
Entreprenørskab og innovation 



Peter Rasmussen

Lærer og uddannelseskonsulent hos Fonden for Entreprenørskab



Fonden for Entreprenørskab



Hva’ gør vi?         www.ffe-ye.dk

Fondsmidler – ansøgningsfrist 25. marts 2019 ring!

Undervisningsmaterialer  

Programmer – Edison og Next Level

Kursus- og efteruddannelse

Netværk – NEIS

Danish Entrepreneurship Award

Danmarks Læringsfestival 

stand 24

http://www.ffe-ye.dk/


Sæbehammer
UDSOLGT!





Definition



FLEKSIBILITET

Forestil jer at I er ude at gå en tur. I går forbi en mand, der 
står og taper skotøjsæsker fast på siden af en cykel. I skal 
nu udvikle så mange alternative forklaringer som muligt på, 
hvordan det kan give mening at tape skotøjsæsker fast på 
siden af en cykel.
Et eksempel på en alternativ forklaring kunne være, at 
manden var ved at gøre cyklen klar til at sende som en 
pakke, og at skotøjsæskerne 



Hvordan i skolen? 



En kompetenceramme

• Handlingskompetence
• Kreativitetskompetence
• Omverdensforståelse
• Personlige ressourcer 



Handlingskompetence: Planlægge, strukturere, udføre, samarbejde, kommunikere 
og håndtere økonomi og ressourcer.



Kreativitetskompetence: At skabe, overskride, tænke divergent, tænke på tværs, 
opstille drømme, sanse, eksperimentere, problemløse og vurdere. 



Idefærdighed

Forestil jer at I er ansat i en virksomhed, som 
producerer fiskeriudstyr. Virksomheden vil gerne 
udvikle fremtidens fiskestang.
I skal nu producere så mange idéer som muligt til en 
ny slags fiskestang.
Et eksempel på en idé kunne være at lave fiskestangen 
med en flaskeholder, så man kan have en sodavand 
med sugerør hængende på stangen.



Omverdenskompetence: Viden om kulturformer, globalisering, samfundets indretn
ing, forretningsforståelse, sociale forhold, netværk, evnen til at opfatte og navigere i 
en kompleks samtid. Måden hvorpå vi opfatter vores verden og vores omgivelser, de 
indtryk vi er modtagelige for.



Personlige ressourcer: Mod, selvtillid, vedholdenhed, håndtering af kompleksitet og 
usikkerhed, acceptere fejl, initiativ, ansvar og selvstændighed.



Procesmodeller

• Den Kreative Platform (DKP)
• FIRE modellen
• KIE modellen
• KOMPASSET
• DESIGNCIRKLEN
• 5-TRINS modellen
• LÆRINGSSTREGEN



4 gode vaner

• Parallel tænkning
• Fokus på opgaven
• Ingen bedømmelse
• Horisontal tænkning





VIDEREUDVIKLING

Forestil jer at I er ansat hos et firma, der producerer film. En 
manuskriptforfatter er blevet langtidssygemeldt og nåede kun at 
skrive følgende i manuskriptet: “Kamilla og Søren er på vej til fest. 
Det er sommerferie, solen skinner og fuglene synger. Men da de 
kommer frem til stedet, hvor festen skal holdes, er der helt stille. 
Pludselig ruller der en stor sten ned fra en bakke og ind i siden på 
bilen. De kigger op på toppen af bakken og ser to lyseblå høns 
komme løbende direkte mod bilen”.
I skal nu videreudvikle dette til et færdigt manuskript ved at finde 
på idéer til, hvad der sker i resten af filmen. Beskriv så mange 
detaljer som muligt til hver scene af filmen.



Og hvor finder man så alt det?

http://www.idetræning.dk

og her:

http://orcapress.ffe-ye.dk/

og her:

http://edison.ffe-ye.dk/

og her:

http://nextlevel.ffe-ye.dk/
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