
Iværksætter og 5. klasse idéudvikler;  
Beklædning med statements, som fremmer trivsel 
   

    
 
Aktører: 
21 elever i 5A på Søndermarksskolen  
Bodil Lohmann, dansk- og engelsklærer 
René Carstensen, matematik-, historie- og 
tysklærer 
Sanne Moth, designer og iværksætter 
Ana Catarina Campos de Lemos Cabral,  
konsulent fra FabLab at school 
Marie Søndergaard, specialestuderende på 
Informationsvidenskab på Århus Universitet  
 
 

 
Finansiering: 
Workshoppen blev finansieret delvist af 
midler fra A.P. Møller fonden til ’Åben skole’ 
og delvist af FabLab at school. 
Tid: 
Workshoppen blev afholdt mandag og tirsdag 
i 3 på hinanden følgende uger; 
Uge 46-47-48 i 2016 
Sted:  
Søndermarksskolen, Vejle



Workshoppens formål: 
1) Give eleverne et autentisk indblik i en iværksætters verden, herunder arbejde med 
konkrete opgaver fra iværksætterens hverdag – en mulighed få skoleelever har i dag. 
 
2) Træne elevernes ’growth mindset’ og give dem en bredere forståelse af egne 
kompetencer. Skoler fokuserer i dag meget på målbare resultater, her fokuseres særligt på 
proces. 
 
3) Ruste eleverne til fremtiden ved at styrke deres foretagsomhed og 21st century skills. 
 
4) Styrke elevernes faglighed, motivation og engagement gennem en autentisk udfordring, 
der skal skabe værdi for andre – både den specifikke målgruppe samt iværksætteren (i form 
af produkttest, målgruppeforståelse og/eller konkret ideudvikling). 
 
Udtalelser fra aktørerne efter workshoppen: 
 
Bodil Lohmann, dansklærer: 

Jeg har set kvaliteter hos nogle elever – kvaliteter, som jeg ikke har lagt mærke til i 
min undervisning. 
Jeg er blevet bekræftet i, at det er vigtigt at skabe en ramme, hvor vi tør fejle (som 
lærer og som elev). 

 
Rene Carstensen, matematiklærer: 

Især én elev med store udfordringer har flyttet sig meget i forløbet! 
 
Sanne Moth, designer og iværksætter: 

Det var tydeligt, at jeg så eleverne med helt andre øjne end deres lærere. Meget kort 
inde i processen spotter jeg nogle færdigheder hos konkrete elever, jeg som 
iværksætter efterspørger hos samarbejdspartnere. Senere finder jeg ud af, at 
størstedelen af de elever, jeg har ’spottet’, reelt betragtes som en udfordring i skolens 
rammer – det er virkelig tankevækkende! At vi på så få dage kan ’flytte’ elever, gør 
mig stolt! Og jeg fik en del værdifuld viden med derfra til mit firma. 
 

Marie Søndergaard, specialestuderende på Århus Universitet: 
Jeg synes virkelig, at der er potentiale i at have iværksættere ude for at vise, hvad 
man også kan blive. Der er også et ret fint inklusionspotentiale i det. 

 
Workshop-beskrivelse:  
Visuelle statements for trivsel – hvordan kommunikerer vi via vores beklædning? 
Workshoppen til 5. klasse på Søndermarksskolen tog udgangspunkt i ovenstående 
overvejelse omkring, hvilken betydning vores (bevidste og ubevidste) visuelle 
kommunikation har, og hvorvidt man kan påvirke sine omgivelser i en positiv retning og være 
med til at skabe øget trivsel ved bevidst at tage stilling til, hvilke budskaber man sender via 
sin beklædning. Den konkrete udfordring, eleverne fik, var, at de skulle designe og 
producere t-shirts specifikt målrettet enkelte elever fra ældre klasser på skolen.  
 
De to første dage stiftede eleverne kendskab med to nye digitale fabrikationsmetoder: 
broderi og transfertryk, som de prøvede af i praksis. Herefter præsenterede iværksætteren, 
Sanne, sig selv, sin historie og de kompetencer, hun ser som vigtige for at kunne udføre sit 
arbejde som selvstændig designer. Resten af forløbet var bygget op omkring 
designprocessens forskellige faser, så eleverne både kom omkring research, idéudvikling, 
planlægning, prototyping, fabrikation, pitch og evaluering.  



 
Der blev sat fokus på, hvordan folk kommunikerer via deres beklædning, samt hvilken 
betydning forskellige ’statement prints’ kan have. Eleverne fik herefter præsenteret deres 
udfordring, hvorefter de skulle undersøge målgruppens værdier og behov nærmere. Denne 
viden skulle de anvende i deres udformning af designet, hvor de skulle skitsere og 
producere en konkret t-shirt. Endeligt skulle t-shirtens design pitches for målgruppen, og 
afslutningsvis blev elevernes indsats og udbytte evalueret af både iværksætteren, lærerne 
og eleverne selv. 
 
Konklusion: 
Hele forløbet har samlet set været en stor succes. Ikke på den velpolerede, forudsigelige 
måde – nærmere tværtimod; forløbet har været uvant, udfordrende og til tider uoverskueligt 
og kaotisk for både elever og lærere. Men netop derfor har eleverne også udviklet og rykket 
sig på mange områder undervejs, og de er nu i gang med at lære, hvordan man kan 
håndtere de udfordringer, der kan være i en kreativ proces.  
 
Eleverne var generelt meget aktive og engagerede undervejs i forløbet. Iværksætteren 
Sannes autentiske erfaringer som designer og den virkelighedsnære udfordring var en stor 
motivationsfaktor for eleverne, der både lærte en masse nyt om sig selv og fik et indblik i, 
hvordan et arbejdsliv kan se ud - . Denne anderledes, praksisrettede tilgang til læring gav 
virkelig gode rammer for at skabe en differentieret undervisning, hvor alle elever både blev 
udfordrede og opnåede succesoplevelser. Eleverne blev sat i en ny kontekst, hvor der var 
fokus på andre og flere styrker, end der sædvanligvis er. Det var muligt at inkludere elever, 
som ikke normalt er fagligt stærke, men det gav også nye muligheder og andre typer 
udfordringer for elever med meget stærke faglige kompetencer.  
 
Processen krævede høj grad af bl.a. tillid, mod, nysgerrighed, kreativitet, samarbejdsevne, 
formidlingskompetence osv., hvilket for mange var nye områder at føle sig udfordrede på i 
undervisningen. Det gav en del følelsesmæssige udfordringer for mange af eleverne, hvilket 
er helt normalt i kreative, entreprenante processer, og det er vigtigt, at eleverne lærer, 
hvordan de kan håndtere dette. Erfaringer som disse er med til at sikre, at eleverne udvikler 
det 21. århundredes kompetencer og lærer at tænke nyt og selvstændigt. Det var tydeligt 
under forløbet, at iværksætteren fungerede som en stærk rollemodel og ”garant” for denne 
type arbejdsproces og læring.  
 
Marie Søndergaard, specialestuderende på Århus Universitet: 

Det var super fedt at se, at eleverne blev engagerede i arbejdet. En del var faktisk 
meget følelsesmæssigt involveret i det. Der var nogle, som var sure på hinanden, 
fordi de ikke syntes, de gjorde det godt nok,- nogle, der hviskede om deres projekt, 
for at jeg ikke skulle lytte med. Mange gange var de begejstrede, men også virkelig 
frustrerede. For mig at se er det en god kreativ proces, når man involveres 
følelsesmæssigt i det, man laver.  

 
Sanne Moth, designer og iværksætter: 

Der er ingen tvivl om, at denne måde at træne kompetencer på ligger langt fra de 
pågældende lærere og elevers vanlige skoledag. Det er ikke min oplevelse, at det er 
kutyme decideret at søge at frustrere børnene og stresse dem lidt. Men når vi gør det 
på denne måde – som er tidsbegrænset og indkalkuleret, med helt klare hensigter og 
refleksion, så er jeg sikker på, at det gør eleverne mere robuste… i hvert fald hvis vi 
husker at gentage øvelserne gennem hele deres skolegang. Frustration og tidspres er 
uundgåeligt, så i stedet for at gøre alt for at undgå det, så skal vi lære vores børn og 
unge at takle det. Og hele tiden anerkende barnets aktuelle oplevelse. 



Fælles Mål: 
Følgende faglige færdigheder og kompetencer trænes og anvendes i det beskrevne forløb: 
 
Dansk: 
- Eleven har viden om it- og tænkeredskaber til ideudvikling 
- Eleven har viden om samarbejdsmuligheder på internettet 
- Eleven har viden om modtagerforhold 
- Eleven har viden om revision af arbejdsproces og målsætning 
- Eleven kan fremlægge sit produkt for andre  
- Eleven kan revidere sin arbejdsproces frem mod næste produktionsforløb  
- Eleven kan bruge kropssprog og stemme i oplæsning og mundtlig fremlæggelse 
- Eleven kan tilrettelægge processer til fremstilling af faglige produkter alene og i     
samarbejde med andre 
	
Matematik: 
- Eleven kan udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder 
beregninger vedrørende hverdagsøkonomi 
 
Håndværk og design: 
- Eleven kan planlægge, beskrive og udføre enkle arbejdsprocesser 
- Eleven kan arbejde med produkters æstetiske udtryk 
- Eleven kan skitsere eller formulere enkle ideer inden for givne rammer, herunder med 
digitale værktøjer 
- Eleven har viden om ideafprøvning i designprocesser 
- Eleven kan afprøve ideer i forhold til produkters form og funktion 
- Eleven kan fremstille produkter efter egne ideer 
- Eleven kan evaluere egen designproces og eget produkt  
- Eleven har viden om evaluering og vurdering af produktets værdi for andre 
 
Mål for entreprenørskab og det 21. århundredes kompetencer: 
Følgende færdigheder og kompetencer trænes og anvendes i det beskrevne forløb: 
 
Handlingskompetence: 
- Eleven har viden om enkel projektstyring, planlægning, risici og ressourcer 
- Eleven kan indgå aktivt i projekter 
- Eleven kan indgå i samarbejdsrelationer 
- Eleven kan præsentere resultater og projekter 
 
Kreativitetskompetence: 
- Eleven kan kombinere faglige vidensområder 
- Eleven kan tænke kreativt og se muligheder  
- Eleven kan arbejde i kreative processer 
- Eleven kan deltage i idégenerering 
- Eleven kan samtale om vurdering af idéer 
 
Omverdenskompetence: 
- Eleven kan undersøge en målgruppes behov og skabe værdi for andre  
- Eleven har viden om arbejdsliv og karrieremuligheder 
- Eleven kan diskutere egen forståelse af verden 
- Eleven kan opstille simple budgetter 
 
 



Personlige ressourcer: 
- Eleven kan se og anerkende forskellige ressourcer i sig selv og hos hinanden  
- Eleven har tillid til egne evner, beslutninger og handlinger 
- Eleven tør eksperimentere og kan lære af sine fejl 
- Mod og vilje til at udfordre sig selv og sine kammerater  
- Ansvar i forhold til egne og fælles projekter 
- Forandringsvilje i forhold til egne arbejdsformer, meninger og synspunkter 
- Ud- og vedholdenhed i længerevarende tidsrum 
- Accept af egne og andres fejl og misforståelser 
- Håndtere usikkerhed i kortere tidsrum 
 
Digitale kompetencer: 
- Eleven har viden om digitale fabrikationsmetoder og kan anvende dem i en designproces 
 
 
 
 
 
 

 
	


