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Vi	var	helt	høje,	både	elever	og	lærere,	
under	fremlæggelserne,	der	var	kulmi-
nationen	på	vores	innovationsforløb	om	
fedt.	Arbejdsmetoderne	havde	været	nye	
og	grænseoverskridende	for	eleverne,	
fordi	de	fik	frie	tøjler	og	blev	tvunget	til	
at	tænke	ud	af	den	sædvanlige	boks,	og	
for	os,	fordi	vi	skulle	slippe	den	faglige	
kontrol	og	i	stedet	lave	kreativitetsøvel-
ser	og	energizer–øvelser	med	eleverne.	
Og	nu,	hvor	dagen	for	fremlæggelserne	
var	kommet,	sydede	og	boblede	klassen	
af	forventning	og	af	stolthed	over	deres	
produkter.	Flere	grupper	havde	ud	over	
at	lave	deres	produkt	endda	også	lavet	
reklamefilm	for	produktet.	Vi	var	impo-
nerede.	Fagligheden	var	rigtig	god,	pro-
dukternes	kvalitet	var	høj,	og	mest	af	alt	
var	stemningen	og	engagementet	i	klas-
sen	enormt.

I	det	følgende	beskriver	vi	vores	forløb,	
men	først	lidt	om	innovative	kompeten-
cer	og	den	innovationsmodel,	vi	brugte.

Innovation og kompetencer
I	forbindelse	med	projektet	Innovations-
kraft og entreprenørskab	på	gymnasi-
er	 i	Region	Hovedstaden	blev	bogen	
Metoder	1)	udgivet	i	2012.	I	denne	bog	
bliver	den	innovative	elev	karakterise-
ret	som	værende	i	besiddelse	af	fem	af-
gørende	kompetencer:

•  Kreativitet:	Evne	til	at	associere,	give	
slip	på	den	indre	dommer,	samt	mod	
til	og	sans	for	at	lege

 
• Samarbejdskompetence:	Evne	til	og	
åbenhed	overfor	at	samarbejde	med	an-
dre,	samt	åbenhed	overfor	andre	må-
der	end	ens	egen	at	gøre	ting	på.	Evne	
til	videndeling	

 
• Navigationskompetence:	Evne	til	at	se	
sammenhænge,	skabe	koblinger	mel-
lem	fagligheder	og	bringe	den	nødven-
dige	faglighed	ind	i	processen.	Evne	til	
at	bringe	processer	videre	mod	målet

 
• Handlekompetence:	Evne	til	at	være	
opsøgende,	tage	initiativ,	være	foretag-

som,	praktisk,	og	at	føre	ideer	ud	i	li-
vet.	Evne	til	at	fjerne	forhindringer	og	
til	at	kunne	overholde	tidsfrister

 
• Formidlingskompetence:	Evne	til	at	
kunne	udtrykke	sig	kort,	præcist	og	
tydeligt	såvel	mundtligt	som	skrift-
ligt	i	relevante	medier.	Evne	til	at	be-
vare	det	faglige	overblik,	skabe	struk-
tur	og	prioritere

Innovationsmodel
Der	findes	mange	forskellige	innovati-
onsmodeller.	Vi	valgte	at	tage	udgangs-
punkt	i	den	udvidede	KIE–model,	der	er	
udviklet	på	Kalundborg	Gymnasium	og	
hf	2).	Modellen	består	af	syv	faser:	

•  Den rammesættende fase
Det	er	vigtigt	at	læreren	starter	inno-
vationsforløbet	med	at	opstille	klare	
rammer,	så	både	lærer	og	elever	hele	
tiden	kan	have	målet	for	øje.	Rammerne	
består	af	tidsplan,	de	forskellige	fa-
ser,	lærer–	og	elevroller,	produktkrav,	
fagfaglige	og	overfaglige	mål,	evalu-
eringskriterier	m.m.

 
•  Vidensfasen

Her	opnår	eleverne	baggrundsviden	
for	projektet.	Målet,	dvs.	innovati-
onsprojektet	holdes	for	øje	undervejs.

 
• Den kreative fase

Målet	med	arbejdet	i	den	kreative	fa-
se	er	at	generere	så	mange	idéer	som	
muligt	og	at	se	et	emne	fra	forskel-
lige	perspektiver.	Dernæst	skal	der	
vælges	og	prioriteres	mellem	idéer-
ne.	Der	skal	ikke	tænkes	i	faglighed,	
men	i	kreativitet.	

 
•  Den innovative fase

Her	skal	der	ske	en	idéudvælgelse.	
Grupperne	skal	finde	frem	til	den	ide,	
som	de	vil	arbejde	videre	med.	Som	
noget	nyt	i	forhold	til	traditionelt	pro-
jektarbejde,	skal	eleverne	tilskrive	de	
kreative	idéer	værdi	med	hensyn	til	
merkantil,	kulturel	eller	social	inno-
vation.	Den	idé,	der	skal	omsættes	til	
produkt,	udvælges.

•  Iværksætterfasen
I	denne	fase	skal	eleverne	udarbejde	
prototype	af	det	udvalgte	produkt.	Om	
nødvendigt	søger	de	mere	informati-
on	og	fordyber	sig	fagligt.		

 
•  Formidlingsfasen

Her	formidles	produktet,	helst	til	auten-
tiske	målgrupper,	og	der	gives	feedback	
i	henhold	til	evalueringskriterierne.

 
•  Refleksionsfasen

Denne	fase	er	vigtig	for	at	det	lær-
te	kan	blive	til	kompetencer	hos	ele-
verne.	Refleksion,	hvor	eleverne	gør	
sig	klart	hvilke	metoder,	de	har	brugt,	
med	hvilken	hensigt	og	med	hvilken	
effekt,	øger	sandsynligheden	for	at	
den	tilegnede	viden	kan	overføres	til	
andre	sammenhænge	udenfor	under-
visningen.

Nedenfor	ses	en	oversigt	over	de	forskel-
lige	fasers	formål,	lærerroller	samt	hvor	
værktøjer	til	de	enkelte	faser	kan	findes.

Som	det	fremgår	af	oversigten	er	lærer-
rollerne	forskellige	i	de	forskellige	faser,	
og	de	ligger	temmelig	langt	væk	fra	den	
traditionelle	lærerrolle.	Det	var	da	også	
det,	som	vi	oplevede	som	det	mest	ud-
fordrende	i	forløbet.	Vi	skulle	slippe	fag-
fagligheden	i	størstedelen	af	tiden,	og	vi	
skulle	også	slippe	en	stor	del	af	kontrol-
len	med	elevernes	arbejdsproces.

Fedt og innovation
Vi	startede	forløbet	Fedt og innovation	
med,	at	klassen	fik	nye	grupper,	hvoref-
ter	grupperne	lavede	gruppearbejdskon-
trakter.	Derefter	fortsatte	vi	med	videns-
fasen	uden	først	at	have	annonceret	in-
novationsdelen	af	forløbet.	Vidensfasen	
blev	kørt	som	almindelig	undervisning	
om	fedtstoffer	over	ca.	6	moduler.

Da	vidensfasen	var	afsluttet,	præsentere-
de	vi	innovationsdelen.	Gruppernes	op-
gave	var	at	udvikle	et	produkt,	der	var	til	
gavn	for	andre,	og	hvor	de	anvendte	de-
res	faglige	viden	om	emnet.	De	fik	stil-
let	i	udsigt	at	den	gruppe,	der	lavede	det	

Fedt og innovation
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bedste	produkt,	ville	få	en	præmie	samt	
få	deres	produkt	på	skolens	hjemmeside.

Innovationsdelen	af	forløbet	kørte	over	
7½	modul	3).	Nedenfor	følger	en	beskri-
velse	af	de	enkelte	moduler.

Modul 1: Den kreative fase
Modulet	blev	indledt	med	en	ordassocia-
tionsøvelse	i	grupperne.	Her	skulle	hver	
elev	skrive	to	ord	på	hver	sit	stykke	pa-
pir	(fx	paraply	på	et	papir	og	blyant	på	
et	andet	stykke	papir).	Derefter	folde-
de	gruppedeltagerne	deres	papirlapper	
sammen	og	lagde	dem	i	et	bægerglas.	
Grupperne	byttede	derefter	bægerglas.	
Nu	skulle	hver	gruppedeltager	trække	to	
papirlapper	fra	det	nye	bægerglas,	sætte	
ordene	sammen	og	give	en	forklaring	på	
det	nye	ord	(fx	blyantparaply:	en	blyant	
med	indbygget	paraply,	der	aktiveres	hvis	
den	bliver	våd).	Formålet	med	øvelsen	
var	at	få	eleverne	til	at	lege	og	komme	i	
gang	med	at	tænke	kreativt.

Så	fulgte	en	omvendt	brainstorm,	hvor	
eleverne	individuelt	skrev	deres	værste	

og	mest	håbløse	ideer	til	produkter	ned.	
Igen	med	det	formål	at	sætte	gang	i	legen-
de	tankegang	og	anderledes	tænkemåder.
Med	disse	øvelser	skulle	det	gerne	væ-
re	tydeligt	for	eleverne	at	vi	forvente-
de	anderledes	tænkning	af	dem,	end	de	
var	vant	til.

Vi	indledte	den	mere	seriøse	del	med	en	
traditionel	brainstorming.	Eleverne	fik	3	
minutter	til	at	skrive	ideer	til	produkter	
ned	–	en	idé	pr.	post–it–seddel.	Dernæst	
skulle	de	snakke	om	deres	ideer	i	grup-
perne	og	generere	flere	ideer.	

Alle	grupper	skulle	i	dette	modul	finde	
på	20	forskellige	ideer.	For	nogle	var	det	
udfordrende,	mens	det	for	andre	gik	som	
smurt.	Og	for	os	alle	var	det	et	meget	an-
derledes	modul	end	vi	var	vant	til,	for-
di	det	var	uden	fastlagt	fagligt	indhold.	
Som	lærer	gjaldt	det	om	at	styre	tiden	i	
øvelserne	med	hård	hånd,	og	desuden	
tilskynde	til	fjollede	ideer	og	anderle-
des	tænkning.

Modul 2: Innovationsfasen
Dette	modul	blev	indledt	med	at	sætte	
post–it–sedlerne	med	ideerne	fra	sidste	
modul	på	hhv.	et	grønt,	et	gult	og	et	rødt	
stykke	papir.	På	det	grønne	papir	skul-
le	grupperne	sætte	de	ideer,	der	var	lette	
at	realisere.	På	det	gule	papir	skulle	de	
sætte	de	ideer,	der	kunne	realiseres	med	
eksperthjælp,	og	på	det	røde	papir	skul-
le	de	sætte	de	ideer,	der	ikke	var	nogen	
umiddelbar	mulighed	for	at	realisere.	
Derefter	skulle	de	prioritere	ideerne	in-
den	for	hver	farve,	så	den	ide,	de	syntes	
bedst	om,	var	øverst,	den	næstbedste	næ-
støverst	osv.	Formålet	med	denne	øvelse	
var,	at	få	grupperne	til	at	diskutere	ide-
erne	igennem.

Dernæst	lavede	eleverne	idé–stafet	i	grup-
perne.	Det	gik	ud	på,	at	de	hver	især	ud-
valgte	den	idé	som	de	syntes	bedst	om	–	
uanset	farve.	Dernæst	skulle	de	give	idéen	
en	overskrift	og	en	kort	forklaring.	Når	
det	var	gjort,	skulle	de	sende	deres	idé	
videre	til	sidemanden	i	gruppen,	der	så	
skulle	skrive	videre	–	indtil	de	udvalgte	
ideer	havde	været	hele	gruppen	rundt.	

 Fase  Fasens formål  Lærerrolle  Værktøjer

 Den rammesættende fase At opstille klare rammer og krav Rammesættende og styrende Fx gruppearbejdskontrakter og træning 
i gruppearbejdsroller

 Vidensfasen At opbygge det nødvendige faglige 
fundament Faglig Lærebog, screencasts opgaver, 

laboratorieøvelser m.m.

 Den kreative fase At generere så mange ideer som 
muligt

Rammesættende, styrende, 
instruktør, ikke fagfaglig, åbnende

Idéer til energizers: “Metoder” s. 
77–95
Ideer til idé–genererende værktøjer:
“Metoder” s. 97–105

 Den innovative fase At udvælge og kvalificere idéer Rammesættende, styrende, konsulent
Ideer til værktøjer til idéudvælgelse og 
værditilskrivning: “Metoder” s. 
107–112

 Iværksætterfasen At realisere den udvalgte idé Faglig konsulent Værktøjer fx til at lave realiseringsplan:
“Metoder” s. 113

 Formidlingsfasen At formidle projektet Evaluator
Værktøjer til bl.a. fokusering af 
produktfremlæggelser:
“Metoder” s. 116–118

 Refleksionsfasen
At evaluere forløbet og at få 
eleverne til at reflektere over deres 
egen læring

Facilitator for refleksion Værktøjer til evaluering: 
”Metoder” s. 119–120 
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Øvelsen	sluttede	med	at	eleverne	skulle	
lave	korte	salgstaler	for	hver	deres	ide	
(inden	for	gruppen).

Igen	var	formålet	med	øvelsen	at	udvæl-
ge	og	kvalificere	ideerne,	samt	at	komme	
i	gang	med	at	diskutere	dem.

Først	nu	skulle	grupperne	udvælge	hvilke	
ideer,	de	ville	gå	videre	med.	Hver	grup-
pe	valgte	tre	ideer	–	ikke	nødvendigvis	
dem	fra	idé–stafetten.	De	lagde	så	en	af	
ideerne	ind	på	midten	af	bordet.	På	hver	
deres	stykke	papir	skulle	de	hver	for	sig	
skrive	tre	ting,	der	talte	for	ideen,	og	tre	
ting,	der	talte	imod	ideen.	Derefter	dis-
kuterede	gruppen	pågældende	idé	ud	fra	
det	nedskrevne.		Dette	blev	gentaget	for	
de	to	andre	ideer.	

Som	det	sidste	skulle	de	sætte	deres	ideer	
ind	i	et	værdikompas,	idet	de	skulle	dis-
kutere	om	ideen	var	til	gavn	for	mange	
eller	for	få	(og	for	hvilke	målgrupper),	og	
om	ideens	effekt	ville	være	stor	eller	lille.
Modulet	sluttede	med	at	de	udvalgte	hvil-
ken	idé,	de	ville	gå	videre	med.

Modul 3–5: Iværksætterfasen
Her	udarbejdede	grupperne	prototyper	
af	deres	bedste	idé	samt	planlagde	frem-
læggelsen	af	prototypen.	De	skulle	selv	
medbringe	materialer	til	prototypen	og	
selv	finde	ud	af,	hvordan	de	ville	gøre.	
Modul	3	blev	indledt	med,	at	eleverne	
tegnede	en	tidsplan.	Den	skulle	tegnes	
fremfor	skrives,	for	at	få	eleverne	tunet	
ind	på	den	kreative	tænkemåde.	

Alle	 iværksætterfasens	moduler	blev	
indledt	med	forskellige	energizerøvelser	
for	at	få	eleverne	i	rette	“ud	af	boksen”–
stemning,	og	for	at	få	ladet	deres	ener-
gi	op.	Der	blev	blandt	andet	lavet	denne	
øvelse:	Eleverne	skulle	finde	en	makker	
med	fx	samme	hårfarve	og	så	lave	den-
ne	klapperytme:	klap	i	egne	hænder;	klap	
højre	hånd	mod	makkerens	højre	hånd;	
klap	i	egne	hænder:	klap	venstre	hånd	
mod	makkerens	venstre	hånd,	klap	beg-
ge	hænder	mod	makkerens	hænder.	Når	
rytmen	kørte,	skulle	den	med	det	lyse-
ste	hår	finde	på	et	samlebegreb,	fx	fod-
boldklubber,	hvorefter	eleverne	skiftes	til	

at	nævne	klubber,	når	de	klapper	begge	
hænder	i	hinandens	hænder.	Da	de	ikke	
kunne	finde	på	flere	ord	til	begrebet,	fandt	
den	anden	på	et	nyt	begreb.	Øvelsen	blev	
kørt	igennem	med	fire	begreber.

Modul 6: Formidlingsfasen
I	dette	modul	præsenterede	grupperne	
deres	prototyper.	En	gruppe	havde	la-
vet	en	app	med	tips	til	en	sundere	livs-
stil	med	opskrifter,	tips	til	motion	på	den	
sjove	måde	(tag	glatte	sokker	på	og	skøjt	
rundt	på	køkkengulvet	i	10	min)	og	man-
ge	andre	funktioner.	De	havde	også	la-
vet	en	reklamefilm	for	appen.	En	anden	
gruppe	designede	en	koncept–restaurant	
(som	de	byggede	i	Lego)	med	fedtfattig	
menu	og	kostvejledere.	En	tredje	grup-
pe	udviklede	tyggegummi,	der	kunne	få	
sure	madvarer	til	at	smage	sødt	og	de-
monstrerede	det	på	testpersoner	under	
præsentationen.

Eleverne	afgav	point	fra	0	til	5	for	krea-
tivitet	og	anvendelighed,	formidling	og	
faglighed.	Efter	modulet	blev	pointregn-
skabet	gjort	op	og	lærerne	besluttede	hvil-
ken	gruppe,	der	skulle	vinde.

Modul 7: Refleksionsfasen (½ modul)
Vindergruppen	blev	kåret,	og	derefter	
blev	forløbet	evalueret.	Det	foregik	ved,	
at	eleverne	på	hvert	deres	stykke	papir	
skulle	skrive,	hvad	innovation	er,	og	
hvordan	man	arbejder	med	innovation.	
Derefter	skulle	de	kommentere	hvordan	
de	oplevede	arbejdet	med	de	fem	inno-
vationskompetencer.	Så	skulle	de	ven-
de	papiret,	hvorefter	de	skulle	skrive	tre	
gode	ting	ved	forløbet,	samt	tre	ting,	der	
kunne	være	bedre.	Til	sidst	skulle	de	gi-
ve	deres	papir	videre	til	højre	sidemand,	
der	så	skulle	sætte	streger	ved	de	udsagn	
vedkommende	var	enig	i.	Derefter	send-
te	de	papirerne	videre	og	gentog	proce-
duren	yderligere	4	gange.

Af	evalueringerne	fremgik	det,	at	det	var	
blevet	tydeligt	for	eleverne	hvad	innova-
tion	er,	og	hvordan	man	arbejder	med	det,	
hvilket	var	hovedformålet	med	vores	for-
løb.	Det	fremgik	også,	at	de	syntes,	at	det	
havde	været	en	sjov	og	anderledes	må-
de	at	arbejde	på,	og	at	de	havde	nydt	at	

få	lov	til	at	være	kreative.	En	del	syntes,	
at	der	havde	været	for	lidt	tid	til	at	lave	
prototypen,	og	nogle	syntes,	at	det	var	
ærgerligt,	at	produkterne	var	begrænset	
til	emnet	fedt.	En	del	mente,	at	den	mest	
udfordrende	fase	var	den	kreative	fase,	
fordi	den	er	så	anderledes	end	alminde-
lig	undervisning.	Der	var	stor	enighed	i	
klassen	om,	at	det	havde	været	et	rigtig	
godt	forløb,	hvor	de	havde	fået	brugt	de-
res	faglige	viden	på	nye	måder.

Konklusion
Umiddelbart	er	bruges	der	meget	tid	på	
innovationsforløb,	og	det	er	da	heller	ikke	
meningen	at	al	undervisning	i	kemi	skal	
være	innovationsforløb.	Men	det,	man	
får	ud	af	det,	er	både	et	stort	fagfagligt	
udbytte	i	form	af,	at	eleverne	har	lært	og	
anvendt	noget	kernestof	til	at	fremstille	
et	produkt,	stort	engagement	hos	elever-
ne,	samt	at	de	bliver	trænet	i	de	fem	in-
novationskompetencer:	Kreativitet,	sam-
arbejds–,	navigations–,	handle–	og	for-
midlingskompetence.	

Det	er	forholdsvist	nemt	at	give	faglige	
forløb	i	kemi	et	innovativt	twist:	Som	
afslutning	på	et	forløb	om	carbonhydri-
der	på	kemi	C,	kan	man	fx	lave	et	inno-
vationsforløb,	hvor	produktkravet	er,	at	
det	skal	kunne	oplyse	en	udvalgt	mål-
gruppe	om	sammenhængen	mellem	fos-
sile	brændsler	og	klimaændringer,	samt	
få	målgruppen	til	at	ændre	adfærd.	Eller	
som	afslutning	på	et	forløb	om	redoxre-
aktioner	på	kemi	B,	kan	man	lave	et	in-
novationsforløb,	hvor	kravet	er,	at	der	
skal	laves	et	produkt,	hvor	elevernes	vi-
den	om	redoxreaktioner	anvendes	til	gavn	
for	andre.	Jo	mere	åbne	produktkravene	
er,	jo	større	spillerum	er	der	for	elever-
nes	kreative	løsninger,	og	jo	sjovere	og	
mere	lærerigt	bliver	det.

Noter
1)	”Metoder”	findes	frit	tilgængeligt	her:

materialeplatform.emu.dk/materialer/
bogkort/51738517	

2)		emu.dk/modul/den-innovative-
metode-udvidet-kie	

3)			1	modul	er	på	90	min.


