Flow i børn og
produkter
Partnerseminar på Christiansminde, Svendborg, 31. januar 2011
n Hvad er flow, og hvilken teori ligger bag?
n Hvordan kan flow tænkes ind i oplevelser og produkter?
n Er der uopdaget lege- og læringspotentiale gemt i dine produkter
og oplevelser?
Oplæg, workshop og netværksaktiviteter!

Hans Henrik Knoop, forsker ved DPU // Jørn Martin Steenhold og Jens Martin
Steenhold, Vidensfabrikken Aps // Stine Arensbach, grafisk facilitator

Program
9.00

Ankomst og morgenmad

9.30

Velkommen
Introduktion til dagens program v/ projektleder Anne-Mette Kjeldsen og grafisk facilitator Stine Arensbach

9.45

Flow i leg og læring – om flow teori
Oplæg v/ Hans Henrik Knoop, Danmarks Pædagogiske Universitet

10.45

”Og vi stiller om til Flow-studiet...”
Interviews med udviklingskonsulent Lynge Kjeldsen, Tress, Lau Kierstein, PlayAlive og Anita Ousen,
skolelærer og innovations-booster på Skibet Skole. ”Studievært” Lars Elbæk, leder af lab for krop og
bevægelse. Deltagerne involveres i refleksion og diskussion

12.00

Frokost

12.45

Legehjulet – Hvor drejer det hen i fremtiden?
Om mega-trends og tendenser inden for fremtidens leg
Oplæg v/ Jørn Martin Steenhold, Vidensbutikken Aps

13.15

Videnshjulet – Hvad ved du om dine egne produkter?
Giv dine produkter en tur i videnshjulet! Hvad kan de? Hvad er deres potentialer, hvordan markedsfører du dem?
Workshop og netværksaktiviteter v/ Jens Martin og Jørn Martin Steenhold, Vidensbutikken Aps

Kaffe og kage
14.30

Konklusion og opsamling
v/ projektleder Anne-Mette Kjeldsen og grafisk facilitator Stine Arensbach

15.00

Tak for i dag. En ”rubber” og en vand at køre hjem på til dem, der ønsker det

Hans Henrik Knoop
Lektor på Danmarks Pædagogiske Universitet, Århus Universitet, hvor han leder en forskningsenhed for positiv psykologi.
Hans Henrik Knoop har deltaget som forsker i udviklingsprojekter for bl.a. LEGO og Danfoss
Universe. Faglig leder af TV2s programserie ”Plan B” om effektiv undervisning og involveret i
projektet ”Skolen – verdensklasse på 100 dage”, der arbejdede med anvendt positiv psykologi og
læringsstile. Forfatter til en lang række bøger om bl.a. leg, læring og kreativitet, flow, intelligens og
læringsmiljøer.
Han har udført forskningsbaserede konsulentopgaver for en lang række institutioner og kommuner
i Danmark, og har været involveret i store internationale udviklingsprojekter. Han er ikke kun i Danmark men også internationalt en af de største autoriteter på sine områder.

Jørn Martin Steenhold
Cand.phil. og forskningschef i Vidensbutikken Aps - www.vidensbutikken.dk.
Lege- og læringsforsker og ekspert i legetøj og læringsmaterialer. Tidligere forskningschef på
Institut for Fremtidsforskning og tilknyttet en lang række virksomheder. Jørn Martin fungerer som
konsulent, rådgiver og idé-udvikler på mange forskellige projekter. Han har skrevet en lang række
bøger og mere end 300 artikler - og holder ca. 50 foredrag om året, foruden kurser, præsentationer,
oplæg og dialogprocesser.

Flow i børn og produkter
”Flow-tilstanden kendetegnet ved at man er fuldstændig involveret, fokuseret og
koncentreret; at man oplever stor indre klarhed ved at vide hvad der skal gøres,
og i hvilket omfang det lykkes; at man ved at det er muligt at løse opgaven fordi
ens kompetence matcher udfordringen.”

Kilde: Hans Henrik Knoop om Flow (2009): Om Flow
Mennesker i flow arbejder bedre, leger bedre og lærer bedre. Derfor har
både den pædagogiske og den kommercielle verden fået øjnene op for
potentialet i flow. Produkter, processer og oplevelser kan designes, så
de stimulerer oplevelsen af flow.
Dette seminar stiller skarpt på flow i teori og praksis. Hvad siger forskningen, og hvordan kan virksomheder og organisationer anvende denne
viden i praksis i deres produkter, oplevelser og læreprocesser?
Flow-teorien anvendes ofte i kombination med teori om mange intelligenser og læringsstile. Optimale læringsrum er rum, der understøtter
og inspirerer til mange måder at lære og forstå på. På samme måde kan
lege-redskaber, lege-oplevelser og spil være designede, så de appellerer
til mange slags børn og intelligenser, og så de fremmer mange slags legeaktiviteter og læreprocesser. Hvilke lege-aktiviteter og læreprocesser fremmer
dine oplevelser og produkter?
I eftermiddagens workshop ruller videnshjulet ud på gulvet og gir’ dig muligheden
for at analysere lege- og læringsværdien i din oplevelse og i dit produkt, og en mulighed for at videreudvikle og markedsrette det.
Endelig har vi inviteret nogle af vore egne partnere til at fortælle om, hvordan de i deres
udviklingsforløb og innovationsarbejde har arbejdet med flow og læringsstile i produktudvikling.
Dagens forløb faciliteres og dokumenteres i ord og billeder i et samarbejde mellem projektleder Anne-Mette Kjeldsen og grafisk facilitator Stine Arensbach.
OBS: Udstilling v/ studerende på Arkitektskolen Århus, linjen for Industrielt Design. Temaet er
fattigdom med børn som målgruppe.
Vi håber, at alle får en god og udbytterig dag med flow, leg og læring.

Stine Arensbach
Grafisk facilitator.
Stine har gennem flere år arbejdet som grafisk facilitator, hvor hun gennem et visuelt sprog formidler komplekse sammenhænge. Stine har
arbejdet med private og offentlige organisationer i både ind- og udland,
hvor hun bl.a. har undervist ledere, facilitatorer og konsulenter i at skabe
større ejerskab, engagement og mere effektivitet gennem simple visualiseringer og store overbliksbilleder.

Jens Martin Steenhold
Direktør i Vidensbutikken ApS.
Jens har mange års erfaring inden for medier, kommunikation og salg.
Jens er entreprenør af person og har i flere omgange arbejdet med at
modne selskaber til salg.
Særlige interesse-områder: At omsætte teoretisk viden til praksis i
markedet. Fx i forbindelse med lancering, introduktion, dokumentation
og salg af nye produkter.
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Tilmelding på www.kidsntweens.dk/idp149idd11.asp?su=1 senest 21. januar

6

10

Vilkår for deltagelse
Partnere deltager gratis i konferencen, men hver deltager medfinansierer projektet i form af timer før, under og efter konferencen.
Det betyder, at hver deltager, som I plejer, skal udfylde tidsregistrering og fremsende kopi af lønseddel til projektledelsen for
de timer, der kan indgå under overskriften Leg og Læring – Kids n’ Tweens Lifestyle.

Ikke-partnere skal selv afregne med hotellet, men stadig tilmelde sig via tilmeldingsmodulet på www.kidsntweens.dk
s n’ tweens
Pris for ikke-partnere:
Deltagelse hele dagen inkl. forplejning kr. 535,Afmeldingsgebyr:
Både partnere og ikke-partnere, der melder fra efter d. 21. januar eller udebliver, vil blive opkrævet et gebyr svarende til det
fulde beløb for dagen på kr. 535,-

s n’ tweens
Adresse:
Hotel Christiansminde
Christiansmindevej 16
5700 Svendborg. Tlf. 6221 9000
www.christiansminde.dk
Rejseplanen:
Afgang regionaltog kl. 07:31 fra Odense station
Ankomst Svendborg station kl. 08.12
Afgang Bus 201 fra Svendborg station kl. 8.35
Ankomst Christiansminde kl. 08.42



Spørgsmål til programmet rettes
til projektleder Anne-Mette Kjeldsen
anmek@vejle.dk eller tlf. 2442 4602.



Leg og Læring, Kids n’ Tweens Lifestyle
Syddansk Turisme · Teglgårdsparken 101 · 5500 Middelfart · Telefon: 66 13 13 37 · info@syddanskturisme.dk
Spinderihallerne – Center for Kultur og Erhverv · Spinderigade 11 E · 7100 Vejle · Telefon 76 81 18 53 · post@spinderihallerne.dk
Leg og Læring – Kids n’ Tweens Lifestyle er et treårigt udviklingsprojekt,
der støttes af Regionalfonden under EU-strukturfonde.

DEN EURO PÆISKE UNION
Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

Vi investerer i din fremtid

