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SPIL SJOVE SPIL OG TRÆN IVÆRKSÆTTERI
Der findes allerede mange interessante og sjove spil derude, der på
hver deres måde træner forskellige kompetencer inden for
iværksætteri - i børnehøjde.
Vi kan for eksempel fremhæve spillet Settlers of Catan, som er
genialt til at træne forhandlingsevner, og en god måde at introducere
børn til tanken om hvordan forskellige råstoffer (eller opfindelser i
den virkelige verden) opnår værdi.
Spillet Dixit handler om at få modstanderne til at gætte et
fantasifuldt billede ud fra et ord eller begreb. Dixit er fantastisk til at
træne kreativ tænkning, opfindsomhed og evnen til at sætte sig i
andres sted.

Spillet The Mind er et anderledes samarbejdsspil. Her skal man være
knivskarp på at læse medspillernes kropssprog og mimik, og så
kræver det god intuition. Men man skal også turde handle på sin
mavefornemmelse, selvom man kan fejle – det samme mod der
kræves, hvis man skal være iværksætter. Læs mere om spillene her.
Læs mere om spillene her.
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TEGN ELLER MAL "GODE IDÉER"
Hvis dit barn elsker udfordringer, at være kreativ eller at finde på
opfindelser, kan I gå den kreative vej og tegne eller male “gode
idéer.” Start for eksempel med at give hinanden sjove udfordringer
på hvilket “problem” I hver især skal løse med en sjov opfindelse. Vi
giver her et par eksempler på skøre problemer, man kan løse. Slå
med en terning og se hvilken opfindelse I skal tegne/male:
Opfind noget...
1) Der kan samle kastanjer op, uden at man behøver røre ved dem
2) Der sørger for, at man undgår at blive våd på en regnfuld
efterårsdag (som alternativ til en paraply eller regntøj)
3) Der kan piske flødeskum til den varme kakao uden strøm
4) Der kan samle blade sammen ved hjælp af vand
5) Der kan holde næsen varm på en kold gåtur
6) Der kan skrælle mange æbler på én gang
I første omgang behøver idéerne ikke at være realistiske, da selve
idégenereringen stimulerer barnets kreative evne til at tænke ud af
boksen. Men hvis dit barn vil udfordres, kan I altid diskutere fordele
og ulemper ved hver idé. Derudover kan det være sjovt at bruge dit
barns sovebamse eller en legofigur som afsæt i denne aktivitet. For
eksempel: ”hvordan kan sovebamsen Mulle holde sig tør uden en
paraply?”. Hermed tilføjes en ekstra dimension, som gør
idéudviklingen endnu sjovere, og som giver mulighed for at træne
empati samtidig. Så find de farverige tuscher eller akvarelmalingen
frem - så er I garanteret mange timers hyggelig og kreativ
underholdning.
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BYG FANTASIFULDE OPFINDELSER
Elsker dit barn at bruge hænderne og at sætte ting sammen? Så kan
en god aktivitet være at bygge sjove og skøre opfindelser ud fra en
idé.
Tre konkrete aktiviteter:
1) Byg en kuglebane kun med genbrugsmaterialer fra hjemmet
2) Dyst 2 og 2 om hvem der kan bygge det højeste tårn med 5 stk.
papir og en rulle tape (på 10-15 min.)
3) Byg en af jeres opfindelser fra aktivitet 2: “Tegn eller mal gode
idéer”

Uanset hvilken aktivitet I vælger, bør I starte med at snakke om det, I
gerne vil bygge (og dermed idégenere), inden I går i gang. Aktiviteten
er en øvelse i at bygge prototyper ud fra en idé, hvilket kan hjælpe
børn med at se muligheder og forbedringer ved et design, fordi idéen
bliver mere konkret i den fysiske udformning. Samtidig træner
aktiviteten evnen til at samarbejde, hvilket er vigtigt som
iværksætter, da ingen kan klare alting selv.
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RYD OP OG TJEN LOMMEPENGE
De fleste børn har sikkert en masse idéer til, hvad de ønsker sig eller
gerne vil bruge penge på. Her kan der være en stor læring om penge
og værdi ved at lade dit barn tjene sine egne lommepenge.

I kan derfor med fordel rydde ud i det legetøj, der ikke længere bliver
brugt og sælge det videre til andre. Sælg for eksempel tingene over
nettet, så barnet kan hjælpe med at tage flotte billeder, pakke
legetøjet og skrive adresse på pakkerne. Eller lav en fysisk bod på et
loppemarked eller en vejbod, hvor I bor. Hvis I laver en fysisk bod,
kan I i fællesskab diskutere, hvad der kunne gøre boden mere
interessant og få jeres bod til at skille sig ud, så I kan tiltrække flere
kunder. Skal I for eksempel lave flotte kreative skilte eller sælge
varm kakao?
Med denne aktivitet får dit barn både erfaring med salg af produkter,
prissættelse og vigtigheden i at tilbyde noget “ekstra” / skille sig ud
fra konkurrenterne. Alt sammen noget der kan være brugbart som
iværksætter.
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LYT TIL PODCASTS OG BLIV INSPIRERET

Hvad er det der iværksætteri egentlig - og kan børn virkelig være
iværksættere? Disse spørgsmål er helt naturlige, da iværksætteri
oftest bliver koblet med de voksnes verden. Børn kan dog sagtens
være iværksættere, og det har vi fundet nogle inspirerende podcasts,
der understreger.
Her anbefaler vi podcasten De rigtige Helte, som er en podcast på
fire afsnit om handlekraftige børn, der på hver deres måde har været
med til at ændre verden. Lyt til podcasten her. En anden anbefaling
er Radionauternes særafsnit “Unge Forskere”, hvor podcasten er på
besøg på messen Unge Forskere, hvor en række børn præsenterer
deres opfindelser. Her har børn blandt andet fundet en løsning på,
hvordan man kan omdanne tang til tøj og lave papir af andre
materialer end træ. Lyt til episoden her.
At lytte til podcasts med handlekraftige (iværksætter)børn er en god
måde at konkretisere, hvad det kan betyde at være “iværksætter”, og
hvor forskelligt det også kan være. Samtidig bliver det lettere for
børn at identificere sig med begrebet, når det præsenteres gennem
andre børn som eksempler.

