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K REATIVITET 

  I NNOVATION 

E NTREPRENØRSKAB             MODELLEN 

 
HVAD ER KIE-MODELLEN? 
KIE-modellen er et pædagogisk, didaktisk redskab til planlægning af innovativ læring. 
Modellen kan bruges til at beskrive og styre en projektorienteret proces. KIE-modellen 
arbejder med 3 forskellige læringsfaser/rum, som man som projektgruppe skal igennem, 
når man laver et projekt – lige fra idéudviklingsfasen til udførelsesfasen.  
 
HVORFOR ER KIE-MODELLEN GOD? 
KIE-modellen er god, fordi den tvinger lærere og elever til at være bevidste om, hvilken 
læringsfase af et projekt, de befinder sig i. De 3 faser eller mentale rum, som KIE-
modellen indeholder, har forskellige formål, mål og spilleregler, som sikrer, at vi i et 
projektforløb fokuserer på de rigtige ting på de rigtige tidspunkter.  
 
HVORDAN BRUGER MAN KIE-MODELLEN BEDST? 
KIE-modellen kan i princippet bruges i alle fag og alle projekter i folkeskolen. For at skabe 
de bedste forudsætninger for en succesfuldt forløb med KIE-modellen, er det afgørende, 
at både lærer og elever indledningsvist får en grundig indføring i KIE-modellen og de tre 
faser, som modellen rummer, italesættes og rammesættes. Det er betydningsfuldt, at der i 
et forløb, hvor KIE-modellen er rammen og afsættet, skabes tydelige overgange mellem 
de forskellige faser, således at både lærere og elever i hele processen er bevidste om, 
hvilken fase de er i og dermed hvilke spilleregler og mål, der gør sig gældende. 
 
DE TRE FASER 
KIE-modellen består af tre læringsfaser – også kaldet de tre mentale læringsrum. KIE-
modellen starter i det kreative rum, hvor der er fokus på at ”åbne hjernerne” og generere 
så mange idéer som muligt. Det innovative rum handler om at kategorisere og sortere i de 
ideer, der er skabt i det kreative rum med henblik på at udvælge den eller de bedste ideer, 
som i det innovative rum skal tilpasses, således at der i det entreprenante rum muliggøres 
en decideret udførsel/gennemførsel af den/de udvalgte ideer. En visualisering af KIE-
modellen kunne derfor passende være et timeglas, hvor det kreative rum er den brede 
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”idétragt”, det innovative rum er det skærpede og indsnævrede fokus på DEN GODE IDÈ, 
og det entreprenante rum er outputtet – nemlig selve udførslen. 
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DET KREATIVE RUM	  	  
 
FORMÅLET med det kreative rum er at kickstarte hjernens kreativitet. Det handler om at 
generere så mange ideer som muligt i det kreative rum. Det er væsentligt at huske på, at 
der måske skal 1000 ideer på bordet for at finde én brugbar idé. Formålet med dette rum 
er derfor at turde åbne hjernerne og lege med – det afgørende, at alle involverede er 
meget bevidste om, at i dette rum er ingen ideer for små/dumme/urealistiske. 
 
SPILLEREGLERNE i det kreative rum tager udgangspunkt i en ikke-dømmende tilgang til 
sine egne og andres ideer. Det er altafgørende, at alle har JA-HATTEN på, når de befinder 
sig i det kreative rum. Det er derfor forbudt at afvise andres ideer, at problematisere dem 
eller på anden måde sætte spørgsmålstegn ved dem. Det er i den sammenhæng vigtigt at 
have fokus på, hvordan man formulerer sig. Det er forbudt at bruge ordene NEJ og MEN i 
det kreative rum, eleverne opfordres i stedet til at bruge ordene JA og OG, da disse ord 
sender et positivt og ikke-dømmende signal. Det er væsentligt at skabe en tryg og 
tillidsfuld atmosfære i det kreative rum, således at det tilstræbes, at alle elever føler sig 
trygge ved at skyde løs. 
 
NØGLEBEGREBER i det kreative rum er JA-HAT, spontanitet, legesyg, intuition, kaos, 
grin, fantasi, skabertrang, kreativitet og tryghed. 
 
HVORDAN - Det kreative rum kan iscenesættes på mange måder. Det er oplagt at tage 
afsæt i øvelser og principper fra Den Kreative Platform, som i den grad bygger på de 
værdier, der gør sig gældende i det kreative rum. Også andre idéudviklingsøvelser, 
energizers, icebreakers, teatersport eller andre kreative lege kan med fordel inddrages i 
denne fase. Brug energi på at italesætte spillereglerne og værdierne i dette rum over for 
eleverne, således at de er helt afklaret med rammesætningen. I det kreative rum er det 
oplagt at arbejde i grupper med 5-6 personer, da mindre grupper mindsker muligheden for 
flow og større grupper mindsker muligheden for, at alle kommer i spil. 
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LÆRERENS ROLLE i det kreative rum er primært at være aktivt lyttende og støtte op om 
flowet i grupperne. Læreren fungerer altså som facilitator, rammesætter og ”gamemaster” i 
det kreative rum 
 
SUCCESKRITERIERNE i det kreative rum er, at eleverne oplever et trygt og sprudlende 
læringsrum, hvor der er højt til loftet og ingen idé er for lille/dum/urealistisk. Tegn på 
succes kan være fantasi, grin, fjolleri og en anerkendende omgangstone. 
 
UDFORDRINGER i dette rum kan være at navigere i det kaos, en idéudviklingsfase ofte 
kan føles som – både for lærere og elever. En anden udfordring er at skabe det trygge 
miljø i ”rummet”, der skal til for at alle elever tør have JA-HATTEN på og på impulsiv vis 
skyde ideer af sted uden at dømme dem. 
 
KOMPETENCER, der styrkes og kræves i det kreative rum handler meget om at kunne 
skifte perspektiv, at turde dumme sig og at evne at gå med på andres ideer. 

 
 
 
DET INNOVATIVE RUM 
 
FORMÅLET med det innovative rum er at systematisere, kategorisere, sortere, prioritere 
og analysere de ideer, som blev genereret i den kreative fase med henblik på at udvælge, 
målrette og forfine en eller flere ideer, der i sidste ende skal føre til et værdifuldt output. 
Netop værditænkning er her afgørende, da definitionen på innovation i denne 
sammenhæng forstås som noget, der skaber merværdi for andre. Altså skal 1+1 gerne 
give 3. For at sikre denne værdiskabelse kan det ofte være nødvendigt at inddrage 
grupper uden for klassen eller sågar uden for skolen, således at eleverne får oplevelsen 
af, at deres projekt skaber værdi for andre end dem selv og ikke blot er for deres egen 
skyld, men at der i stedet er tale om et værdifuldt fælles tredje, som bliver ”større” end 
eleven selv. 
 
SPILLEREGLERNE i det innovative rum tager afsæt i en konstruktiv afprøvende og 
undersøgende tilgang. Det er væsentligt, at eleverne tager fat i de enkelte ideer, afprøver 
dem i forskellige scenarier, diskuterer fordele og ulemper, muligheder og begrænsninger, 
og at de tør ”kill their darlings”.  
 
NØGLEBEGREBER i det innovative rum er analyse, argumentation, værdiskabelse, 
tværfaglighed, meningsskabende faglighed, aktiv lytning, ping pong, konkretisering, 
koncentration og eftertanke 
 
HVORDAN – arbejdet i det innovative rum handler om at indsnævre idéfeltet og udvælge 
en eller flere ideer, som kan udvikle sig og gennemføres med det formål at skabe værdi for 
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andre. Det kan gøres igennem en række udvælgelsesøvelser, hvor forskellige udvalgte 
ideer afprøves og efterprøves og indsættes i forskellige scenarier. Det kan i det innovative 
rum være en god idé at arbejde med for/imod-lister, materialelister, budget, 
deadlineplaner, målgruppe, markedsføring m.m. for på den måde at ”tjekke” den enkelte 
idés potentiale. Her er det væsentligt, at eleverne trække på viden fra andre fag, og at 
eleverne oplever en meningsskabende faglighed, hvor eksempelvis matematik pludselig er 
spil af nødvendighed i arbejdet med en konkret idé. Det er i den forbindelse oplagt at 
arbejde konkret med, hvad de enkelte fag kan biddrage med i forhold til de enkelte ideer. 
Måske ser de enkelte fag ligefrem forskelligt eller nytænkende på en given idé, som kan 
give et hidtil uset perspektiv på et projekt, et produkt eller et arrangement. 
 
LÆRERENS ROLLE i det innovative rum er fortsat at facilitere elevernes proces. Læreren 
kan tilbyde eleverne nye perspektiver gennem spørgsmål eller konkrete redskaber, når der 
opstår uenighed i en given gruppe. Læreren skal møde eleverne og processen med 
åbenhed og serendipitet.  
 
SUCCESKRITERIERNE i det innovative rum er, at der i gruppen nås frem til en eller flere 
konkrete idéer, som er realiserbar og som skaber værdi for andre.  
 
UDFORDRINGER i det innovative rum er på konstruktiv og undersøgende vis at udvælge 
og dermed også fravælge idéer. Det kan her være en stor udfordring at give slip på 
ejerskabet til en idé, hvorfor det er vigtigt at italesætte ”kill your darlings”-mantraet for 
eleverne. Det kan også være en udfordring at forfine en idé, således at den rent faktisk 
rummer et værdiskabende potentiale. I den forbindelse er det væsentligt at arbejde med 
målgruppe – hvem er ideen til for? 
 
KOMPETENCER, der kræves og styrkes i det innovative rum, er evnen til at indgå i 
gruppedynamikker, at argumentere og diskutere, at indtage et undersøgende og 
afprøvende perspektiv og ikke mindst evnen til at indtænke og retænke skolens fag i 
forhold til en given idé med henblik på nye, skæve og innovative perspektiver. 
 

 
 
 
 
DET ENTREPRENANTE RUM 
 
FORMÅLET i det entreprenante rum er at føre den endelige innovative idé ud i livet. Altså 
er formålet i det entreprenante rum at realisere og omsætte en given idé til handling, som 
skaber værdi for andre. 
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SPILLEREGLERNE i det entreprenante rum er, at samarbejde og handling er afgørende. 
Igen er JA-HATTEN betydningsfuld, og det er væsentlig at så muligheder frem for 
begrænsninger.  
 
NØGLEBEGREBER i det entreprenante rum er handling, organisering, tilrettelæggelse, 
målrettethed, praktisk, kontaktskabende, learning by doing, risikovillighed, sammenhold og 
ejerskab nøglebegreber. 
 
HVORDAN – handlingen i det entreprenante rum afhænger meget af, om der er tale om et 
produkt, et arrangement, et koncept, en præsentation eller noget helt femte. Afgørende er 
det, at den enkelte gruppe grundigt planlægger og tilrettelægger(og måske øver) 
afviklingen af den endelige idé. Det er altafgørende, at værdiskabelsen tydeliggøres 
gennem et konkret produkt, som er brugbart for andre, et arrangement for en given 
målgruppe eller et koncept eller en præsentation, som andre kan drage nytte af. Det er 
vigtigt i denne fase, at gruppen laver en lige og klar arbejdsfordeling, at der lægges en 
plan for deadlines og at alle gruppens medlemmer tør arbejde handlingsorienteret, 
udadvendt og med ansvar og ejerskab for outputtet. 
 
LÆRERENS ROLLE i dette rum er primært at fungere som indpisker og motivator og 
forsøge at fastholde eleverne i aktiv handlen. Læreren kan i nogle situationen vejlede og 
sparre med gruppen i forhold til organiserings – og udførselsprocessen. 
 
SUCCESKRITERIERNE i denne fase er at finde dels i elevernes oplevelse af mesting, 
tillid til egen handlekompetence og oplevelsen af evnen til værdiskabelse for andre. Dette 
kan bl.a. ”måles” ved elevernes gåpåmod og oplevelse af ideen efter gennemførslen. 
 
UDFORDRINGER i denne fase er mange. Meget projektarbejde i skolen har ikke haft en 
entreprenant fase, hvorfor meget projektarbejde er blevet ”som om”. Derfor er der en 
særlig udfordring forbundet med at skabe værdi for andre – og rent faktisk føre det ud i 
livet. Det er derfor vigtigt, at eleverne bevarer troen på sit projekt og har modet til at løbe 
den risiko, der altså vil være, når man vil skabe værdi. Nemlig risikoen for, at det ikke 
lykkedes. Det er derfor vigtigt at italesætte denne risiko og på forhånd acceptere den som 
et muligt udfald. 
 
KOMPETENCER , der styrkes og fordres i dette rum knytter an til handling og drive. Også 
ansvarsbevidsthed, organisatoriske evner og overblik kræves i denne afsluttende fase. 
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EVALUERING 
Som med alt er andet er det vigtigt at evaluere et forløb med afsæt i KIE-modellen. En 
evaluering kan foretages med afsæt i de enkelte rum/faser, og det er her væsentligt at 
fastholde fokus på de enkelte spilleregler, formål og succeskriterier i de enkelte faser/rum, 
således at det i en evaluering synliggøres, hvad og hvorfor noget er lykkedes og hvad og 
hvorfor noget ikke er. 
 
 
HUSK 
Et innovativt forløb skal gerne udløse den optimale frustration. Den optimale frustration er i 
spændingsfeltet mellem følelsen af almagt og afmagt, hvor udfordringerne hele tiden 
matcher og udfordrer færdighederne. 
 
 

 
 
 
 
 
RØVTUR                                                                               OPTUR 


