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Kort om konteksten for modulet
Fremtidens samfund og arbejdsmarked og dermed erhvervslivet efterspørger kreativitet, engagement, en høj grad af selvledelse og vilje til at udvikle sig
med, endnu, ukendte opgaver. Man skal være villig til at tilegne sig nye kompetencer resten af livet samt evne at samarbejde og koordinere. At være
iværksætter kræver nogle af de samme færdigheder og kompetencer. I DK er gennemsnitsalderen for førstegangsiværksættere omkring 35 år.
Sandsynligheden for at lykkedes som iværksætter er højere, jo ældre du er. Samtidigt er der en god grund til at antage, at denne statistik kan ændres
ved udviklingen af bestemte kompetencer og et innovativt mindset. I artiklen ”The innovators mindset” (Jeffrey H. Dyer, Hal Gregersen, Clayton M.
Christensen, HBR, 2009) er der ud fra et omfattende, 6 årigt forskningsprojekt, hvor de har studereret vanerne blandt 25 innovative iværksættere og
undersøgt mere end 3.000 ledere og 500 personer, der havde startet innovative virksomheder eller opfundet nye produkter, påvist 5 konkrete
kompetencer, der karakteriserer de mest kreative ledere/iværksættere: Associering, at sætte spørgsmålstegn ved det bestående, observation, at
eksperimentere og netværk. Disse færdigheder eller kompetencer udgør det, der kaldes innovatørens DNA. Den gode nyhed, ifølge forskningsprojektet,
er, ”hvis du ikke er født med det, kan du dyrke det”. Konteksten for dette modul er en overbevisning om, at vejen til flere iværksættere går gennem en
styrkelse af de studerendes mindset i retning af nysgerrighed, åbenhed, fleksibilitet og handlekraft. Formålet med modulet er derfor at påvirke de
studerendes mindset/udvikle et innovativt mindset for at fremme foretagsomhed og derigennem øge sandsynligheden for, at de studerende bliver
iværksættere. Det er samtidigt et mindset, der ruster de studerende til fremtidens arbejdsmarked. Hypotesen bag sammensætning af modulet er
således, at et udviklingsorienteret mindset kan udvikles gennem udvikling af og træning i de 5 færdigheder/kompetencer, og dermed øge
sandsynligheden for at flere, også unge mennesker, kan bliver iværksættere.
MODULETS KOMPETENCEMÅL, der arbejdes med i dette modul:
Det overordnede kompetencemål er opbygning af det relevante og nødvendige mindset gennem udvikling og træning af 5 specifikke kompetencer.
Gennem modulet skal de studerende opbygge og udvikle følgende kompetencer:
1) Associering
Også defineret som evnen til at forbinde tilsyneladende uafhængige spørgsmål, problemer eller ideer fra forskellige felter, også beskrevet som "Medicieffekten" (https://www.fransjohansson.com/books-by-frans-johansson). Medici effekten henviser til den kreative eksplosion i Firenze, da Medici-familien
bragte mennesker fra en lang række discipliner, f.eks. skulptører, forskere, digtere, filosoffer, malere og arkitekter sammen og opnåede, at nye ideer
blomstrede i krydsfeltet mellem deres respektive fagområder, hvorigennem renæssancen, en af de mest opfindsomme perioder i historien, opstod.
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2) Stille spørgsmål
At stille de rigtige spørgsmål eller at sætte spørgsmålstegn ved det bestående, provokere og udfordre den almindelige, accepterede visdom/viden.
3) Observere
Observation eller evnen til at se og observere handlinger, adfærd og frustration og på baggrund heraf spørge ind til hvorfor og hvorfor ikke. Innovatører får
unikke forretningsidéer ved at undersøge fælles fænomener, især potentielle kunders adfærd. Når de observerer andre, fungerer de som antropologer og
socialforskere.
4) Eksperimentere
Evnen til at eksperimentere. Nyskabende iværksættere forsøger at udvikle nye ideer aktivt ved at skabe prototyper og lancere pilots for derigennem at få nye
indsigter og bæredygtige forretningsideer.
5) Netværk
Evnen til at afsætte tid og energi til at finde og teste ideer gennem et netværk af forskellige personer giver innovatører et radikalt anderledes perspektiv. I
modsætning til f.eks. ledere, som netværker for at få adgang til ressourcer, at sælge sig selv/deres virksomheder eller for at øge deres karriere, forsøger
iværksættere have strategier for at møde mennesker med forskellige former for ideer og perspektiver for at udvide deres egne vidensområder. F.eks. gennem
en bevidst indsats for at besøge andre lande og møde mennesker fra andre samfundslag end deres eget.
De studerende vil gennem modulet komme til at arbejde meget med deres egen kompetenceprofil. Kendskab til og bevidsthed om egen kompetenceprofil er
dermed også et kompetence mål i modulet.
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EVALUERINGRESULTATER
Hovedpunkter fra tidligere evalueringer af modulet, der er medtænkt:
Modulet er et pilotprojekt, derfor ingen erfaringer med tidligere moduler/evalueringer

KRITERIER
Kriterier for gennemførelse af modulet, jf. modulbeskrivelsen:
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Modulet var tænkt som enten et ekstra curriculært eller co curriculært modul. Vores erfaringer viser dog, at det er meget svært at få organiseret og gennemført noget
ekstra curriculært. Det skal minimum være co-curriculært og tænkes ind i den curriculære undervisning og aktivitetsforløbet på f.eks. 1 semester. Det betyder også, at
det skal skemalægges, og planlægges ift. de øvrige opgaver på semestret. Vores anbefaling er, at forløbet med de 4 workshops afvikles over en uge, maximalt 2 uger. På
den måde fastholdes de studerende lettere. Refleksionsdelen kan med fordel placeres i uge 2 i forløbet.
Pilot projektet er udviklet til på byggekoordinator uddannelsen på EAAA. Men i løbet af projektperioden viste det sig noget sværere end planlagt at få gennemført forløbet
i overensstemmelse med de øvrige aktiviteter og arbejdsbelastning på studiet. Der var både problemer med travlhed og skemalægning. De erfaringer er udgangspunktet
for vores anbefalinger.
Vi lægger op til, at de studerende tilmelde sig forløbet. Modulet skal derfor præsenteres af holdleder, og det skal tydeligt motiveres, hvorfor den studerende skal deltage.
Dvs. italesætte ”Whats in it for me” over for de studerende. Helt konkret på byggekoordinator uddannelsen er casen, at de studerende skal forholde sig til og kunne
håndtere disruption I byggebranchen. Se f.eks. http://3dpdanmark.dk/2017/03/01/staar-byggebranchen-over-for-en-disruption-2-del/
Dette er argumentet for behovet for de studerendes udvikling af og styrkelse af deres mindset og innovative handlekraft.
Metode i forløbet/modulet er handlingsorienteret i form af workshops og øvelser. Foregår noget af tiden i klassen og mellem de aktuelle undervisningsforløb. ”Hands on”
frem for teori – og i grupper. 4 workshops á ½ dag (12 timer) + 8 timers forberedelse/eksperimenter. + evt. efterfølgende refleksion/evaluering.
Udgangspunktet for pilotforsøget er 15 studerende på 3. semester.
De studerende undervises/orienteres om nedenstående bullits gennem 4 workshops, hvor der præsenteres værktøjer til at arbejde innovativt/handlingsorienteret:
Workshop 1:
What´s in it for me? (disruption i byggebranchen). De studerende skal vurdere sig selv på de 5 kompetencer eller på et iværksætter mindset (rubrics/test)
Inspirationsmateriale om trends i byggebranchen:
Nye teknologier og arbejdsprocesser i byggebranchen (https://www.youtube.com/watch?v=4ZASH_OTKX0&feature=youtu.be)
DAC & BUILD - BYG netværk:
(http://www.dac.dk/da/dac-build/netvaerk/byg-netvaerket/)
Innovation og tilgængelighed:
(https://issuu.com/innosite.dk/docs/accessible_everyday_innosite_dk)
Realdania – Innovationsprojekter
(https://realdania.dk/projekter/innovationsprojekter-i-byggeriet)
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Eksempel Hilti - Diamantboring og etablering af huller i betonvægge, -elementer og -dæk.
https://www.hilti.dk/content/hilti/E1/DK/da/services/tool-services/fleet-management.html


Stille spørgsmål
Belys emner ved kritiske spørgsmål
a.: Afdække en potentiel kundegruppes pains, gains, jobs, dvs. udarbejde et value proposition design:
https://www.strategyzer.com/canvas/value-proposition-canvas

Find arbejdsspørgsmål - > Gul zone -> gå ud og afdæk brugerrejse frem mod workshop 2.


Dato

Observation
Interview, brugerrejse – i branchen/slutbruger/i organisationen – forstå og identificere
brugernes/virksomhedens nutidige og fremtidige processer og behov/ønsker – trendanalyse – hvad sker der?
(Antropologiske metoder, se bilag 02_EAAAA_Dag1_FINAL)
”Hullerne i osten”. Hente inspiration fra ukendte områder/brancher – fieldresearch

Workshop 2


Brugerrejsen – resultatet af observation?



Netværk
Personprofil -> Netværksprofil
Find tre relevante netværk og deltag i mindst et møde inden opstart. Aktion i god tid, deltage i
netværksmøder. Eventuelt arbejde i grupper. https://www.youtube.com/watch?v=bOgh1jqmAkA&feature=relmfu
Hente inspiration fra ukendte områder/brancher – fieldresearch
https://ilms.au.edu.tw/sys/read_attach.php?id=128614 – kap. 11+12

Workshop 3:
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Netværk – hvilke relevante, hvordan fungerer de, hvad kan man få ud af netværk i andre brancher? En slags afrapportering


Eksperimentere
Handlekompetencer – lær af dine fejl… Kom ud over rampen. Mentalt klar til at handle og tage konsekvenserne…
Passion og vedholdenhed. How do I work?
Forbered og udfør: 5-5-5 forløbet. Få 500 kr. til at yngle i en gruppe på 5 personer på 5 dage! Det er opgaven fra i
dag og frem til næste og sidste workshop.
Beskrivelse af 5-5-5, (udviklet af Jesper Nørskov, noje@eaaa.dk).
555 - 2017.pdf

Inspiration findes i effectuation principperne:
https://innovationenglish.sites.ku.dk/model/sarasvathy-effectuation

Workshop 4:




Hvem lykkedes med hvad og hvilket resultat i 5-5-5 øvelsen?
Læring?
Associering, (hvordan kan man overføre viden fra et domæne til andet? Som provokation – Rane Villerslev: https://www.b.dk/kultur/rane-willerslev-det-erguddommeligt-at-fejle)
Workshop i grøn fase fra ”Gul/grøn/rød” kreative processer. https://eaaa.instructure.com/courses/2627/files/88904?module_item_id=24933
Divergent og konvergent tænkning. https://www.youtube.com/watch?v=BWii4Tx3GJk. Horisontal- kontra vertikal tænkning.
Alle forudgående aktiviteter kan bringes i spil…
Evaluering

De studerende skal vurdere sig selv på de 5 kompetencer + ”360 grader” fra medstuderende. Begrundet evaluering. Har jeg flyttet mig?
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Formel evaluering af forløbet.

MODULETS RELATION TIL PRAKSIS/ PRAKTIK - hvornår og hvordan?
Metode i forløbet/modulet er handlingsorienteret i form af workshops og øvelser. Foregår noget af tiden i klassen og mellem de aktuelle undervisningsforløb. ”Hands on”
frem for teori – og i grupper. 4 workshops á ½ dag (12 timer) + 8 timers forberedelse/eksperimenter. + evt. efterfølgende refleksion/evaluering.
Udgangspunktet for pilotforsøget har været et hold på 15 studerende på 3. semester på byggekoordinatoruddannelsen.

VEJLEDNING & FEEDBACK – hvornår og hvordan?
Vores feedback og anbefalinger ift. gennemførelse af modulet er:
Modulet afvikles over 1-2 uger, startende umiddelbart efter studiestart (inden for de første 14 dage)
Modulet skal betragtes som co-curriculært og studie støttende, hvorfor modulet skal skemalægges og tænkes ind i uddannelsens curriculum
Modulets planlægning er styrket af tværfagligt samarbejde på flere uddannelser på EAAA. Det vil være en fordel ved implementering på ens eget hold/uddannelse, at
man kan få sparring fra undervisere på andre uddannelser.

EVALUERING
Kan først angives efter e n eventuel implementering af pilotforsøg

DREJEBOG FOR MODULET:
Beskrivelse af hvordan modulet undervisning og undervisningen er struktureret. Vedhæft evt. powerpoint.
Se bilag samt vedhæftede dokumenter i mail
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Bilag
Drejebog til K3-ambassadører
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