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Innovativ undervisning og læring i 
engelskfaget (HHX & HTX) - hvad, hvorfor og 
hvordan? 
Af Jennifer Burke-Hansen, Lektor engelsk og samfundsfag, Odense Tekniske Gymnasium 

 

 

Engelskundervisning og den innovative tilgang 

 
Men hvad gør man? Hvordan sikrer man innovation i engelskundervisningen, eller at eleverne 

arbejder innovativt og/eller inddrager innovative tilgange? 

 
“Undervisningsforløb, der sigter på at fremme elevernes innovative kompetencer, bør i 

udgangspunktet (...) centrere sig om en problemstilling fra en eksisterende praksis. På den 

måde vil innovationsfremmende undervisning i de enkelte fag altid være 

anvendelsesorienteret - også selvom man tager udgangspunkt i en faglig 

innovationsforståelse”.13 

 
Jeg er stor tilhænger af genbrug! Det giver god mening at starte med det man kan og allerede 

gør i forvejen, og dermed vil den innovative vej blive mindre snørklet og nemmere at navigere i. 

 
Innovative ideer til værklæsning 

 
I forlængelse af ovenstående har jeg valgt at tage udgangspunkt i værklæsning/fiktionslæsning 

og analyse, da det er en eksisterende praksis i engelskfaget, der har fået fornyet fokus i 2017- 

læreplanerne ved indførelsen af kravet om værklæsning og øget fokus på fagets metoder. 

 
De overordnede metoder vil her primært være de fiktionsanalytiske metoder, fortolkning af 

forskellige teksttyper og de sproganalytiske metoder. Alt afhængigt af værket, kan der dog opstå 

et behov for at anvende flere faglige og analytiske metoder, som omhandler non-fiction, 

kommunikation, argumentation, kultur, historie og samfund, reklame og marketing, teknologi og 

naturvidenskab, globale forhold, osv. 

 
Her vil innovationsfokus være på den innovative/kreative tilgang, som giver en ny og bedre 

forståelse af et værk, de analytiske værktøjer og andre faglige metoder. 

 
 

 

13 Christensen, Hobel, Nielsen, Paulsen og Ziethen, Innovation, Gymnasiepædagogik 3. udgave, Hans Reitzels Forlag, 2017, 

s.339-340 



Side | 2  

Nogle innovative tilgange kan være bundet til en opgave eller et ”produkt”. Et eksempel kunne 

være, at eleverne laver en podcast om et af værkets hovedtemaer målrettet unge mennesker. 

Innovationen er vejen til færdiggørelsen af produktet eller løsningen af opgaven, dvs. processen 

og ikke selve produktet eller opgaven. Produktet er resultatet af elevernes anvendelse af de 

innovative ideer og evt. teknologier, fx en podcast, som er et blomstrende fortællingsformat, der 

kræver en kombination af flere kompetencer til at producere14. 

 

Opsummering 

 
Man bliver klogere - innovation er en naturlig del af engelskundervisningen og har altid været til 

stede i en eller en anden udstrækning. Der er mange måder at sikre de innovative tanker i 

undervisningen samt elevernes innovative lærings- og arbejdsformer. 

 
Det starter med at sætte lidt fokus på begrebet innovation og hvad det betyder. Ved at tænke på 

ord som kreativitet, nytænkning, forbedring, relevans, idegenerering, proces, mål, teknologi eller 

fx business i den daglige planlægning, er man faktisk i gang med den innovative proces. 

 
Som sagt, jeg elsker genbrug! Som mange af mine kollegaer i hele landet har jeg ikke oceaner 

af tid til at opfinde den dybe tallerken hver gang! Ved at sætte fokus på innovation og 

innovationskriterierne og en lille smule ”tweaking”, kan vi uden den store omvæltning sikre, at 

vores yndlings-, kendte, tried-and-tested geniale opgaver bliver innovative og endnu mere 

lærerige for vores elever. 

 
Jeg kan anbefale følgende publikationer som inspirationskilde: Lærervejledning: Innovation i de 

humanistiske fag16 udarbejdet af lektor Lise Wich og lektor Helene Græsdal Thomsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 Digitale kompetenceområder Francesco Caviglia Christian Dalsgaard Maria O’Donovan Mette Brinch Thomsen 2017 Center for 

Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet 
16 Lærervejledning i de humanistiske fag udarbejdet af lektor Lise Wich og lektor Helene Græsdal Thomsen for Fonden for 
Entreprenørskab. 2018 Forlag Fonden for Entreprenørskab 
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