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Idéudvikling og min faglighed 
Formålet med dagens arbejde er, at få sat gang i projektarbejdet. I défasen er det vigtigt, at så mange ideer 

i forhold til jeres projektemne kommer på banen og at I hver i sig tænker over, hvordan jeres faglighed kan 

komme på spil i forhold til de forskellige ideer. Arbejdet skaber et godt grundlag for at beslutte, hvilken 

problemstilling, der skal arbejdes videre med. 

 

1.Fælles brainstorm 
Brug 10 min på at komme med alle de ideer/nøgleord I kan komme på indenfor jeres projektemne. 

Reglerne er: 

- Hver projektidé /nøgleord skrives på post-it 

- Alle ideer er velkomne, så der diskuteres og sorteres IKKE 

 

2. Kategorisering af ideer 
Brug 10 min til at kategorisere og sortere de indkomne ideer ved at flytte post-it rund på flipchart 

- Sorter post-it efter ideer/nøgleord der hænger sammen eller lapper over hinanden 

- Skab så mange projektideer som muligt  

 

3. Inddragelse af nøgleord 
Brug 10 min på at placere nøgleord fra sidste uges arbejde med egen faglighed. 

- Placer nøgleord i de kategorier/grupper I lige har udviklet 

- Udvikle evt. nye kategorier/grupper på baggrund af de nøgleord I har fået. 

- Hvis I har flere end 8 kategorier/grupper, så prøv at sortere nogle af kategorier fra, så I max har 8. 

 

4. Hvor ser jeg min faglighed i forhold til kategorier/grupper 
Brug 60 min på at arbejde med egen faglighed i forhold til de kategorier I har udviklet i gruppen. Kig på de 

kategorier I har og tænk over, hvilke muligheder du ser for at din faglighed og dine interesser kan komme i 

spil indenfor hver af kategorierne. Skriv max en side til hver af kategorierne om dette. Hent evt inspiration i 

følgende spørgsmål: 

- Hvordan kan jeg se min faglighed i kategorien? 

- Hvad kan jeg konkret bidrage med indenfor kategorien?  

- Udover min faglighed kan jeg så se nogle af mine interesser komme i spil i kategorien? 


