdien. 

 

Der er to undervisere fra 2z der har udfyldt logbog med observationsskema. Der var fire grupper i 

2z og Irmelin Funch deltog som observatør/konsulent undervejs i forløbet. 2z havde på dag 2 
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bevæget sig over i det innovative rum. Ideerne var fastlagt i grupperne og der blev videreudviklet på 

ideerne. 2z arbejdede med at udvikle Næstved Havn og kanal, som eleverne kunne forestille sig det 

skulle se ud i fremtiden. 

 

Underviserne fremhævede i observationsnotaterne, at eleverne ”videreudvikler ideerne” men også 

at der ikke er så megen faglig kontakt grupperne imellem. Alle grupperne var aktivt i gang med at 

udvikle på ideerne. Næstvedig gruppen: ”post it  var til at få ideer med og det har vi fået.[..] og 

”det skal være som Palme øen Dubai. Man kan sejle ind udefra med passagerer” Haj Bio gruppen 

fremhæver ”vi skal tænke på, at der skal være en fødekæde i vandet” og der bliver talt om hajer og 

subtropisk klima”. 

 

Prioriterer og systematiserer ideerne. Gruppen Friluftsbad siger ”vi er nødt til at tænke mere 

realistisk. Der skal være meget sand her…vand der” ”Vi skal bruge mere papir så vi kan tegne en 

ny tegning af området” og Næstvedig gruppen fremhæver ”Skal vi ikke indramme det vi skal 

bruge?” Diskuterer hvor meget af byen der skal inddrage. ”Vi sletter bare det her område”. ”Men 

der bor da mennesker”. ”Dem flytter vi da bare”. Tager et stort papir og tegner op – de tegner 

området op på whiteboard. I denne struktureringsproces er alt stadig tilladt og der er ingen dogmer 

og det er gennemgående, at nogle af grupperne i 2z har vanskeligt ved at alt er tilladt i denne 

proces. 

 

Eleverne er i det innovative rum, men alle gør sig overvejelser over præsentations muligheder, 

gruppe 1 der arbejder med friluftsbadet ”vi laver en papmache udgave til præsentationen”, gruppe 

2, der arbejder med en multifunktionel halfpipe ”vi burde lave en grafisk tegning på computeren” 

”kunne vi ikke lave præsentationsmateriale i flamingo” og gruppe 4 Haj Bio taler om at præsentere 

produktet i et akvarium. Grupperne arbejder iterativt med bevægelser frem og tilbage mellem 

rummene. 

 

 
Det innovative læringsrum: Gruppe 2, 2z. Multifunktionel halfpipe 

 

Det er en smule vanskeligere eksplicit at afkode, om grupperne har opnået ejerskab til produkterne. 

Gruppernes engagement og aktivitet kan afkodes som ejerskab til genstandsfelterne fx når gruppen 

Næstvedig fremhæver ”og det vi gør er der ikke andre der har fået lov til” eller gruppen der 
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arbejder med Friluftsbad, der om industrihavnen siger ”kan vi ikke bare rive det hele væk?”. En 

måde at vurdere ejerskab på, kunne være gennem dette citat fra fokusgruppeinterviewet ”vi har 

dårligt nok holdt pauser i denne her uge. Vi har arbejdet effektivt og fået mere ud af AT ugen. De 

andre klasser har været misundelige på den måde vi har arbejdet på. Der kom en ind fra 2y og 

sagde, hvorfor får vi ikke lov til at arbejde på denne her måde”.  

 

Alle grupperne inddrager selv og med de fag professionelles hjælp de fag der arbejdes med. Det 

blev fra undervisernes side fremhævet ”nogle af eleverne er for sløve og der ikke kommer faglighed 

ind i det svarende til hvor megen tid der anvendes”. Det sidste punkt er centralt, idet det vurderes 

fra undervisernes side, at eleverne ikke selv inddrager fagene i hensigtsmæssigt omfang, hvilket er 

intentionen med arbejdet i læringsrummene i KIE modellen. I 2z skulle eleverne arbejde med 

matematik og biologi. Gruppe 1 inddrager biologi (rodzoneanlæg), gruppe 2 arbejder med 

matematik og biologi fx beregninger af, hvordan man dræner kanaler, rensning af luften. I gruppe 3 

arbejdes der med matematik og beregninger af husbygninger og biologi vandkraft, genbrug og 

rensningsanlæg og i gruppe 4 blev der arbejdet med biologi og opvarmning af vandet.  

 

Som før nævnt bliver det fra underviserside bemærket, at fagligheden fylder meget lidt i forløbet. 

Det kan være vanskeligt, at vurdere om nedenstående udtalelse skal læses i lyset af dette eller om 

eleverne er så opslugt af processen at de ikke lægger mærke til den faglige fundering. ”Fagene 

fylder ikke meget, man lægger ikke mærke til fagene, her bruger du den information uden at tænke 

over det. Man standser ikke op og siger, det kan jeg huske fra religion…men du har lært det ét eller 

andet sted fra”. Fra fokusinterviewet med eleverne24 ”jeg syntes det har været rigtigt godt, at vi har 

startet med det kreative og set på hvad vi har haft brug for, vi har brugt matematik og hvordan kan 

vi tage højde for biologi i vores kreative proces. Fagene har haft et formål”. Én anden elev 

supplerer ” faget er et redskab beviser at det er mere end at læse i en bog og tage notater, og at 

man kan bruge det til noget. At fagene leder frem til noget som kan bruges”  

 

Vedrørende kompetencens overførselsværdi, så er der een af eleverne der siger at ”det gør man hele 

tiden (ubevidst) men der er langt fra tanke til handling. Det bliver inde i hovedet”.  

 

 

 

                                                 
24 Fokusinterview den 5.2.8 med eleverne fra 2z og 2c: Anders, Samir, Christoffer og Stine, Sylvia og Maria, Betinna og 

majbritt 
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Det innovative læringsrum: Gruppe 3 i 2z: Næstvedig. 
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8.3.3 De understøttende strukturers betydning 

De fag professionelle skulle i denne fase fungere som konsulenter. Underviserne fremhæver fra 

egne observationer deres rolle som ”responsgiver, fagligt input som stifinder og bremser”. Dette 

korresponderer med undervisernes handlinger og sproglige kommentarer til grupperne. 

Underviserne kommenterer gruppernes arbejde fx ”jeg kunne godt tænke mig en udvidelse her af 

projektet og at kunstig udluftning kan skabe virus” eller ”anlægget er meget effektivt og der er ikke 

kemi i det” ligesom underviserne faciliterer gruppernes arbejde ved at inddrage og henvise til 

faglitteratur, emner eller materialer.  

 

Udover værktøjer har eleverne arbejdet med logbog og fra fokusinterviewet ”i denne her 

sammenhæng har det skabt overblik over processen” mens andre elever ikke har brugt logbogen så 

meget, men har mødtes sidst på dagen og planlagt næste dags opgaver sammen. 

 

8.3.4 Delkonklusion 

Tegn på innovation er der vurderet ud fra følgende indikatorer, udvikle ideen (ideerne), 

systematisere og prioritere ideerne, ejerskab til ideen og inddragelse af fag samt tilskrive ideen 

værdi og overførselsværdi. De innovative kompetencer opfattes af eleverne som det der skaber 

værdi på flere niveauer for familien, lokalsamfundet og også mere globalt ved fx at indtænke 

forurening. Værditilskrivningen skal ske ved at ramme en bredere målgruppe og på tværs af alder 

og religioner og har et socialt, kulturelt og religiøst aspekt. 

 

Grupperne udvikler ideerne og er meget aktive i processen. Der er mange drivkræfter fx ”det skal 

være som Palme øen Dubai. Man kan sejle ind udefra med passagerer” eller ”vi skal tænke på, at 

der skal være en fødekæde i vandet og der bliver tale om hajer og subtropisk klima”.  

 

Grupperne prioriterer og systematiserer ideerne. Flere grupper har barrierer i forhold til at ”alt er 

tilladt og uden dogmer” og flere grupper refererer til realisme. Eleverne er i det innovative rum, 

men der tænkes og handles i forhold til præsentationsmuligheder, hvilket illustrerer at eleverne 

bevæger sig mellem de tre rum og i denne fase også over i det entreprenante rum. Det er 

vanskeligere eksplicit at afkode om grupperne har opnået ejerskab til produkterne. Grupperne er 

meget engagerede og opslugte af processen og fx ”vi har dårligt nok holdt pauser i denne her uge. 

Vi har arbejdet effektivt og fået mere ud af AT ugen. De andre klasser har været misundelige på den 

måde vi har arbejdet på”.   

 

Alle grupperne inddrager selv og med de fag professionelles hjælp de fag der skal arbejdes med. De 

to undervisere der har udfyldt logbog med observationsskema fremhæver, at der ikke er kommet 

faglighed ind svarende til den tid der anvendes. Eleverne fremhæver, at fagene ikke fylder så meget 

og at arbejdsmetoden gør at man ikke lægger mærke til den faglige fundering og at de bruger 

fagligheden uden at tænke over det. ”Fagene har haft et formål”.  

 

Om kompetencerne har overførselsværdi er vanskeligt at vurdere på. Det er en hypotetisk 

vurdering. I et kort projektforløb er det vanskeligt at vurdere på, om de kreative og innovative 

kompetencer har overførselsværdi til andre domæner og kontekster. Fx siger en elev ”det gør man 

hele tiden (ubevidst) men der er langt fra tanke til handling. Det bliver inde i hovedet”. De kreative 

og innovative kompetencer ligger latent og ubevidst, hvilket kan være en hindring for en aktiv og 

målrettet brug af rum og kompetencer. Eleverne har vanskeligt ved at forestille sig at de kan 
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overføre de kreative og innovative kompetencer til andre situationer. Én barriere kunne være 

vanskeligheden ved at bevæge sig i det kreative rum med de kreative værktøjer. 

 

De understøttende strukturers betydning. De fag professionelle har fungeret som konsulenter og 

understøttet processen og nogle elever har anvendt logbog som arbejdsredskab. 

 

 
Det entreprenante læringsrum: præsentationsmodel 
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8.4 Det entreprenante læringsrum 

Afsnittet bygger på dataindsamling fra undervisernes observationer, min egen korte deltagelse ved 

elevernes fremlæggelser af ideer. Matrix over undervisernes observationer findes i bilag 4.4. 

Afsnittet er bygget op således, at der først er en kort præsentation af elevernes forståelse af de 

entreprenante kompetencer, efterfulgt af en kort gennemgang af tegn på de entreprenante 

kompetencer fra den deskriptive del af bedømmelsen, som den blev udarbejdet af Innovationshuset.  

 

8.4.1 Forståelse af de entreprenante kompetencer 

Elev 1 Elev 2 Elev 3 Elev 4 Elev 5 
”At blive vurderet på 

en helt anden måde. 

Det er en ny måde at 

gøre det på”.  

 

”Det lægger større 

ansvar på os. Vi har 

hele ugen tænkt på 

fremlæggelsen. Vi 

har tænkt alle tanker 

igennem på gruppen. 

At alle skulle have 

viden om modellen” 

 

”At der går et panel 

rundt. Man har en 

kort præsentation og 

man skal gøre det 

kort og kontant.” 

 

” Vi kunne sagtens 

bruge mere tid på 

produktet og læse og 

skrive mere om det. 

Så ville det blive 

mere fagligt. Fx med 

et rensningsanlæg 

hvad skal det være 

for et og hvordan 

skal det fungere. Det 

er vi begyndt på men 

vil gerne arbejde 

videre med det” 

”Produkterne 

behøver ikke at være 

så detalje rige som 

de er blevet. Det kan 

godt hæmme” 
 

 

De entreprenante kompetencer opfattes, som måden at præsentere produktet på og at de vurderes på 

en ny måde, at der skal tænkes i fremlæggelse på baggrund af videns deling i gruppen. Der er et 

ønske om at videreudvikle produktet og fundere det fagligt. 

 

 

 

8.4.2 Tegn på entreprenørskab 

På baggrund af undervisernes observationer kan det siges, at grupperne i det entreprenante lærings 

rum iterativt bevæger sig tilbage til de kreative rum idet de videreudvikler deres produkter. På 

dag fem er det store emne målestoksforhold skriver underviseren. De fleste grupper er loyale 

overfor ideen ”enkelte stiller dog spørgsmålstegn til originaliteten på indeværende tidspunkt” og 

de fleste er loyale overfor gruppen. Der er ikke anvendt særlige værktøjer i denne fase af KIE 

modellen og de fag professionelle har fungeret som en blanding af Jørgen Clevin og landmåler. 

 

I slutningen af AT ugen præsenterede eleverne deres projekter og et dommerpanel gav eleverne 

karakterer for hver præstation i hver kategori, sebilag 3. Karaktererne blev talt sammen for hver 

elevgruppe. Og den gruppe der opnåede det højeste samlede tal, vandt. 

 

Grupperne fik 2 minutter under overskriften: hvad handler det om og tre gode grunde til at projektet 

skulle vinde. Dommerne fik 1 minut til at se på model og plancher. Hver dommer gav karakterer for 
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præstationen i hver kategori. Karaktererne var 1-5, hvor fem er den bedste score. Den gruppe der 

havde opnået højeste score på alle kategorier vandt25. 

 

  
Det entreprenante læringsrum. Præsentationsmodeller 2.c: omdanne kirke til et profant rum. 

 

De tegn på der blev vurderet efter var: 

Projektets nyhedsværdi: I hvilken grad er projektet nyt i forhold til det eksisterende Næstved? 

Projektets originalitet: I hvilken grad er projektet originalt og enestående i forhold til de øvrige 

projekter og i forhold til kendte nuværende og kommende byudviklingsprojekter i Næstved? 

Projektets kreativitet: Elevernes evne til at anvende fagene på nye måder og til at skabe 

nytænkende problemløsninger? 

Graden af værdiskabelse: I hvilken grad vil det virkeliggjorte projekt tilføje brugerne og 

lokalområdet værdi i forhold til eksisterende løsninger? 

Elevernes evne til at kombinere flere fag: Almen studieforberedelse træner eleverne i at arbejde 

sammen på tværs af flere fagligheder.  

Elevernes præsentation af projektet: leverer eleverne en sammenhængende præsentation, viser 

præsentationerne samarbejde i gruppen, fokuserer præsentationen på de stærkeste argumenter i 

relation til nyhedsværdi, originalitet, kreativitet og værdiskabelse? 

 

Dommerpanelet bestod af: 

Charlotte Romlund, pædagogisk konsulent, Undervisningsministeret 

Birgit Rasmussen, CASA-arkitekterne 

Ebbe Møller Olesen, Miljø- og Planafdelingen 

Julie Pi, Direktør for Innovationshuset 

 

Desuden deltog rektor på Næstved Gymnasium, Susanne Stubgaard. Dramatik og musik lektor fra 

Næstved Gymnasium, Kirsten Nevers. Lektor fra Rungsted Gymnasium, Irmelin Funch og  

                                                 
25 Bilag 3. Dommerskema – ”Design en by” Næstved Gymnasium og Innovationshuset den 8. februar 2008 

OPDATERET 8.2. KL 11 
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Kirsten D. Det var gr.3 fra 2z ”Næstvedig” der vandt. Præstationerne uddybes kort ved 

præsentationen af det Entreprenante læringsrum.Der blev bl.a. lagt vægt på disse kriterier: 

  

-  Det æstetiske 

-  Det funktionelle 

-  Det visionære 

 

Fra lokale aviser26 blev vinderholdet fremhævet bl.a. ved at have udtænkt en by i byen. Det bynære 

havnebassin var gravet ud og der skulle dannes kunstige øer sammenbundet med broer over 

sejlkanaler. Byrum med stræder langs vand, torve rum, sigtelinier til den omgivende by.  

 

 

9. Drivkræfter og barrierer 
Drivkræfter og barrierer i de to første læringsrum, tematiseret ud fra elevernes, undervisernes og 

nøgleinformanters vurderinger. 

 

Kreativt læringsrum/drivkræfter 

Respondent/tema Elev Underviser Nøgleinformant 

Implementeringsværdi/ 

overførselsværdi 

  ”Hvis det skal have implementeringsværdi så 

skal du op på regeringsniveau som fx det 

virtuelle gymnasium”. 

 

”Det plejer at sætte spor hvis mange har været 

involveret. Man kan spørge om det her projekt 

sætter sig spor”. 

Arbejdsmetode ”Hvis det var en 

normal 

undervisningstime ville 

vi tælle minutterne til 

pausen. Nu lægger man 

ikke mærke til at man 

ikke får sin fem 

minutters pause. Det er 

mere frit” 

 

”Det vil være en 

nemmere måde for 

gymnasielever at 

komme igennem 

gymnasiet på, fordi det 

er en anden måde at 

lære på”. 

 

”Jeg syntes det har 

været rigtigt godt, at vi 

har startet med det 

kreative og se på hvad 

vi har haft brug for, vi 

har brugt matematik og 

hvordan kan vi tage 

højde for biologi i 

vores kreative proces” 

 

”Fagene har haft et 

formål”.  

”At der sker en 

bevægelse fra 

spørgsmålstegn til 

usikkerhed til aha, nå 

sådan oplevelser”. 

 

”KIE-modellen: Ligner KUBUS-modellen (de 

tre læringsrum – måde at styre processer på) fra 

Handelsskolen er meget nyttig og mange 

elementer kan trækkes ind” 

 

”Den minder om de tre læringsrum. Det er ikke 

uvant at man har nogle rum man går til og fra”. 

 

                                                 
26 Sjællandske den 12.februar 2008 ”Innovation i højt gear i Næstved Gymnasium” 
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”At faget er et redskab 

beviser at det er mere 

end at læse i en bog og 

tage notater, og at man 

kan bruge det til noget” 

Ejerskab ”Vi har dårligt nok 

holdt pauser i denne 

her uge. Vi har 

arbejdet effektivt og 

fået mere ud af AT 

ugen.  

”De andre klasser har 

været misundelige på 

den måde vi har 

arbejdet på” 

  

 

 

Det kreative læringsrum/Barrierer 

Respondent/tema Elev Underviser Nøgleinformant 

Overordnede rammer   ”Der var ikke 

mange[undervisere] der meldte 

ind. Vi skulle ud og kalde på 

dem. Det er der ikke noget 

mærkeligt i for folk er presset” 

 

”Det er ikke vokset op nedefra 

og taget op i pædagogisk råd” 

Proces  ”Eleverne vil hellere gå lige på 

med den ide de har og gøre 

noget helt andet end foreslået” 

”I den her proces går eleverne 

meget lineært frem, og jeg har 

lyst til at de går tilbage til det 

kreative rum” 

Arbejdsmetode 

 

 

”Vi følte os fastlåst på de 

specifikke metoder vi skulle 

bruge, selvom jeg godt ved at 

det var til at få ideer med. Men 

da blev det for fastlåst”. 

 

Du leder automatisk inden i 

hovedet efter en struktur. 

Hvordan skal man tænke 

omvendt” 

     

 

”Jeg tror vi skulle have arbejdet 

sådan her fra børnehaven 

gennem folkeskolen for at få det 

ind.  

 

”Du er programmeret til 

tabeller, skemaer, grafer og 

diagrammer” 

 

”Jeg vil gerne have lister og 

orden. Man kan godt udvide 

kasserne men ikke gå udenfor 

dem. Vi tænker ikke på selve 

fremgangsmåden 

 

” Det er nok fordi man ikke er 

vant til det og kender alle 

muligheder omkring det. Vi 

kunne være kommet til det her, 

”De er men har det med at gå i 

stå fordi de ikke er vant til at 

arbejde sådan” 

 

”fantasi i øjeblikke, men de har 

svært ved at give slip og turde 

noget nyt” 

 

”De er interesserede i livet på 

havnen og udviklingen i 

området, men ikke interesserede 

i at arbejde med proces 

værktøjer” 

 

”Eleverne er bange for at 

dumme sig også fordi de skal 

lære det kreative arbejdsrum at 

kende” 

 

”Det er vanskeligt at 

introducere procesværktøjer for 

eleverne, der opfatter sig som 

kreative”.  

 

 

 

”Vi er ikke vant til at arbejde på 

den måde i gymnasiet.  

 

Men der er så rigeligt af nyt.  

 

Projektet kommer oppe fra og 

ned og siger ja og forsøger at få 

det til at fungere. Dette er ikke 

vokset ud af deres egen ide”. 
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på kortere tid, hvis vi havde gået 

udenom alle de her kreative 

ting. Fået en liste fra starten” 

Organisering   Organiseringen dvs mindre 

grupper kan have en betydning 

for idegenereringen i grupperne. 

Gruppestørrelse på 5-6 optimalt 

for flere ideer 

Rammer   Rammernes betydning dvs hvor 

fastlåst opdraget er fra 

underviser side kan have 

betydning for grad af kreativitet 

De fag professionelles 

rolle 

 De fag professionelle har 

fungeret som træner, aktivator 

og været styrende for processen. 

Underviserne primært være 

fødselshjælper. 

 

 

 

Det innovative læringsrum/barrierer og drivkræfter 

 Underviser  

Barrierer 

Elev 

Barrierer 

 

Elev 

Drivkræfter 

Faglig forankring ”At der ikke er så megen 

faglig kontakt grupperne 

imellem” 

 ”Man lægger ikke mærke 

til fagene, her bruger du 

den information uden at 

tænke over det. Man 

standser ikke op og siger, 

det kan jeg huske fra 

religion…men du har lært 

det et sted fra” 

 

Proces  ”Vi er nødt til at tænke 

mere realistisk” 

”Vi sletter bare det her 

område” ”Men der bor da 

mennesker” ”Dem flytter 

vi da bare”. 

Overførselsværdi  De kreative og innovative 

kompetencer ligger latent 

og ubevidst, hvilket kan 

være en hindring for en 

aktiv og målrettet brug af 

det kreative rum.   
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10. Hovedkonklusion 
De kreative kompetencer forstås som en ny, sjov og god ide som kan føres ud i livet. Flere ideer kan 

styrke hoved ideen og rammer og kassetænkning skal brydes. De kreative procesværktøjer skal 

bruges fx modeller, tegninger og det at udarbejde produkter. De innovative kompetencer opfattes 

som det, der skaber værdi på flere niveauer, for familien, lokalsamfundet og globalt. 

Værditilskrivning ved også at have et socialt, kulturelt og religiøst rummeligheds aspekt. De 

entreprenante kompetencer opfattes, som måden at præsentere produktet på, og at produkterne 

vurderes på en ny måde, at der skal tænkes i fremlæggelse på baggrund af videns deling i gruppen. 

Der er et ønske om at videreudvikle produktet og fundere det fagligt. 

 

De kreative kompetencer. At få ideer vurderes af underviserne ved at eleverne får spontane ideer 

ved besøg on-location eller ved gennemlæsning af projekt opdraget. Eleverne i 2c får ideer ved fx at 

være i kirkerummet og ved at de kan forstille sig hvordan rummet skal indrettes men også i et 

samarbejde med de andre i gruppen. Ideerne kobles sammen fx ”jeg sagde restaurant og den 

anden sagde stand-up og så blev det hele twistet”. Grupperne har forholdsvist tidligt i forløbet lagt 

sig fast på en ide.  

 

Eleverne samarbejder godt og sprudlende fortæller en underviser og det kan ved observation 

noteres at alle eleverne arbejder i grupper og at ide genereringen sker via dialogen. Underviserne 

vurderer, at de er opslugt af processen ved fx at henvise til at de lytter til foredraget med Claus 

Buhl og at eleverne har ”fantasi i øjeblikke” men har svært ved at give slip og turde noget nyt – de 

vil hellere gå lige på med den første ide de får.  

 

De innovative kompetencer. Grupperne udvikler ideerne og er meget aktive i processen. Der er 

mange drivkræfter fx ”det skal være som Palme øen Dubai. Man kan sejle ind udefra med 

passagerer” eller ”vi skal tænke på, at der skal være en fødekæde i vandet og der bliver tale om 

hajer og subtropisk klima”.  

 

Grupperne prioriterer og systematiserer ideerne. Flere grupper har barrierer i forhold til at ”alt er 

tilladt og uden dogmer” og flere grupper refererer til realisme. Eleverne er i det innovative rum, 

men der tænkes og handles i forhold til præsentationsmuligheder, hvilket illustrerer at eleverne 

bevæger sig mellem de tre rum og i denne fase også over i det entreprenante rum. Det er 

vanskeligere eksplicit at afkode om grupperne har opnået ejerskab til produkterne. Grupperne er 

meget engagerede og opslugte af processen fx ”vi har dårligt nok holdt pauser i denne her uge. Vi 

har arbejdet effektivt og fået mere ud af AT ugen. De andre klasser har været misundelige på den 

måde vi har arbejdet på”.   

 

Alle grupperne inddrager selv og med de fag professionelles hjælp de fag der skal arbejdes med. De 

to undervisere der har udfyldt logbog med observationsskema fremhæver, at der ikke er kommet 

faglighed ind svarende til den tid der anvendes. Eleverne fremhæver, at fagene ikke fylder så meget 

og at arbejdsmetoden gør at man ikke lægger mærke til den faglige fundering og at de bruger 

fagligheden uden at tænke over det. ”Fagene har haft et formål”.  

 

Om kompetencerne har overførselsværdi er vanskeligt at vurdere på. Det er en hypotetisk 

vurdering. I et kort projektforløb er det vanskeligt at vurdere på, om de kreative og innovative 

kompetencer har overførselsværdi til andre domæner og kontekster. Fx siger en elev ”det gør man 
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hele tiden (ubevidst) men der er langt fra tanke til handling. Det bliver inde i hovedet”. De kreative 

og innovative kompetencer ligger latent og ubevidst, hvilket kan være en hindring for en aktiv og 

målrettet brug af rum og kompetencer. Eleverne har vanskeligt ved at forestille sig, at de kan 

overføre de kreative og innovative kompetencer til andre situationer. Én af barriererne kunne være 

vanskeligheden ved at bevæge sig i det kreative rum med de kreative værktøjer. 

 

De understøttende strukturers betydning i det kreative rum. I 2c er arbejdet organiseret i 

mindre grupper på to til tre personer hvilket kan have været hæmmende for ide genereringen i 

grupperne, fordi der var for lidt dynamik. Rammerne var i 2c fastlagt på forhånd hvilket kan have 

betydning for hvorvidt eleverne turde bevæge sig i det kreative rum, skabe ideer og bryde rammer 

og traditionel tænkning i højere grad end de gjorde. De fag professionelle har fungeret som træner, 

aktivator og været styrende for processen i det kreative rum. Underviserne skal i denne fase primært 

være fødselshjælper. I det innovative læringsrum, har de fag professionelle fungeret som 

konsulenter og understøttet processen og i det entreprenante læringsrum har de fag professionelle 

har fungeret som en blanding af Jørgen Clevin og landmåler. 

 

De værktøjer der benyttes i det kreative rum, er billedtombola, ordtombola, idestafet, elevatortale, 

men også værktøjer som brainstorm, feltarbejde, research og fronter, intro ark og cases..  

 

Der er positive såvel som negative vurderinger af arbejdsmetoden. I 2c er det undervisernes 

vurdering (og ved egen observation), at processen med at skabe ideer skal gentages, eleverne 

forankrer deres ideer for hurtigt. Eleverne er bange for at dumme sig i det kreative arbejdsrum og 

går for hurtigt frem mod den innovative fase. Eleverne vurderer, at de ikke har behov for kreative 

værktøjer, idet de er kreative ”i sig selv”. Hovedparten af eleverne fortæller om vanskeligheden ved 

at arbejde procesorienteret med de benyttede værktøjer fx ”vi følte os fastlåst på de specifikke 

metoder vi skulle bruge, selvom jeg godt ved at det var til at få ideer med”. Arbejdsprocessen har 

også været svær fordi det kreative rum har været så frit og det fremhæves som én barriere at det var 

vanskeligt at afgrænse sig. 

 

Friheden opleves både som en drivkraft og en hæmsko og en vanskelig øvelse for elever der er vant 

til at tænke og handle meget metode bevidst og struktureret. At arbejde i det kreative rum betyder, 

at eleverne skal aflære eller af programmeres for at kunne lære nyt fx ”i dansk får du en formel du 

skal arbejde med her skal du lave din egen formel”. Én af eleverne siger, ”vi kunne være kommet til 

det her, på kortere tid, hvis vi havde gået udenom alle de her kreative ting. Fået en liste fra 

starten”. 

 

Både elever og undervisere fremhæver arbejdsmetoden som en drivkraft, fx ” der sker en bevægelse 

fra spørgsmålstegn til usikkerhed til aha, nå sådan oplevelser”. Nogle af eleverne perspektiverer 

arbejdsmetoden ved at fremhæve, at metoden skulle have været anvendt på alle niveauer op gennem 

uddannelsessystemerne fra børnehaven gennem folkeskolen til gymnasiet ”for at få metoden ind”. 

En anden elev perspektiverer metoden ved at fremhæve at flere elever ville kunne komme igennem 

gymnasiet hvis de kreative arbejdsmetoder blev anvendt, med henvisning til at elever læringsstile er 

forskellige og KIE modellens metoder tilgodeser flere af disse stile. 

 

Drivkræfter og barrierer 

I det kreative læringsrum fremhæves drivkræfterne som arbejdsmetoden. Eleverne er opslugte i det 

kreative læringsrum, metoden fanger flere elever ved at aktivere flere læringsstile, fagene inddrages 

og eleverne går fra usikkerhed til forståelse for arbejdsprocessen. Barriererne er, at eleverne oplever 
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metoden som fastlåst, struktureret og at de ikke er socialiseret til brug af metoden. Eleverne 

arbejder lineært i processen, de har svært ved at give slip og er bange for at dumme sig og eleverne 

ønsker ikke at arbejde med kreative værktøjer. Andre barrierer som nævnes er rammerne og 

organiseringen, der skal være større grupper for at generere ideer, og rammerne har betydning idet 

et for fastlåst tema kan begrænse eleverne. De fag professionelle skal primært være fødselshjælpere. 

En nøgleinformant nævner at underviserne ikke er vant til at arbejde på denne måde.  

 

Drivkræfter og barrierer i det innovative læringsrum er, at nogle elever arbejder meget konvergent 

(realistisk) samtidigt er der grupper der arbejder meget divergent med at bryde de faglige rammer. 

Det fremhæves som en central barriere, at der mangler faglig kontakt mellem grupperne. 

 

På et mere overordnet plan nævner en nøgleinformant, at hvis projektet skal have 

implementeringsværdi, skal det op på regeringsniveau som fx med projektet Det Virtuelle 

Gymnasium og mange undervisere skal involveres for at det sætter spor ligesom projektet skal 

vokse op nedefra i gymnasiet.  

 

Der er ingen tvivl om, at det har været en fantastisk uge for eleverne i 2c og 2z og at arbejdet med 

KIE modellen vil sætte sig spor hos eleverne. 

 

 

 

10.1 Perspektivering 

Der kan være flere tilgange til en perspektivering af denne evaluering af pilotprojektet Design 

Fremtidens By i Næstved gymnasium.  

 

Ud fra et evalueringsperspektiv er der en række perspektiver som tegner sig. KIE modellens tegn på 

kunne udvides i det entreprenante læringsrum, her særligt med de kriterier som dommerpanelet 

arbejder ud fra. For en mere fyldestgørende vurdering af de tre læringsrum, skulle observation og 

interviews være anvendt gennem hele processen og i alle læringsrum. Det ville tegne et ”tættere” 

billede af elevernes arbejde. Eet af formålene med evalueringen var at vurdere på 

overførselsværdien, og det har været vanskeligt idet evalueringen har været gennemført på et kort 

forløb. En måde, at håndtere dette på kunne være a) at operationalisere begrebet kompetencernes 

overførselsværdi i højere grad,så evaluator kunne vurdere/observere på dette i den konkrete 

kontekst(klasseværelset). Eleverne er ikke bevidste om overførselsværdi men gør det i handlinger, 

observation ville være en metode at inddrage her, b) der har ikke været hovedfokus på det 

entreprenante læringsrum, men ud fra en formodning om, at eleverne i denne fase har en højere 

bevidsthed om hvad det er der skaber overførselsværdi, skulle dette læringsrum i fokus c) 

evaluering af elever der i høj grad er vant til at arbejde med KIE modellen og foretage observation 

og kvalitative interviews i andre fagklasser på de samme elever. 

 

Evalueringen åbner op for en række forskellige perspektiver som kan forfølges når elever skal 

arbejde med de kreative, innovative og entreprenante kompetencer. Evalueringen har særligt fokus 

på det kreative læringsrum og elever og underviseres vurderinger af den kreative arbejdsmetode 

som synets både udfordrende og vanskelig. En metode der adskiller sig fra gymnasiets tænkning og 

metoder, hvilket kan vanskeliggøre den konkrete implementering.  
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Det har været et spændende og berigende evalueringsforløb og der er stadig uopdagede pletter på 

landkortet hvad angår evaluering af kvalitative værdier. 
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Bilag 1: Logbog med observationsskema 
 

Logbog med observationsskema 
Design en by, Næstved Gymnasium 

 
 

Læsevejledning 
 

Målgruppe: Logbog med observationsskema henvender sig til lærerne i de to pilotprojekter: Små 

Komponisters Værksted på Rønnebæk skole i Næstved og Design en by på Næstved Gymnasium. 

 

Formål: Formålet med logbogen er at lærerne dagligt observerer tegn på elevernes kreativitet og 

innovation, entreprenørskab og de understøttende strukturers betydning i forbindelse med 

temaugen.  

 

Formalia: Logbogen printes ud i papirform og udleveres til lærergruppen. Else Marie Okkels 

udleverer dagens logbog til lærerne på Rønnebæk skole og indsamler gårsdagens logbog. På 

Næstved Gymnasium udleverer Irmelin Fuch dagens logbog og indsamler gårsdagens logbog. 

De samlede materialer skal tilsendes UCSyd. 

 

Logbogsopbygning:  

- Logbogen er opdelt i dag 1, dag 2 osv. – en dagsinddeling som flugter opdelingen i de 

forskellige læringsrum. Der er to sider der skal arbejdes med hver dag 

- Logbogen er opbygget ud fra pilotprojekternes mål, dvs. tegn på forståelse af de innovative, 

kreative og entreprenante kompetencer, tegn på de understøttende strukturers betydning fx 

pædagogikken (anerkendelse, æstetiske læreprocesser), værktøjer eleverne anvender 

(associativ og formal lytning, kreativitets- og processværktøjer fx De Bonos tænkehatte, 

brugerdreven innovation) de fagprofessionelles rolle (fx om de arbejder som konsulenter, 

rådgivere eller hvilken rolle de har), organisering af processen (i større mindre grupper, på 

tværs af klasser eller andet) 

- Logbogen er bygget op omkring tegn på kreative kompetencer, innovative kompetencer osv.  

- Ud for de forskellige tegn på er der kommentar bokse og her er det vigtigt, at gode citater 

fra eleverne skrives ind under tegnene 

- Det er muligt at tilføje tegn på i skemaet under andet. 

 

Med venlig hilsen 

 

Benthe Fogh Jensen, projektleder på Små komponisters værksted tlf  73 32 36 64 

bfj@ufcsyd.dk 

Anne-Marie Tyroll Beck, projektleder på Design en by tlf 73 22 24 00 atb@ufcsyd.dk 

UCSyd, Professionshøjskolen Syd, University College, 

Videncenter for Evaluering, kvalitetssikring og dokumentation 

Lembckesvej, 3-7, 6100 Haderslev

mailto:bfj@ufcsyd.dk
mailto:atb@ufcsyd.dk


Design en by, Næstved Gymnasium:  
Dag 1 og dag 2 

 

Tegn på at eleverne udvikler kreative kompetencer (Det kreative læringsrum) 

 

Får ideer  

Kombinerer kendte 

begreber, viden på en 

ny måde 

 

Formulerer nye 

spørgsmål 

 

Lader sig opsluge af 

en problemstilling 

 

 

Tager ejerskab  

Indlevelse  

 

Tegn på at de understøttende strukturer har en betydning (dag 1 og dag 2) 

Hvordan eleverne 

organiseres (i store og 

mindre grupper, på 

tværs) 

 

 

 

 

Værktøjer eleverne 

har anvendt (Fx De 

Bonos Tænkehatte, 

brugerdreven 

innovation) 

 

 

 

 

 

Æstetiske 

læreprocesser 

 

 

Lærerens rolle 

(lærerens funktion, 

vejleder, konsulent 

osv) 

 

 

 

Andet  

 

 

Dag 3 

 

Tegn på at eleverne udvikler innovative kompetencer (Det innovative læringsrum) 

 

Udvikler ideerne  

Går i dybden med 

ideerne 

 

Ideen forankres i 

fagenes kernestof 

 

Systematiserer og 

prioriterer ideer 

 

 

Andet  
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Tegn på at de understøttende strukturer har en betydning (dag 3) 

Organisering i store 

og mindre grupper 

 

 

Værktøjer eleverne 

har anvendt 

 

 

Æstetiske 

læreprocesser 

 

Lærerens rolle  

 

Dag 4 og dag 5 

Tegn på at eleverne udvikler de entreprenante kompetencer 

Udvikler produkter  

Planlægger 

præsentation 

 

 

Loyalitet overfor 

gruppen 

 

 

Iscenesættelse  

Udadvendthed  

Tegn på at de understøttende strukturer har en betydning (dag 4 og dag 5) 

Organisering i store 

og mindre grupper 

 

Værktøjer eleverne 

har anvendt 

 

 

Æstetiske 

læreprocesser 

 

Lærerens rolle 

 

 

Evaluering (hvilken 

evalueringsform har 

været anvendt) 
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Bilag 2: Guide til fokusinterview 

 

Guide til fokusgruppeinterviews 
Design en by, Næstved Gymnasium 

5.2.8 

 

 

Fokusgruppe guide 
1. Introduktion  - Præsentation af undersøgelsens formål, emner og 

metoder – generelt og specifikt 

- Præsentationsrunde: deltagerne præsenterer sig med 

navn og indsatsområde  

 

 

 

2. 

Faktuelt/historisk 

9.30-9.45 

 
Spørgsmål kan evt 

besvares af andre 

respondenter fx Irmelin 
Fuch, Lis Kildsig 

1. Hvornår blev Gymnasiet involveret i 

projektet? (Historik) 

2. Hvordan var tilslutningen til projektet på 

gymnasiet? (hvor mange fag, lærere og 

elever)? 

3. Hvilken forberedelse har der været i 

forbindelse med projektet? (skema, 

oplægsholdere, tovholdere 

4.  KREALEDER KURSET hvilken betydning 

har det haft? 

5. Hvem har været primus motor i projektet? 

 

 

 

 

2. Det kreative 

læringsrum 

9.45-10.00 

 
KIE-modellen 

6. Hvordan forstår I kreative kompetencer 

(definition)? 

7. Hvilke tegn på kreativitet har I set 

(indikatorer: får ideer, kombinerer kendte og 

ukendte ting, lader sig opsluge, indlevelse, 

ejerskab) ? 

8. Hvordan har eleverne det med denne 

arbejdsproces? 

9. Hvilken rolle har lærerne haft (observatør, 

fødselshjælper) andre roller og hvordan har det 

været at arbejde med de nye roller? 

 

 

 

3. Det innovative 

læringsrum 

10.00-10.15 

 

10. Hvordan opfatter I de innovative kompetencer 

(definition)? 
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Trækker på det logiske 

og analytiske 
11. Hvilke tegn på innovation får I at se 

(indikatorer: udvikler ideer, går i dybden, 

forankring i kernestof, prioriterer og 

systematiserer)? 

12. Hvordan har eleverne det med denne 

arbejdsproces? 

13. Hvilken rolle har lærerne haft (konsulent) og 

hvordan har det været at arbejde med de nye 

roller? 

 

 

 

4. Det 

entreprenante 

læringsrum 

10.15-10.30 
 
 

Realiserer og spreder 

produktet – 
iscenesættelse  

14. Hvordan opfatter I de innovative 

kompetencer? (definition) 

15. Hvilke tegn på innovation får I at se 

(indikatorer: udvikler ideer, går i dybden, 

forankring i kernestof, prioriterer og 

systematiserer)? 

16. Hvordan har eleverne det med denne 

arbejdsproces? 

17. Hvilken rolle har lærerne haft (konsulent) og 

hvordan har det været at arbejde med de nye 

roller? 

 

 

 

 

5. De kreative og 

innovative 

kompetencers 

overførselsværdi 

10.30-10.45 
Det kan have 
overførselsværdi både for 

elever og lærere 

18. Hvilke tegn er der på, at de kreative og 

innovative kompetencer har overførselsværdi? 

19. Er det noget I kan se i deres handlinger, i deres 

udsagn? 

20. Vil I anvende KIE modellens idegrundlag i 

andre fag? 

 

 

 

6. Understøttende 

aktiviteters 

betydning 

 21. Det pædagogisk diaktiske grundlag; hvilken 

betydning har de æstetiske læreprocesser for 

udviklingen af de innovative og kreative 

kompetencer? 

22. De fagprofessionelles rolle – hvilken 

betydning har det haft at I som gruppe har 

skiftet rolle i forløbet? 

23. Organisering af processen – store og mindre 

grupper – hvilken betydning har 

organiseringen haft? 

24. Hvilke værktøjer har eleverne arbejdet med 

hidtil 
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(De Bonios tænkehatte, brugerdreven innovation 

osv.) ? 

 

 

7. Drivkræfter og 

barrierer 

Hvad der har understøttet 
processen og produktet 

og hvilke udfordringer 

der har været i processen 

25. Hvilke drivkræfter har der været i forbindelse 

med gennemførelse af dette projekt? 

26. Hvilke barrierer har der været i forbindelse 

med gennemførelse af dette projekt? 

 

 

8. Afsluttende  27. Hvad har gjort den største forskel ved 

implementering af dette projekt?  

28. Er der noget I gerne vil videreføre? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 3: Dommerskema 
GRUPPER 

OG 

PROJEKTER 

Projektets 

nyhedsværdi 

Projektets 

originalitet 

Projektets 

kreativitet 

I hvilken grad 

skaber projektet 

værdi for andre 

Elevernes evne til 

at kombinere 

flere fag 

Elevernes 

præsentation 

 

I alt 

2. c 
       

12:05 Gr 1: 

Diskotek/ 

Restaurant/ 

koncertsal 

       

12:09 Gr 2: 

Galleri/ café 

(kunstcafé) 

       

12:13 Gr 3: 

Kirken 

Musikbutik/ 

Café 

       

12:17 Gr 4: 

Kirke til 

skøjtehal og 

andre events 

       

12:21 Gr 5: 

Kirke til 

studenternes 

hus 

       

12:25 Gr 6: 

Luf (show- 

restaurant) 

       

12:29 Gr 7: 

Moske/ 

kommunika- 

tionscenter  
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12:33 Gr 8: 

Moské og 

mødested for 

muslimer 

       

12:37 Gr 9: 

Diskotek 

       

2. z 
       

12:41 Gr 1: 

Friluftsbad, 

Park, 

Caféområde 

       

12:47 Gr 2: 

Multifunktion

el halfpipe 

       

12:53 Gr 3:  

Næstvedig 

       

13:01 Gr 4: 

Under- 

vandsbiograf  

Haj Bio 
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Bilag 4: Undervisernes observationer - det kreative læringsrum 
 

DET KREATIVE LÆRINGSRUM 

 Underviser 1 (2c) Underviser 2 (2c) Underviser 3 (2z) 

Får ideer/går med på andres ”Brainstorm ud fra case-beskrivelsen dvs on-

location og ud fra feltarbejde, besøg på Teknisk 

forvaltning og på skolen hvor post-it blev 

anvendt til skitse af ideer” 

” Idet de læser forløbsbeskrivelsen kommer der 

spontane ideer” 

”Det går fint med at få ideer 

og at udvikle på dem” 

 

Tager initiativ ”Ja, de er med, men har det med at gå i stå fordi 

de ikke er vant til at arbejde sådan” 

 ”Masser af initiativ indtil 

kl. 14.00” 

Lader sig opsluge af processen  ”De hører efter til intro og foredrag” ”Eleverne vil hellere gå lige 

på med den første ide de 

har og gøre noget helt andet 

end foreslået” 

Samarbejde ”6 grupper arbejder godt, sprudlende, 

samarbejder og 2 grupper arbejder ud fra en 

hårdere tone” 

”Eleverne går i dialog” ”Grupperne fungerede 

hovedsageligt godt” 

Indlevelse ”Fantasi i øjeblikke - men har svært ved at give 

slip og turde noget nyt” 

”Jo, de finder sammen. Spændende” ”Optagede af liv på havnen 

og udvikling af området og 

ikke interesserede i at gå 

ind i procesværktøjer” 

Værktøjer eleverne har anvendt ”Brainstorm, post-it, ide-mappe, feltarbejde, 

rolle-ord-tombola, research” 

”Fronter, introark og case-beskrivelser er = 

rammen” 

”Billedtombola, 

ordtombola, idestafet og 

elevatortale” 

De fagprofessionelles rolle ”Træner” Introduktion ugens forløb: 

1. Aktivering af de kreative opgaver 

2. Ideer, oversigt og dialog 

1.modul/lærerrolle 

2.modul/foredrag af Claus Buhl 

3.Modul/lærerrolle: træner og analyse af 

bygning 

”Har gjort forsøg på at styre 

processen” 

Andet ”Eleverne er bange for at dumme sig, det er en 

tendens i de fleste grupper på grund af at de skal 

lære det kreative arbejdsrum at kende og afkode 

adfærd hos hinanden og underviseren 

Der sker en bevægelse fra ? til usikkerhed til 

aha, nå sådan oplevelser” 

 ”Vanskeligt at introducere 

procesværktøjer for elever, 

der opfatter sig som 

kreative, så de ved at de 

kan selv. Svært at følge 

med, når de er nået til 

forskellige steder i 

processen” 
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Bilag 4.1: Observation i 2c - det kreative læringsrum 
 Gruppe 1 

Diskotek 

Gruppe 6 

Moske/ 

kommunikationscenter 

Gruppe 7 

Galleri (?) 

Gruppe 3 

Musikbutik 

Får ideer/går med på andres Da vi stod og kiggede i kirken 

fik vi den her ide. Det skulle 

være multiagtigt. ”Vi mangler 

et sted at gå i byen” og ”da vi 

sad i kirkerummet kunne vi 

pludselig forestille os det. Vi 

kunne lave noget med lyd 

hvor der er fokus på noget, og 

alle ser samme vej” 

 

Senere samme dag. Taler om 

overklasse restaurant for alle 

fx diskotek om aftenen for 

alle elever og diskuterer 

målgruppen om den er for 

snæver. Taler om at gulvet 

kunne laves om til et glasgulv 

med evt svømmepøl 

nedenunder 

Post-it brainstorm: 

- mønstre  

- koranskole 

- planter og søjler 

- kuppel 

- vejviser til mekka 

- springvand 

- guld og rød 

- have og børnested 

- almissser 

 

Når du ser opgave cases har du 

allerede ideen og skal du tale 

med andre og så kommer der på 

(ideer). 

Det var da vi kom hjem. Vi ville gerne 

have noget restaurant og stand up over det. 

Så kender jeg en restaurant i København 

”Waldemars saloner – det er spisning og 

underholdning. Det skulle være eksklusivt, 

og noget der manglede i bybilledet. 

Jeg sagde restaurant og den anden sagde 

stand up og så blev det hele twistet 

 

Ved at besøge kirken har vi fået 

fornemmelse af størrelsesordenen og det 

var en god ide, og se mulighederne ovenpå, 

man kan se rummet og lyset fra 

kirkevinduerne falder ind på. Lave 

forskellige kompromisser ved at fjerne 

taget og erstatte det med glas og bevare 

tårnet og bevare prædikestolen og evt tage 

orglet ud.  

 

”Vi fik allerede ideen i går. Vi 

så på hinanden. Det skal være 

en musikbutik” ”Efter at vi 

har set kirken er det blevet 

mere realistisk, da vi ikke 

vidste hvordan indretningen 

var” 

Tager initiativ 

(handling) 

 ”Hvis vi skal lave en moske skal 

vi tjekke på nettet hvad der skal 

være i en moske”  

  

Lader sig opsluge/indlevelse     

Faglig fundering    Fagene fylder ikke meget, 

man lægger ikke mærke til 

fagene, her bruger du den 

information uden at tænke 

over det. Man standser ikke 

op og siger, det kan jeg huske 

fra religion eller …men du 

har lært det ét eller andet sted 

fra.  
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Bilag 4.2: Undervisernes observationer - det innovative læringsrum 
DET INNOVATIVE LÆRINGSRUM 

 Underviser 3 og 4 (2Z) 

Udvikler ideerne ”Videreudvikler ideerne” 

Går i dybden med ideerne  

Responderer på andres feedback ”Der er ikke så meget faglig kontakt grupperne imellem” 

Systematiserer og prioriterer ideer ja 

Inddrage fag ”Der kommer ikke faglighed ind i det svarende til hvor 

meget tid der anvendes” 

De fag professionelles rolle ”Respons, fagligt input som stifinder og bremser” 

Andet ”Nogle er for sløve (de samme som altid).  

”Nogle af eleverne har været rigtigt sløve (de var i teateret i 

går og kom først hjem ved 1-tiden)” 
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Bilag 4.3 Observation i 2.z det innovative læringsrum 
DET INNOVATIVE LÆRINGSRUM 

 Gruppe 1 Friluftsbad Gruppe 2 Multifunktionel halfpipe Gruppe 3 Næstvedig Gruppe 4 Haj Bio 

Udvikler ideerne ”Det skal være større end 40x40 m” 

”Man kan også grave ud her”. 

Tegner området op, der skal være 

cafeer, sand over det hele, 

rutchebaner”. 

 

Kommer med nye ideer: minigolf, 

cafeer, en kuppel” 

 

 

”Vi burde lave en grafisk tegning på 

computeren” ”Kunne vi ikke lave én 

i flamingo”  

”Posters var til at få ideer og det har 

vi fået. Vi må ikke brede os for 

meget. Nå, der står, at der ikke er 

nogle grænser og det vi gør er der 

ikke andre der har fået lov til” 

”Palmeøen Dubai” ”Man kan sejle 

ind udefra med passagerer” 

Vi fjerner en del af fabrikken og 

bygger en mindre bydel på vandet 

med cafeeer og luksusboliger – 

kalder den venedig eller det nye 

Nyhavn” Der skal være vand 

mellem gaderne og busserne skal 

køre med elektromagnetisme” 

”Vi skal tænke på, at 

der skal være en 

fødekæde i vandet” De 

taler om hajer og 

subtropisk klima 

 

Tager på bibliotek for 

at låne en bog om 

subtropiske fisk. 

Systematiserer og prioriterer ”Vi er nødt til at tænke mere 

realistisk. Der skal være meget sand 

her…vand der” ”Vi skal bruge mere 

papir så vi kan tegne en ny tegning 

af området” 

 ”Skal vi ikke indramme det vi skal 

bruge?” Diskuterer hvor meget af 

byen der skal inddrages…vi sletter 

bare det her område” ”Men der bor 

da mennesker” ”Dem flytter vi da 

bare”. Tager et stort papir og tegner 

op – de tegner området op på 

whiteboard 

 

Ejerskab ”Hvad med industrihavnen hvad gør 

vi med den? Det er ikke fedt hvis 

der kommer industriskibe forbi?” 

Kan vi ikke bare rive det hele væk?” 

 ”…og det vi gør er der ikke andre 

der har fået lov til” 

 

Inddrage fag Biologi. Omvendt osmose, 

rensningsanlæg og rodzoneanlæg 

Matematik: Beregninger af 

hvordan man dræner kanaler ”Vi 

skal have et pumpe system eller 

løber vandet ikke hurtigt nok væk”  

Trafikmodeller.Dejgaard/ 

Mikkelsen. atematiklærerforeningen 

2001. Biologi: rensning af luften 

Matematik: Beregning af 

husbygninger. Biologi: vandkraft, 

genbrug og rensningsanlæg 

Læreren kommer med materialer om 

rensingsanlæg ”Biologi på tværs” 

Biologi og opvarmning 

af vandet 

 

”Vi finder ud af 

hvordan man gør i 

pooler – det er noget 

med at cirkulere 

vandet” 
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Bilag 4.4: Lærernes observation - Det entreprenante læringsrum 
DET ENTREPRENANTELÆRINGSRUM 

 Underviser 5 

Videreudvikler 

produkterne i 

samarbejde med de 

fagprofessionelle 

”Videreudvikler og arbejder hovedsageligt på modeller så 

målestoksforhold er dagens store emne” 

Loyalitet overfor ideen ”De fleste grupper går op i deres ide, enkelte stiller spørgsmålstegn til 

originaliteten på indeværende tidspunkt” 

Loyalitet overfor 

gruppen 

”Ideerne er stadig de samme som i tirsdags, så det er vel loyalt” 

Værktøjer eleverne har 

anvendt 

./. 

De fagprofessionelles 

rolle 

”Jørgen Clevin og landmåler” 

 

 

 


