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Agenda

• Hvilke krav om innovation er der i gymnasiet? 

• Hvad betyder “innovation”? Hvor kommer ordet og tankegangen fra? 

• På hvilke niveauer kan innovation give mening i gymnasiet? 

• Hvilke innovationsforståelser strides om eleverne i gymnasiet?   

• Hvilke vanskeligheder er der i forhold til at kultivere innovationsevne? 

• Hvad er meningen med (innovation i) gymnasiet?



Krav om innovation i gymnaiset
1.Formålsparagraffen 

§2 stk. 4: “Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes udvikling af personlig 
myndighed. Eleverne skal derfor lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres 
omverden: medmennesker, natur og samfund, og til deres egen udvikling. Uddannelsen skal tillige udvikle 
elevernes kreative og innovative evner og deres kritiske sans.”

2.Valgfaget innovation (B- og C-niveau)

“Formålet med undervisningen er at fremme elevernes evne til at arbejde systematisk og kreativt med 
idéudvikling i såvel nye som eksisterende virksomheder samt i offentlige og private organisationer. Endvidere 
er det formålet, at eleverne udvikler kommerciel handlekraft og evne til risikohåndtering ved 
anvendelse af metoder til gennemførelse af innovative projekter. Fokus er på opstart af nye 
virksomheder, på udvikling af nye forretningsområder i allerede eksisterende virksomheder og 
på socialt entreprenørskab i offentlige og private organisationer. Endelig er det formålet, at eleverne i 
team udvikler evnen til at kunne arbejde med innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.”

3.Krav om variation af undervisningen, nye undervisningsformer og brug af it mv.

4.Effektivitetskrav til den offentlige sektor - innovativ skoleledelse og organisering

5.Forsøg

- Projekt Innovationskraft og entreprenørskab på gymnasier i region Hovedstaden (2009-2012)

- Innovation i AT (53 almene gymnasier 2012-2013)



Hvad betyder innovation? 

- kom med bud på 140 tegn på 

www.Todaysmeet.com/inno

http://www.Todaysmeet.com/innovation
http://www.Todaysmeet.com/innovation


Definition og historik
• Minimaldefinition 

Innovation = nytænkende forbedring af noget i verden => en ny og bedre verden. 

•Implikationer

- Innovation forudsætter “hele tiden” utilfredshed med eksisterende verden + imagination af ny og bedre verden

- Vurdering af potentiel forbedring forudsætter en værdimålestok

- Vurdering af “nyhedsværdi” forudsætter viden om den gamle verden og dens tænkemåder

•Ordet, begrebet og tankegangens historie - kort fortalt

- De gamle, fx Platon, Aristoteles, Kong Fuzi, Mengzi, tænkte ikke i innovation

- Med det moderne (1500 tallet) opstår innovationstankegangen og også ordet innovare.   

- I 1800/1900-tallet bruges ordet i videnskaber som antropologi, sociologi, psykologi og økonomi. 

- 1900-tallet: Den økonomisk-kommercielle anvendelse af ordet bliver dominerende, men ikke alenestående  

- Tre modernitetstendenser: a) den teknokapitalistiske, b) den menneske-frigørende, c) den forskningsafslørende.



Teknokapitalistisk 
innovation

Menneske-frigørende 
innovation

Forskningsafslørende- 
innovation

iPhone Kvindefrigørelsen Relativitetsteorien



Innovation i gymnaiset

Udvikling af elevernes innovative evne 
(evne til at skabe nytænkende 
forbedringer)

- Igennem innovationsfaget

- Igennem tværfaglig undervisning, fx AT og SO

- Igennem den faglige undervisning i det hele taget

- Igennem bestemte fag, fx A-niveau samfundsfag - 
nytænkende samfundsanalyser eller 
demokratiformer

- Igennem ekstracurriculære aktiviteter  

Undervisningsinnovation

- Inkrementel undervisningsinnovation 
- små løbende forbedringer af 
undervisningen (nannoinnovation) 

- Radikal undervisningsinnovation - nye 
undervisningsformer, nye fag og nye 
fagsamspil

Skoleledelsesinnovation 

- Inkrementel innovation - de mange 
små nytænkende forbedringer af 
skolens drift og virke

- Radikal innovation - nye 
organiserings- og ledelsesformer 



Tre innovationsforståelser i gymnasiet

1) Den markedsorienterede
2) Den alment orienterede
3) Den fagligt orienterede

NB: Fælles for alle tre er et fokus på at udvikle elevernes innovative evner



1. Den markedsrettede innovationsforståelse

Mål-Middel
overordnet set

Kommerciel handlekraft
Skabe markeds-entreprenante elever

gennem utraditionel undervisning

Hvorfor 
skal der arbejdes med 
innovation i gymnasiet?

Entreprenørskabsdiskurs
Det globale marked og den internationale konkurrence kræver udvikling af elever 

med markeds-entreprenante evner

Hvad 
betyder innovation i 

gymnasiet?

Markedsinnovation
Innovation betyder at omsætte kreativitet og nytænkning til nye salgbare 

produkter eller prototyper på et faktisk eller simuleret marked

Hvordan
skal innovation sættes i 

værk og ske i gymnasiet?

Fra ide til marked
Gennem særlige forløb og teknikker, der understøtter proces fra kreativitet til 

produktudvikling til afsætning med fag som instrumenter

Hvor-når 
skal innovation ske i 

gymnasiet?

I relation til marked
I innovationsfag og tværfaglige forløb, i samarbejde med eksterne partnere 

(markedet) og gerne uden for skolen under konkurrencevilkår

Hvilke 
aktører skal inddrages?

Gymnasierne og eksterne aktører
Ud over lærerne og eleverne: eksterne aktører som opdragsgivere/rekvirenter, 

værdisættere, dommere. Målestok: markedsværdi. 



2. Den alment orienterede innovationsforståelse

Mål-Middel
overordnet set

Civil handlekraft
Skabe tænksomme elever

gennem kritisk undervisning

Hvorfor 
skal der arbejdes med 
innovation i gymnasiet?

Verdensborgerdiskurs
Samfundet og verdens globale tilstand (fx klima, sundhed) fordrer uddannelse af 

mennesker, der kan tænke nyt og alment på globalt og lokalt niveau

Hvad 
betyder innovation i 

gymnasiet?

Almen-etisk innovation
Innovation betyder at nytænke og udvirke almene-offentlige-civile forbedringer 

gennem kritisk og etisk refleksion i relation til epokale nøgleproblemer

Hvordan
skal innovation sættes i 

værk og ske i gymnasiet?

Fra problem til løsning
Gennem projektarbejde og tværfaglige forløb i relation til problemfelter som fx 

fattigdom, social uretfærdighed og demokrati - med fag som instrumenter

Hvor-når 
skal innovation ske i 

gymnasiet?

I relation til alment problemfelt
Gennem langsommelige og tidskrævende forløb i kontakt med omverden, hvis 

problemer erkendes, reflekteres og evt. løses

Hvilke 
aktører skal inddrages?

Elever, lærere og “berørte”
Ud over lærerne og eleverne: De aktører som er berørte af problematikken

Målestok: almen-etisk forbedring 



3. Den fagligt orienterede innovationsforståelse

Mål-Middel
overordnet set

Forskningsevne
Skabe fagligt dygtige elever

gennem undervisning, der går i dybden

Hvorfor 
skal der arbejdes med 
innovation i gymnasiet?

Talentskabsdiskurs
Universiteterne kræver studerende, der kan tænke selvstændigt (dvs. innovativt) 

inden for fagområder, som de introduceres til i gymnasiet

Hvad 
betyder innovation i 

gymnasiet?

Faglig innovation
Innovation betyder at fordybe sig i et fag og inden for dette tænke selvstændigt, 

nyt og anderledes - ud over, hvad der er gængs og sikker viden

Hvordan
skal innovation sættes i 

værk og ske i gymnasiet?

Fra basal til liminal viden
I forlængelse af faglig viden og inden for fag arbejdes der i retning af liminal viden; 

de områder, hvor der er brug for ny viden, hvor der aktuelt diskuteres

Hvor-når 
skal innovation ske i 

gymnasiet?

I fagets progression
Som sidste led af af faglig progression og i tilknytning til forskningsmiljøer på 

universiteteterne

Hvilke 
aktører skal inddrages?

Elever, lærere og faglige specialister
Lærere og de dygtigste elever (med særlige forskningstalenter) i fag som de 

vælger på A-niveau + eksterne fagspecialister. 



Afstemning

Hvis du skal vælge at undervise i gymnasiet ud fra én af de tre 
innovationsforståelser - hvilken vil du så foretrække?

1) Den markedsorienterede?
2) Den alment orienterede?
3) Den fagligt orienterede?

NB: Fælles for alle tre er et fokus på at udvikle elevernes innovative evner

Stem på 

flisti.com/37875



Tre innovationsforståelser mere

4) Den brugerdrevne innovationsforståelse
5) Den anvendelsesorienterede innovationsforståelse
6) Den fagdidaktisk orienterede innovationsforståelse

NB: Fælles for alle tre er et fokus på at nytænke og forbedre undervisningen 
+ sekundært udvikle elevernes innovative evner



4. Den brugerdrevne innovationsforståelse

Mål-Middel
overordnet set

Behovsstyret undervisning
Skabe relevant og nyttig undervisning gennem inddragelse af 

eleverne så de får en aktiv rolle

Hvorfor 
skal der arbejdes med 
innovation i gymnasiet?

Motivations- og ejerskabsskabsdiskurs
For at få undervisningen til at blive spændende og “ramme” specifikke elever 

kræves, at eleverne inddrages i udviklingen af undervisningen

Hvad 
betyder innovation i 

gymnasiet?

Undervisningsinnovation
At nytænke og forbedre undervisningen og de måder der læres på gennem 
inddragelse af af brugerne - eleverne - så de får ejerskab for undervisningen

Hvordan
skal innovation sættes i 

værk og ske i gymnasiet?

Fra feedback til forbedring
Ved at lærerne eksperimenterer med ny undervisning, og hvor eleverne 

(markedet) giver feedback og bliver medudviklere af undervisningen

Hvor-når 
skal innovation ske i 

gymnasiet?

I undervisningen
Når der er behov for at udvikle ny undervisning, fx i forhold til it, nye 

læringsstile, Cooperative Learning m.m.

Hvilke 
aktører skal inddrages?

Lærerne, eleverne og eksterne “indslag”
Ud over lærerne og eleverne kan eksterne parter optræde som autentiske 

indslag, der skaber motivation, virkelighedskontakt og motivation



5. Den anvendelsesorienterede innovationsforståelse

Mål-Middel
overordnet set

Brugbar undervisning
Skabe undervisning, der kan bruges gennem 

at eleverne “hele tiden” skal anvende det lærte

Hvorfor 
skal der arbejdes med 
innovation i gymnasiet?

Anvendelsesdiskurs
Der er brug for, at eleverne lærer at anvende faglig viden og anvendelsen er 

desuden motiverende.  Derfor må lærerne nyudvikle undervisningen. 

Hvad 
betyder innovation i 

gymnasiet?

Anvendelsesinnovation
At undervisningen nytænkes, så faglig viden ikke blot formidles, men anvendes på 

autentiske problemstillinger, hvor der fordres kreativ handlekompetence 

Hvordan
skal innovation sættes i 

værk og ske i gymnasiet?

Fra tilegnelse til anvendelse
Ved at der i forlængelse af forløb, hvor faglig viden tilegnes indlægges progression 

med retning mod anvendelse af den faglige viden

Hvor-når 
skal innovation ske i 

gymnasiet?

I slutfaser af faglige forløb
I “enden” af alle faglige forløb, store som små, så brugbarhedsaspektet træder 

tilstrækkelig tydeligt frem

Hvilke 
aktører skal inddrages?

Lærere, elever og eksterne parter
Lærerne udvikler innovative anvendelsesforløb; hvor eleverne skal finde ud af, 
hvordan den tilegnede faglige viden kan anvendes på virkelighedens aktører



6. Den fagdidaktiske innovationsforståelse

Mål-Middel
overordnet set

Faget innoveres
Skabe innovation i faget

gennem udfordring af stivnede fagforståelser

Hvorfor 
skal der arbejdes med 
innovation i gymnasiet?

Didaktiseringsdiskurs
For at skabe udvikling i undervisningsfagene, så de kan bevare relevans ift. kravene 

om fagligt kvalificerede studerende på de videregående uddannelser

Hvad 
betyder innovation i 

gymnasiet?

Fagdidaktisk innovation
Innovation betyder at skabe nytænkning ift. fagdidaktiske problemstillinger, fx 

udvikling af ny skriftlighed i fagene mv. 

Hvordan
skal innovation sættes i 

værk og ske i gymnasiet?

Brug fag på nye måder
Ved at løse utraditionelle opgaver med brug af fag og ved at bruge fag under 

utraditionelle betingelser. 

Hvor-når 
skal innovation ske i 

gymnasiet?

I undervisningsfagene
I undervisningen og i fagdidaktiske diskussioner internt i fagene og på tværs af 

fagene. 

Hvilke 
aktører skal inddrages?

Faglærerne
Faglærerne skal udvikle innovative løsninger på fagdidaktiske problemstillinger i 

samarbejde med faggruppen og på tværs af faggrupper



Afstemning 2

Hvis du skal vælge, hvordan vil du så være med til at innovere på 
undervisningen?

4) Gennem brugerdreven innovation?
5) Gennem at gøre undervisningen mere anvendelsesorienteret?

6) Gennem fagdidaktisk innovation? 

NB: Overvej hvilke af de tre former for undervisningsinnovation der vil være 
bedst til at udvikle elevernes innovative evner

Stem på 

flisti.com/37877



7 vanskeligheder - tænk over det ! 

1. Hvad kan eleverne innovere på? Fx matematik? Fx samfundsanalyser? Fx: boldspil i idræt? Fx 
musik? Fx formel logik? Fx dansk lyrik? Fx en reklamekampagne?

2. Dilemma 1: det passende eller det brydende? 

3. Dilemma 2: Skal eleverne lære at tænke og agere godt eller bedre (end andre)? 

4. Er Innovationsevne en generel eller en specifik evne? (jf. kreativitetsdiskusisonen i 70‘erne)

5. Skal eleverne skabe subjektive innovationer (fx lære andengradsligninger), partikulære 
innovationer (fx en ny lokal forbedring af bydel) eller almene innovationer (fx nyt og bedre 
brætspil i brætspilsdomænet?) 

6. I hvilken grad er epistemisk relativ innovation i orden i gymnasiet? (man laver en nytænkende 
forbedring af X uden fuld viden om det i almen forstand er nyt) 

7. Kræver udvikling af elevers innovative evner en særlig pædagogik, en særlig læringsmetode? 
Eller kan man klare sig med traditionelle måder: Efterligning, sansning, fornuft, fantasi og dialog? 



Enig - uenig ? !

www.todaysmeet.com/inno

Twitter: #innovation, #gymdage12
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