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Hvad er innovation? 

En kreativ proces, der bygger på faglig viden 
(kendt eller ny viden) 

At skabe noget der har værdi for andre 



Hvorfor innovation? 

! Stx-bekendtgørelsen: ”Uddannelsen skal tillige 
udvikle elevernes kreative og innovative evner 
og deres kritiske sans”. (ELEVERNE skal være 
innovative, ikke nødvendigvis LÆREREN). 

!   Vi skal leve af  det! 



Fagligt netværk 
Innovation & entreprenørskab 

!   IT 

!   Mundtlighed 

!   Virkelighed 



Innovationsmodeller 

!   DIN-modellen 

!   Innovationstrappen 

!   KIE-modellen 

!   Skubmetoden 

!   Kompasset (INDEX) 



”Vores” innovationsmodel 



Åbne-lukketeknikker 

!   inspiration/oplæg fra læreren 
eller person udefra 

!   brainstorm (fx open space, 
mindmapping, idépoker) 

!   benspænd 

!   ”kill your darlings” 

! personas 

!   associationskort 

! prototyping 

!   procesplanlægning 

!   sætte tidsbegrænsninger 

!   skrive en præcisering af  
emnet/projektet – sætte 
ord på 

! sum-up 



Kort forløb 

Tysk 



Formål: 

 

!   at fremme jeres grammatiske kunnen både i det mundtlige og det 
skriftlige sprog 

!   at lære grammatiske regler (repetition) 

!   at lære grammatiske regler UDENAD for at kunne benytte dem – også 
i spontant sprogbrug 

!   at lære at tale og skrive korrekt tysk 

!   at arbejde selvstændigt, kreativt og innovativt med jeres egen læring 



Opgave: 

!   I skal arbejde gruppevis med hvert jeres 
grammatiske emne.  

!   I skal udarbejde materiale, der kan bruges til at 
lære de grammatiske regler for gruppens emne 
udenad.  

!   I skal til slut afprøve materialet på de andre 
grupper. 



Projektets faser: 
!  1. Brainstorm: I skal komme med idéer til hvordan man kan lære de grammatiske regler, bøjningsskemaer, 

bøjningsmønstre osv. udenad. Kravene til produktet / produkterne er, at det skal være sjovt, anderledes og 
anvendeligt i den daglige undervisning og evt. derhjemme. Tænk kreativt og ud af  boksen 

!  2. I vælger én eller måske flere forslag ud, som I vil arbejde videre med 

!  3. I sørger for at skaffe det nødvendige materiale og aftale hvem, der tager hvad med 

!  4. I sætter jer ind i de grammatiske regler for jeres emne, så I ved hvad, I taler om og så jeres produkt(er) 
bliver korrekte 

!  5. I udarbejder materialet 

!  6. I afprøver produkterne på de andre fra holdet 

!  7. Evaluering af  resultaterne (lærte vi og de andre noget?) 



Langt forløb 

Kinesisk 











Inspiration 

! Forløbsbeskrivelser i 2. fremmedsprog: 

http://innogym.dk/nytfragym/Forlbsbeskrivelser/
Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fnytfragym
%2FForlbsbeskrivelser
%2F2.%20fremmedsprog&FolderCTID=0x01200
06A53BF72431DD449BC528C989E0BFECA&Vie
w= 

 



! www.innogym.dk 

! www.designtoimprovelifeeducation.dk 

! KIE-modellen – innovativ undervisning i 
gymnasierne 

! www.innolab-gym.dk/idebase 


