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Faglige veje til arbejdet med elevernes innovative kompetencer i 
geografi/naturgeografi  

 

 

Undervisningen ”skal udvikle elevernes kreative og innovative evner”. Dét slås fast allerede 
i formålsparagraffen for de gymnasiale uddannelser. Men hvordan laver vi god undervis-
ning i geografi/naturgeografi – samtidig med at vi opfylder disse brede kompetencekrav? 
Hvad er det egentlig eleverne skal kunne? Og hvordan finder vi tiden til det, på fx et C-ni-
veauhold, hvor de kernefaglige krav allerede fylder tiden godt ud?  

  

I denne artikel foreslår jeg faglige veje til de innovative kompetencer. Min påstand er, at vi – 
med en pragmatisk didaktisk tilgang – kan designe rammer for en undervisning, der på 
samme tid er kernefaglig og ”udvikler elevernes evner til at anvende faglig viden og faglige 
metoder til at undersøge og løse konkrete problemer” – som der står i ministeriets vejled-
ningen om elevernes innovative kompetencer.  

  

Med vilje har jeg ikke skrevet vejen til de innovative kompetencer i ental. Der er mange 
veje, og det er centralt, at de hver især tilpasses den kontekst og de elevtyper der er tale om. 
Alligevel kan en artikel som denne naturligvis kun udstikke generelle forslag til didaktiske 
designprincipper, der kan virke som praktiske råd i den specifikke læringssituation. Mit 
bud på hvordan vi kan differentiere udfoldes systematisk til slut i artiklen, hvor jeg intro-
ducerer metoder til inddragelse af elevernes ressourceøkologier.  

  

Begrebsmæssigt og teoretisk bevæger jeg mig indenfor det, man kan kalde aktivitetscentre-
ret læringsteori, der igen er baseret på tanker fra bl.a. Carvalho, Goodyear, Luckin og andre 
internationale forskere på området  (Carvalho & Yeoman, 2021; Goodyear et al., 2021; 
Luckin, 2018). De er alle inspireret af et socialkonstruktivistisk tankegods, der strækker sig 
tilbage til folk som Dewey og Vygotsky. Men også forskere som Wenger-Trayner, Darsø, Kir-
keterp og Tanggaard, der særligt har beskæftiget sig med kreativitet og didaktik indenfor de 
naturvidenskabelige fag, har leveret inspiration til de ideer, jeg skitserer nedenfor. (Brun-
vold & Vejlstrup, 2019; Darsø, 2019; Hvidtfeldt & Tanggaard, 2018; Kirketerp & Greve, 2011; 
Kirketerp & Hyldig, 2016; Wenger-Trayner & Wenger-Trayner, 2020)  

  

Artiklen er struktureret med først et kort begrebsmæssigt tilløb, hvor de centrale modeller 
præsenteres. Derefter følger en række konkrete eksempler på problemstillinger og forløb, 
der på forskellige måder illustrerer, hvordan man kan arbejde med innovation i geo-
grafi/naturgeografi. Afslutningsvis diskuterer jeg mulighederne for at gøre det nemmere for 
underviserne at integrere innovative didaktiske og fagdidaktiske tilgange i den daglige un-
dervisning – også når det ikke lige handler om innovation i et særligt forløb med eksterne 
interessenter.  

 

 

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/gym/pdf19/aug/190801-vejledning-til-lov-og-bekendtgorelse---elevernes-innovative-kompetencer.pdf
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/gym/pdf19/aug/190801-vejledning-til-lov-og-bekendtgorelse---elevernes-innovative-kompetencer.pdf
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Hvad er det, vi taler om – når vi taler om innovation i geografi?  

Innovation fylder en del i læreplanerne og vejledningerne til undervisningen i geografi og 
naturgeografi på stx og hf. I vejledningen til hf-enkeltfag fra 2020 står der fx, at: ”Målet med 
undervisningen er at udvikle kursistens generelle abstraktionsniveau og evne til at analy-
sere og perspektivere samt at anskue og arbejde med geofaglige problemstillinger på en 
kreativ og innovativ måde.” På samme måde er innovation skrevet ind i styredokumenterne 
til stx, hvor innovation indgår som element i selve fagets formål: ”Gennem fagets problem-
orienterede og eksperimentelle tilgang får eleverne interesse og forståelse for ny viden og 
teknologiske innovationers betydning for udnyttelsen af naturens ressourcer.”   

  

Vægtningen af viden om innovationers betydning og viden gennem det at arbejde kreativt 
og innovativt er vægtet forskelligt i hhv. geografi og naturgeografi. Men da udviklingen af 
de kreative og innovative evner er præciseret allerede i uddannelsernes generelle formål, 
skal vi undervise såvel om innovation og på måder, der fremmer innovative kompetencer. I 
figur 1 har jeg forsøgt at opstille de tre overlappende perspektiver på innovation i geo-
grafi/naturgeografi.  

  

  

Figur 1 Perspektiver på innovation i geografi/naturgeografi  

  

A: Undervisning om innovation  

I fagets formål fremgår det, at eleverne skal kunne: ”formidle geofaglig viden og forholde 
sig til den aktuelle samfundsdebat om geofaglige emner med mulig inddragelse af teknolo-
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giske og innovative løsningsmuligheder”. Den målsætning udmønter sig bl.a. i kernestofom-
rådet: Innovation, bæredygtighed og ressourceforvaltning, der findes i naturgeografi-lære-
planerne.  

 

Den del af geografifagets berettigelse og kernestof, der er bedst dækket i de gængse lære-
midler, er det at lære noget om (teknologiske) innovationer og deres betydning for at løse 
nogen af de (ofte globale) problemer. Flere grundbøger behandler innovation som noget, 
der kan beskrives og måles via opnåede patenter, brugsmodeller, varemærker og designs. 
Andre steder beskrives innovationen som antallet af nystartede virksomheder eller decide-
rede ”opfindelser”. De miljø- og samfundsmæssige muligheder for innovative løsninger på 
de store epokale nøgleproblemer nævnes og dokumenteres flere steder. Men det er alligevel 
tankevækkende, at begrebet innovation kun nævnes tre gange i alt på Gyldendals Natur-
geografiportalen, og at Systimes Naturgeografi Grundbogen B – trods mange henvisninger 
til konkrete teknologiske innovationer – ikke indeholder elevrettede øvelse eller forløb, 
hvor elevernes arbejde med innovative aktiviteter stilladseres.   

 

Figur 2 Eksempel på behandlingen af innovation i geofaglig udgivelse om ”Mineralske råstof-
fer, bæredygtighed og innovation” (Findes på http://mima.geus.dk/)   

 

B: Læring gennem innovation  

At vide noget om fortidige innovationer og behovet for innovative løsninger på fremtidens 
udfordringer er selvsagt både fornuftigt og forudsætningen for aktiv stillingstagen jf. fagets 
formål. Men hvis eleverne skal have muligheden for at opleve, at de selv kan deltage aktivt i 

http://mima.geus.dk/
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disse bestræbelser, kan de arbejde praktisk og aktivt med styrkelse af de innovative kompe-
tencer. Den generelle vejledning om elevernes innovative kompetencer passer i den forbin-
delse godt med de abduktive og induktive tilgange, der bl.a. kendetegner geografi-faget.   

  

Som illustreret i figur 1 skaber de tre perspektiver på innovation i faget en helhed, hvor 
genstanden (A), aktiviteterne (B) og læringsdesignet (C) hænger sammen. I praksis er denne 
sammenhæng dog ikke helt simpel. På grund af fagtraditioner, pensumkrav/det omfattende 
kernestof, oplevelsen af mangel på tid samt meget varierende elevforudsætninger kan rea-
liseringen af innovativ undervisning – altså elever der lærer gennem innovation ved at 
være ny- og værdiskabende – være udfordrende for den enkelte underviser og for ele-
verne.  

  

Det har været vanskeligt for mig at finde gennemarbejdede og direkte ”genbrugelige” ek-
sempler på forløb, hvor eleverne lærer fagets kernestof gennem forløb, hvor de problemaf-
dækker, udtænker og udformer løsninger og til slut får mulighed for at vurdere disse løs-
ninger både i forhold til de geofaglige problemstillinger, de skal forestille at være værdiska-
bende løsninger på og i forhold til de mennesker, der eventuelt skulle realisere løsningerne. 
I de seks eksempler nedenfor illustreres, hvad jeg har kunnet finde ved at søge bredt på 
EMU’en, fagsider og i de gængse lærebogssystemer. Måske har jeg overset noget, men i så 
fald er du velkommen til at skrive til mig, så manglen kan udbedres. Men først vil jeg be-
handle det – efter min mening – væsentligste perspektiv på innovation i geografi/naturgeo-
grafi, nemlig det perspektiv vi kan få frem, hvis vi ser på innovation som en mulighed for at 
gentænke didaktikken og udvide vores lærings-designmæssige repertoire.  

  

C: Innovative læringsdesigns  

Lad os først gøre det helt klart; Vi kan ikke designe læring. Som undervisere kan vi skabe 
rammerne for elevernes læring – og det er noget afgørende andet. Det er kun den person, 
der lærer, der kan lære. Underviseren kan ikke beslutte hvad der læres; underviseren kan 
ikke designe en persons læring (Goodyear & Dimitriadis, 2013).   

  

I et innovations-didaktisk perspektiv betyder det, at vi må designe sociale læringsrum, der 
gør det muligt, at eleverne kan lære gennem innovative og kreative aktiviteter. Den innova-
tive didaktik skal give svar på, hvordan vi som undervisere kan skabe de bedst mulige ram-
mer ved at planlægge, hvordan eleverne skal arbejde sammen med (socialt design – fx grup-
pearbejde), hvor de skal arbejde med (fysisk og teknologisk design – fx klasselokalet, en sig-
tesøjle og it), og hvad de skal lave dvs. de specifikke udfordringer og problemer undervise-
ren har planlagt, at eleverne skal arbejde med (epistemisk design – opgaver og øvelser).  
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Figur 3 Dimensionerne i aktivitetscentreret analyse og design for læring  

  

I midten af modellen, dér hvor de tre dimensioner lapper over hinanden, har jeg placeret 
begrebet ”emergent aktivitet”. Da vi som undervisere ikke kan forudsige elevernes udbytte 
af undervisningen, og da eleverne selv er med til at forme og reformulere, både det der skal 
læres, og hvordan aktiviteten bliver gennemført, er vi henvist til at planlægge ud fra de for-
ventninger (og forhåbninger) vi har – baseret på vores erfaringer og teoretiske viden. At 
der er forskel på, hvad vi som undervisere ”håber”, at eleverne vil få ud af undervisningen, 
og det der rent faktisk kommer ud af det, er en relevant skelnen, når vi arbejdet innovativt. 
Deduktive og induktive processer, hvor målene er kendte (test af hypotese eller hypotese-
formulering), gør det muligt at formulere ret entydige læringsmål. Den mulighed har vi 
ikke i innovative og abduktive forløb. Her er rammen, at eleverne skal have modet til at 
begå fejl og prøve sig frem i designprocesser og ved at gøre noget, der måske – måske ikke – 
fører til ”løsninger” og faglig viden. Behovet for redskaber til håndtering af usikkerhed og 
mange forskellige faglige veje er tydeligt i de fire eksempler på innovative undervisnings-
forløb, jeg præsenterer nedenfor.   

 

Fire forløbseksempler  
Det fælles udgangspunkt for de fire forløb, der er beskrevet herunder, er, at de bygger på 
den forståelse, at eleverne skal kunne undersøge et problem, udarbejde innovative løs-
ningsforslag og vurdere disse forslag indenfor en faglig ramme. Innovationsforståelsen er i 
alle tilfælde i tråd med den formulering, der bruges i bl.a. vejledningen til studieretnings-
projektet (okt. 2020). Definitionen lyder:   
 

”Ved et innovativt løsningsforslag forstås, at forslaget har værdi for andre og 
tilfører den konkrete sammenhæng noget nyt. Forslaget behøver ikke at være 
nyt i absolut forstand, men skal bidrage med noget nyt i den konkrete sammen-
hæng. En eksisterende løsning fra en anden sammenhæng kan således tilføre 
et uløst problem noget nyt i den undersøgte sammenhæng.”  

UVM 2020  
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Figur 4 Double Diamond-modellen  
  
 

 

 

  

https://computationalthinking.systime.dk/index.php?id=148
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Problemstilling  Værdi for andre?  Jury? (vurdering 

af løsningen)  
Innovationsprocesser  Kernefaglighed (faglige mål og kerne-

stof) (eksempler fra c-niveau)  

Hvordan kan du måle og 

gennemføre varige re-

duktioner af klimapå-

virkningen fra din hus-

stand?  

I princippet potentiel 

global værdi  
  
Ejerskab til ideer til 

konkrete handlinger 

der udbredes (reduk-

tion af handlingslam-

melse)  

Underviseren  
Andre elever på 

skolen  
Andre husstande  

1. Undersøgelse af problem (måle- og 

livsstilsproblemer)  

  
2. Definition af delproblem og muligheds-

rum  

  
3. Udvikling af løsninger (målemetoder & 

dialog om adfærd)  

  
4. Aflevering og vurdering af løsningsfor-

slag (katalog der præsenteres på skolen)  

 udføre simple former for empiribaseret 

arbejde i laboratorium og i felten  

 indkredse geofaglige problemstillinger 

og anvende enkle problemformuleringer i 

analysen af naturen og menneskets omgi-

velser  

 forstå og kritisk anvende geofaglige 

modeller og enkle matematiske modeller 

som repræsentationer af virkeligheden  

 formidle geofaglig viden og forholde 

sig til den aktuelle samfundsdebat om geo-

faglige emner med mulig inddragelse af 

teknologiske og innovative løsningsmulig-

heder  

 Klimaændringer og samfundsudviklin-

gens klimapåvirkning  

 Bæredygtig udvikling under forskellige 

natur- og samfundsforhold, herunder for-

brugs- og produktionsmønstre  

 …  
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Hvordan kan det geolo-

giske kredsløb formidles 

til skolebørn på et mu-

seum?  

Museet får oplyst om 

deres eksistens, skole-

børn får mulighed for 

at evaluere og gøres til 

”eksperter”  

Ansatte fra museet  
Inviterede skole-

børn  
Andre besøgende  

1. Undersøgelse af problem (forståelse af 

målgruppen)  

  
2. Definition af delproblem og muligheds-

rum (forståelse af museet)  

  
3. Udvikling af løsninger (undersøge andre 

lign. løsninger og lave prototyper)  

  
4. Aflevering og vurdering af løsningsfor-

slag (skolebørnenes evaluering)  

 benytte fagets fagsprog, såvel mundt-

ligt som skriftligt  

 identificere, genkende og klassificere 

rumlige mønstre  

 udvælge og anvende digitale kort, 

geoinformation samt andre geofaglige re-

præsentationsformer  

 give en beskrivelse af udviklingsforløb 

og processer i naturen og menneskets om-

givelser baseret på empiriske data og ob-

servationer  

 forstå og kritisk anvende geofaglige 

modeller og enkle matematiske modeller 

som repræsentationer af virkeligheden  

 demonstrere viden om naturgeografis 

identitet og metoder  

 …  

Hvordan kan man lave 

et pålideligt eksperiment 

til demonstration af 

drivhuseffekten? (på ba-

sis af tilgængelige mate-

rialer)  

Udbrede kendskabet til 

det videnskabelige 

grundlag for vores for-

ståelse af drivhusef-

fekten?   

Andre klasser på 

skolen / andre sko-

ler  

1. Undersøgelse af problem (forståelse af 

teorien)  

  
2. Definition af delproblem og muligheds-

rum (kravene til den eksperimentelle me-

tode)  

  
3. Udvikling af løsninger (undersøge andre 

lign. løsninger og lave prototyper)  

  
4. Aflevering og vurdering af løsningsfor-

slag (andre elevers evaluering)  

-  
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Hvordan kan man – på 

basis af stenuld – løse 

andre problemer?    

  Virksomheden 

(Rockwool)  
  

1. Undersøgelse af problem (erfaringer med 

materialet)  

  
2. Definition af delproblem og muligheds-

rum (kravene til den eksperimentelle me-

tode)  

  
3. Udvikling af løsninger (Prototype på ba-

sis af eksisterende ressource (stenuld))  

  
4. Aflevering og vurdering af løsningsfor-

slag (andre elevers evaluering)  

-  

Hvordan kan du som B-

niveau elev hjælpe en C-

niveauelev med at forstå 

klimastoffet?  

Forståelse af vanske-

ligt fagligt kernestof  
C-niveauelever?  -  -  

Hvordan kan jeres tøj 

blive bæredygtigt?  
I princippet potentiel 

global værdi  
  
Ejerskab til ideer til 

konkrete handlinger 

der udbredes (reduk-

tion af handlingslam-

melse)  

-  -  -  

Hvordan kan vi lave en 

model / et eksperiment, 

der kan bruges til under-

visning om de forskellige 

jordskælvs-bølger og de-

res skadevirkninger?  

-  -  -  -  

Tabel 1 Eksempler på geofaglige forløb hvor eleverne lærer gennem innovation, kreativitet og foretagsomhed (delvist udfyldt) 

https://www.konsulentopgaven.dk/rockwool
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Alle seks eksempler udmærker sig ved, at de tager udgangspunkt i en 
klar faglig problemstilling, der kan reformuleres eller nuanceres og 
præciseres af eleverne. Samtlige forløb kan siges potentielt at skabe værdi for nogen (andre 
end eleverne selv), og der er i alle tilfælde en veldefineret ekstern ”jury”, der kan være med 
til at vurdere kvaliteten af den fundne løsning. De fire faser fra Double Diamond-modellen 
danner en meningsfuld struktur, og store dele af de faglige mål og kernestoffet er i spil i de 
forskellige forløb. De geo-faglige metoder understøtter generelt en didaktisk tilgang, hvor 
faget læres gennem innovation. I eksemplerne ovenfor indgår naturligt såvel kvalitative (fx 
opstilling af begrebsmodeller) som kvantitative eksperimenter (fx formulering af matemati-
ske modeller for årsag og virkning). Feltarbejde (fx identifikation af naturgeografiske spor, 
opmålinger og interviews) kan indgå specielt i de to første faser i innovationsprocessen, 
hvor det handler om at få indsigt i problemet og definere et fokusområde. (se evt. Jacobsen 
2019 for en gennemgang af metoderne i naturgeografi).  
  
Forudsætningen for formuleringen af en problemstilling af den type, der er oplistet oven-
for, er typisk, at den er afgrænset (eller ligefrem formuleret) af underviseren eller en eks-
tern interessent som fx et museum. I forhold til elevernes ejerskab og motivation er det ud-
gangspunkt problematisk. Idealet vil i mange tilfælde være, at det er elevernes egen unde-
ren og deres egne erkendelser af ikke-viden, der danner afsæt for innovationsforløb. I vir-
kelighedens verden, hvor kravene er mange og lektionerne få, bør underviserne efter min 
opfattelse dog tage et tydeligt valg: hvis målet er, at eleverne skal lære at stille gode spørgs-
mål og formulere problemstillinger (som de fx skal i forbindelse med de større skriftlige op-
gaver), bør processen begynde langt mere åbent og frit. Hvis målet derimod er at give ele-
verne en oplevelse af, at de faktisk kan ”løse” et geofagligt problem for nogen, så er en klart 
formuleret problemstilling mere realistisk. Pragmatikken ligger dermed ikke bare i, at ele-
verne skal lære ved at gøre – men især i at de skal reflektere over de faglige indsigter, de 
har opnået ved at gøre iagttagelser og lave forudsigelser. Disse forudsigelser kan derefter 
udsættes for data og eksperimenter, der kan give den viden, som er nødvendig for, at ele-
verne kan korrigere deres forudsigelsesfejl – og formulere bedre hypoteser, der så igen kan 
danne udgangspunkt for nye undersøgelser. Denne abduktive og iterative proces forudsæt-
ter, at man har god tid, og at eleverne ser meningen i iterationerne – i stedet for at tænke i 
produkter (fx præsentationer). Det bliver på den måde vigtigere, at der gives tid til iteratio-
ner og justeringer, end at slutproduktet er perfekt.  
  
Den problematiske evaluering  

En sidste udfordring med eksemplerne i tabel 1 er, at sammenhængen mellem problemstil-
lingerne og den evaluering, der bliver foretaget, er problematisk. I flere tilfælde er der tale 
om det, vi kan kalde formidlingsopgaver. Den geologiske cyklus skal formidles, eller klima-
stoffet skal gøres forståeligt. Evalueringskriterierne bliver på den måde dobbelt. De faglige 
mål og viden om kernestoffet indgår naturligt. Elevernes evner til at undersøge og afgrænse 
virkelighedsnære problemer; deres idegenerering og formulering af mulige løsningsforslag 
mv. vil afhænge meget af, om forløbet bliver fokuseret på ”at vise faglig viden” eller på at 
gøre den aktuelle ”jury” tilfreds gennem et produkt, der opfylder de oplevelsesmæssige og 
æstetiske krav. Udfordringen er principielt uløselig indenfor en undervisningsramme, men 
for at evalueringen opleves retfærdig og legitim, er det vigtigt, at vi formulerer evaluerings-
kriterierne klart i samarbejde med eleverne. Det bør fx ikke være skolebørnene eller muse-
ums-medarbejderne, der afgør, hvorvidt en innovationsproces har været af en god eller 

https://emu.dk/sites/default/files/2019-12/STX_Naturgeografi_Teori%20og%20metode_Metoder%20i%20naturgeografi%20med%20eksempler.pdf
https://emu.dk/sites/default/files/2019-12/STX_Naturgeografi_Teori%20og%20metode_Metoder%20i%20naturgeografi%20med%20eksempler.pdf
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mindre god kvalitet (se evt. oversigten over Centralt fastlagt taksonomi til vurdering af ele-
vernes innovative kompetencer).  
  
Integration af innovativ didaktik i den daglige undervisning  

Tabel 1 illustrerer, hvordan innovation ikke blot kan udgøre en emnemæssig ramme i geo-
grafi/naturgeografi. Men den viser også, hvordan eleverne kan arbejde innovativt indenfor 
en kernefaglig ramme, hvis vores læringsdesign er hensigtsmæssigt. Udfordringen er imid-
lertid, at den daglige undervisning sjældent tilbyder den nødvendige tid og sammenhæn-
gende forløb, der ofte vil være forudsætningen for at kunne gennemføre hele innovations-
forløb med eksterne interessenter og løsning af autentiske problemer. Et velafprøvet bud 
på en tilgang til inddragelse af innovation i den daglige undervisning kan beskrives i føl-
gende tre trin:  

1. Tage udfordringerne alvorligt  
2. Nedbryde processen  
3. Inddrage konteksten  

  
Udfordringer og begrænsninger  

Den formelle uddannelseskontekst tilbyder en række ressourcer og muligheder, men samti-
dig giver den lang række begrænsninger for realiseringen af undervisning, der reelt lærer 
eleverne noget gennem (egen) innovation. Elevernes forudsætninger – herunder deres fag-
lige viden, deres motivation og deres self efficacy – begrænser ofte, hvad der kan lade sig 
gøre. Flere undersøgelser har vist, at motivationen og elevernes opfattelse af egne evner 
kan ændres, men de udgør uanset hvad en begrænsende faktor. Den sociale og institutio-
nelle kontekst for den innovations-didaktisk praksis kan virke styrkende og begrænsende 
på mulighederne for realisering af en meningsfuld undervisning.  
  

  
Figur 5 Social og institutionel kontekst for innovations-didaktisk praksis  
  
 

 

Løsnings-dimension 1: Inddrag konteksten  

Ved at inddrage elevernes læringskontekst – deres ressourceøkologi i bredeste forstand – 
kan vi i undervisningen arbejde på at styrke deres oplevelse af personligt mulighedsrum og 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiU6omszZLvAhW9wQIHHbZbCRgQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.uvm.dk%2Fgymnasiale-uddannelser%2Fproever-og-eksamen%2F-%2Fmedia%2F451dc35ef54e4780bcbe498d88e4a2d4.ashx&usg=AOvVaw2wrZyE8ER2ZFq8EcyKKx1W
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiU6omszZLvAhW9wQIHHbZbCRgQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.uvm.dk%2Fgymnasiale-uddannelser%2Fproever-og-eksamen%2F-%2Fmedia%2F451dc35ef54e4780bcbe498d88e4a2d4.ashx&usg=AOvVaw2wrZyE8ER2ZFq8EcyKKx1W
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potentiale for værdiskabelse. Det handler om mindset – men ikke i en simpel ”åben vs. luk-
ket” forstand. Et innovativt mindset bygger på nysgerrighed og ønsket om at lytte og gå på 
opdagelse. Vi kan kalde det, at eleven gøres bevidst om mulighederne i at fungere som 
”værdi-detektiv”.  
  

    
Figur 6a Dimensionerne i aktivitetscentre-
ret analyse og design for læring inkl. di-
mensioner af ressourceøkologi  

Figur 6b Eksempel på 151 underviseres svar på 
spørgsmålet: ”Giv eksempler på genstande og/eller 
personer fra elevernes hjem, du har inddraget – el-
ler ville kunne inddrage – i undervisningen”  

 
Elevernes zone for nærmeste udvikling (ZnU) er ofte meget dårligt forstået. Som undervi-
sere har vi generelt ikke adgang til viden om de muligheder for forbedring (zone of possibi-
lities – ZoP), den enkelte elev potentielt kunne bidrage med. På det helt praktiske plan, kan 
vi derfor vælge at udforme opgaver og øvelser, der gør det muligt for eleverne at inddrage 
de mennesker, de kender og de genstande, de har adgang til. Det kan være alt fra en kum-
mefryser til en professor i geologi. Eksperimenter, som eleverne selv bygger hjemme eller 
på andre geografiske lokaliteter og med udgangspunkt i egne remedier suppleret med fx 
dataloggere og andet måleudstyr, giver mulighed for refleksive processer og overførsel af 
viden mellem kontekster, der vanskeligt lader sig gennemføre i traditionel klasseundervis-
ning.   
  
I figur 7 illustreres, hvordan samme model kan bruges til kortlægning af en undervisers de-
sign-ressourcer. De fysiske/digitale ressourcer indgår som basis for det teknologiske og 
rummelige design ligesom den didaktiske indsigt giver en mængde muligheder for etable-
ring af de mest hensigtsmæssige sociale læringsrum. De mange ideer til epistemiske designs 
realiseres gennem inddragelsen af de relevante ressourcer. Den emergente aktivitet i mid-
ten af figuren har til hensigt at skabe en situation, hvor eleven lærer det, han eller hun 
gerne skulle kunne. De innovative kvaliteter, hvor eleverne skaber værdi på nye og krea-
tive måder, bliver mere realistiske i situationer, der er uforudsigelige, og hvor eleverne kan 
kombinere deres ressourcer på nye måder. Innovative læringsdesigns kan byde op til pro-
cesser, hvor eleverne kombinerer deres ressourcer på nye måder og interagerer med men-
nesker og naturen for at finde svar på helt konkrete problemstillinger. I figur 7 er emnet 
klimatilpasning, og udfordringen består i, at eleverne skal komme med et konkret bud på, 
hvordan et bestemt kystnært boligkvarter kan sikre sig mod stormflod i fremtiden. I praksis 
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byggede eleverne modeller af landskabet med og uden forskellige typer diger mv. De inter-
viewede interessenter, og de fotograferede og beregnede på opland og havstigninger.   
  

 
Figur 7 Dimensionerne i aktivitetscentreret analyse og design for læring inkl. dimensioner af 
ressourceøkologi - udfyldt  
  
  
Løsnings-dimension 2: Nedbryde processen  

Ved at bygge figur 4 og figur 6 sammen, illustreres neden for en innovationsproces, der er 
brudt ned i fem faser, der hver især realiseres gennem design af specifikke læringsaktivite-
ter. I den første fase afdækkes elevernes forudsætninger for forståelse og handling i forhold 
til det aktuelle problemfelt fx klimatilpasning som i eksemplet i figur 7 ovenfor. De fire ef-
terfølgende faser er beskrevet ovenfor, mens fase fem – evaluering og refleksion – ikke ek-
splicit er nævnt som en selvstændig proces i innovationsdidaktisk sammenhæng. Imidlertid 
udgør netop denne fase den fagligt set væsentligste del af processen.   
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Figur 8 Design af innovative undervisningsaktiviteter  
  
Ideen med at ud- og sammenbygge modellen er, at den illustrerer den mulighed, at vi som 
undervisere kan vælge at lade eleverne arbejde med hver fase for sig. Afdækningen af egen 
viden og forudsætninger kan måske ikke stå alene, men de øvrige faser kan didaktiseres 
gennem afgrænsede aktiviteter, der kan gennemføres i en enkelt lektion. Arbejdet med en 
god problemforståelse er forudsætningen for udarbejdelse af relevante og værdiskabende 
løsninger. Men det er ikke nødvendigt for den fagdidaktiske praksis, at problemforståelsen 
(fase 1) i alle tilfælde følges op af bud på løsninger. På samme måde kan elevernes faglige 
arbejde med evaluering (fase 5) af andres potentielle løsninger give mulighed for at udvikle 
elevernes kreative og innovative evner.   
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