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Erfaring	
• Folkeskolelærer	i	10	år	
• Naturfagligkonsulent	i	Hvidovre	Kommune	
• Projektleder	på	ScienceTalenter	i	Sorø
• Projektleder	i	Jet-Net	
• Medstifter	af	KlimaZirkus

Uddannelse	
• Master	i	innovation	og	lederskab - CBS/DPU
• PD	i	naturfagenes	didaktik	- UCC
• Talentvejleder	- ScienceTalenter,	Sorø
• Folkeskolelærer	- Blågaard seminarium



Your best learning experience?	
• Brainstorm	i	30	sek
• Fortæl	til	kollega	– 1	minut
• Byt	og	lyt	



Hvad	er	læring?	
Metafor	#1	– Læring	som	tilegnelse
• Tilegnelses	metaforen	er	inspireret	af	Jean	Piagets	kogitive
læringsforståelse.	

Metafor	#2	– Læring	som	deltagelse
• Deltagelsesmetaforen	er	inspireret	af	Lev	Vygotskys
kulturhistoriske	læringsforståelse.	

(Anna	Sfard)







Triple Helix Approach		
Uddannelse:

• Elever	

• Lærere

• Skoleledere

Politisk		

• Hvidovre	forvaltning

• Kommunalt	politisk	niveau	

Privat	

• Astra	(Science	kommune-projektet)

• Mentorere

• Zirkusdirektør,	Peter	Claudell



Udfordring	som	kalder	på	en	innovationsproces
Snubletråde som	henviser	til	de	forskellige	fag	
- Matematik	
- Fysik	
- Biologi	
- Dansk	
- Engelsk	

Hvordan	laver	man	er	god	udfordring?	



Hvad	siger	eleverne?

Hvad	oplever	eleverne?

Hvad	får	eleverne	med	sig?

Hvad	har	eleverne	lært?



Overordnet	konklusioner
• De	unge	får	innovativekompetencer,	hvilket	skaber	en

dannelsesmæssig	forudsætning	for	at	være	en	aktiv	
borger	i	det	21.	århundrede

• Eleverne	oplever	en	følelse	af	at få	kontrol	over	og	tage	
ansvaret	for	sit	eget	liv	og	sin	situation	(empowerment)	

• De	unge overvejer	at	vælge	en	scienceuddannelse	og	–
karriere



Hvad	er	innovationskompetencer?	

TAL	SAMMEN	2	og	2	



Innovationskompetence	er	kompetencen	til	individuelt,	

eller	i	samarbejde	med	andre,	på	baggrund	af	relevant	viden	at	

kunne	generere	ideer	til	løsninger	af	en	problemstilling	fra	en	

eksisterende	praksis,	at	kunne	vurdere	disse	ideer	på	deres	

nyttighed,	realisérbarhed	og	potentielle	værdiskabelse,	at	

kunne	føre	udvalgte	ideer	ud	i	livet,	eventuelt	i	skitseform,	

samt	at	kunne	formidle	ideer	til	forskellige	aktører.		(Nielsen,	J.	A.	(2013)	

Innovationskompetencer	



De	fem	kompetencer	
Kreativitet –	evnen	til	at	fortolke	en	opgave	selvstændigt,	
udvikle	på	ideer	og	vælge	de	bedste	ud

Samarbejdskompetence –	evnen	til	at	arbejde	sammen	med	
mennesker,	være	rummelig	og	bevidst	påtage	sig	forskellige	
roller	i	samarbejdet

Navigationskompetence –	evnen	til	at	se,	hvilken	viden	der	
skal	indsamles	for	at	løse	en	opgave

Handlekompetence –	evnen	til	at	få	ting	til	at	ske	og	modet	til	
at	løbe	en	risiko

Formidlingskompetence –	evnen	til	at	formidle	det	færdige	
projekt	på	en	overbevisende	måde



Design	to	Improve Life	Kompaset hjælper	eleverne	med	at	holde	fokus	i	processen.	

De	får	brugt	deres	kompetencer	i	en	

autentisk	sammenhæng.	De	arbejder	

mere	procesorienteret,	og	man	kan	se	at	

elever,	der	ligger	lavt	karaktermæssigt	

ligger	højere	i	projektopgaven,	fordi	der	er	

plads	og	rum	til	at	grupperne	kan	fordybe	

sig	i	arbejdet,	og	udnytte	hinandens	

styrkesider.	(lærer-citat)

78	%	af	eleverne	angiver	at	innovations	processerne	giver	
hjælper	dem	med	at	holde	fokus.		



Eleverne	oplever	gruppearbejdet	som	udfordrende,	men	den	visuelle	facilitering støtter	

eleverne	i	gruppearbejdet.	



Darsø,	2011

Innovationsdiamanten	og	vidensepistemologierne

Tranfer	à Jens	Dolin



Videnskonceptualisering beskrives som: 

”At vide ved at udtrykke det, man ikke ved, man ved, 
nonverbalt” (Darsø,2011). 

En eksplicit viden karakteriseres ved: 

”En elev ved noget på et intellektuelt niveau, så som 
ideer og teori, og at kunne udtrykke det med ord.” 
(Darsø, 2011)

OBS: Mette Høst 

Den kreative proces kan fungere som overgang fra en nonverbal viden til 
eksplicit viden. 



Opgaverne	relateret	til	innovationsprocessen	understøtter	elevernes	ideudvikling.	

• I starten var det frustrerende. Senere i 

processen var det meget positivt påvirkende. 

(elevcitat)

• Man	er	mere	kreativ	og	tænker	mere	ud	af	boksen	

(elevcitat)

• Den	har	gjort	mig	mere	tænkende	og	styrket	mit	

samarbejde.	(elevcitat)

• Jeg	er	blevet	mere	toldmodig	(elevcitat)



Vi skal lære 
vores elever at 
de kan gøre en 
forskel i deres 
eget liv, i lokal-
miljøet og i 
samfundet 



https://www.snitfladen.dk/laeringsmal-innovation-og-taksonomi



Talentpleje	gennem	innovation.	To	dages	lærerkursus	om	innovation	i	
naturfagsundervisningen	d. 6.-7.	februar	2018.

På	kurset	skal	du	arbejde	med	hvorfor	det	giver	mening	at	inddrage	innovation	i	din	daglige	
undervisning	og	hvordan	man	gør. Yderligere	vil	der	fokuseres	på	hvordan	innovation	kan	
kombineres	med	talentpleje.

Via	kurset	får	du:
• nyeste	viden	indenfor	innovationsdidaktik
• indblik	i	talentbegrebet
• værktøjer	til	at	integrere	innovation	i	undervisningen
• idéer	til	innovationsforløb	og	konkrete	forløb	med	hjem
• gode	råd	til	brobygning	og	udvikling	af	skolevirksomhedssamarbejde.

Følg	link:	
http://sciencetalenter.dk/begivenhed/grundskolelaererkursus-i-innovation-februar-2018



• KlimaZirkus:	http://www.klimazirkus.com

• Læringsmål	og	innovation:	https://www.folkeskolen.dk/607810/skal-vi-
have-en-taksonomi-for-innovation-kreativitet-og-design

• Taksonomi	for	innovation:	https://www.snitfladen.dk/laeringsmal-
innovation-og-taksonomi

• Innovation	og	visuelformildlig:	
https://www.folkeskolen.dk/600079/visuel-facilitering-og-innovative-
elever

• Master	opgaven	om	læring	VS.	innovation:	
http://www.snitfladen.dk/#!innovation-in-an-open-school/xip1w

• Tidligere	projekter:		http://www.snitfladen.dk/#!tidligere-projekter/c3g8

• Virksomhedssamarbejde:	https://www.snitfladen.dk/kopi-af-innovation-
in-an-open-schoo

Nyttige	links	
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