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uddannelser 
Af Jennifer Burke-Hansen, lektor engelsk og samfundsfag, Odense Tekniske Gymnasium  

Jeg er ikke meget for at indrømme det, men min tanke omkring ordet ”innovation” har før været, at det 

hører hjemme i andre faglige områder (teknologi, afsætning, eller innovation som selvstændigt fag). Det har 

umiddelbart ikke noget med ’engelsk’ at gøre. Men, det har nok aldrig været sandt og holder bestemt ikke 

længere. 

Innovation er en del af 21st Century Skills1, og i forlængelse heraf har 

Center for Undervisningsmidler (CFU) opstillet en liste over syv 

kompetencer, som man bør have fokus på, at eleverne udvikler. Heri 

indgår netop problemløsning og innovation. CFU fremhæver, at det er 

den kommende generation, der skal løse de fremtidige problemer, 

som vi ikke er bekendt med endnu. Problemerne kan forstås i forhold 

til Klafkis epokale nøgleproblemer nemlig fredsproblemet, 

miljøproblemet og ulighedsproblemet samt problemer med den 

moderne teknologi2. Derfor skal vi som lærere være med til at “lære eleverne at tænke og handle 

innovativt3”.  

Men hvad betyder ”innovation”? 

”Innovation is a way of thinking that creates something new and better4.”  

George Couros, forfatter af The Innovator’s Mindset5, siger, at innovation skal føre til noget nyt og noget 

bedre. Hvis det ikke er bedre, så er det ikke innovation – så er det bare noget andet end det man havde før.  

Han siger også, at det er en tankemåde; en måde at undersøge koncepter, processer, og mulige outcomes 

på. Det er IKKE en ting, en opgave, heller ikke en teknologi. Carl Bass siger6, at det er processen, hvorpå vi 

ændrer verden - det er den praktiske anvendelse af ideer og teknologi for at lave nye og bedre ting. 

Michael Paulsen, lektor i pædagogik ved Syddansk Universitet7, siger, at der er tre kriterier, der skal 

opfyldes, for at noget er innovativt, og giver et bud på vurderingsgrundlaget for opfyldelsen af dem. Dette 

er særligt relevant i undervisningssammenhæng. 

 Nytænkningskritieriet: For at vurdere om noget er nytænkende, skal man kende til den 

gamle ”tankegang”. 
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 Forbedringskritieriet: For at vurdere om noget er en forbedring, skal man kende til 

værdimålestok og måleevner. 

 Relevanskriteriet: For at vurdere om noget er relevant, skal man kende noget til de aktuelle 

problemer i verden og det ønskesyn, der er for verdenen.  

 

Innovationsarbejdet i gymnasiet har både et elev- og undervisningsperspektiv. Når det er eleverne der skal 

innoveres, kan der arbejdes med “at udvikle elevernes evner til at medskabe og forholde sig til mulige 

forbedringer inden for forskellige områder knyttet til fagene som vidensreservoirer”.8 Når der er tale om, at 

undervisning skal innoveres, kan der i samarbejde med eleverne og læreren arbejdes på at forbedre 

undervisningspraksis. Disse to perspektiver er ikke modsætninger, tværtimod. 

Christensen et. al. 9 deler innovationsforståelse for både elever og for lærere op i tre med hver deres 

grunddidaktiske tanker:  

- Eleverne: markedsrettet, alment orienteret, og faglig innovationsforståelse 

- Lærerne: brugerdreven, anvendelsesorienteret og faglærerfaglig innovationsforståelse 

Christensen et. al. siger også, at innovative kompetencer kan gøres mere operationelle ved at anvende 

Nielsens fem tværgående dimensioner:  

● kreativitet  

● samarbejde  

● navigation  

● implementering og  

● formidling.  

 

Det er ikke meningen, at alle fem dimensioner skal 

være i fokus i alle innovative forløb, men at der kan 

være et forløb, hvor der er fokus på den ene 

dimension og et andet forløb, hvor der er andre i 

fokus.10 

Som det ses både i læreplanens ordlyd og som en af 

de innovative kompetencer, er kreativitet og 

innovation tæt forbundet. De er dog ikke synonymer, 

da kreativiteten er evnen til at finde på en ny og 

anderledes idé, hvor innovation er implementeringen 

af noget nyt.11 Men “innovationen kan ikke lade sig 

gøre uden tilstedeværelsen af kreativitet”12.  
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Elever kan godt arbejde kreativt uden at det nødvendigvis er innovativt. Men, Dagny Valgeirsdottir fra 

Copenhagen Institute of Creativity13 understreger, at øget kreativitet betyder, at eleverne bliver:  

● bedre til at generere idéer 

● bedre til at løse komplekse problemstillinger 

● bedre til at udvikle løsninger i den rigtige kontekst  

 

Idégenerering, problemløsning og udvikling af løsninger i flere kontekster er alt sammen en del af 

innovation. 
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