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Resume 
Projektet har haft flere formål  

- At etablere et teknisk-merkantilt innovationsværksted/miljø gennem tværfaglige projekter 

- At bidrage til talentudvikling ved at stimulere elevernes idéudvikling, innovation og iværksætteri 

- At udvikle modeller for, hvordan innovations-værkstedet/miljøet indgår i skolens almindelige 

undervisning og samtidig kan fungere som et åbent miljø  

- At udvikle lærerkompetencer til at kunne stimulere innovative processer  

På de tre erhvervsskoler: UC Holstebro, Herningsholm og Learnmark Horsens er afprøvet forskellige 

modeller for at udvikle teknisk-merkantile innovationsmiljøer på tværs i organisationen. VIA har 

dokumenteret processen og faciliteret diskussionerne om projekternes potentialer og fremtidige udvikling. 

På Herningsholm har man bl.a. afprøvet et samarbejdsprojekt mellem den merkantile afdeling 

repræsenteret ved hg-elever på 2. semester og grundforløbselever (klejnsmede). Formålet var at få 

erfaringer med, hvordan en innovativ proces kan fungere uafhængigt af fysiske rammer ved hjælp af en god 

facilitator, og at forskellige elevers kompetencer skulle supplere hinanden og skabe nye muligheder. 

Fremover vil lærerne gøre mere ud af, at elever fra flere forsk. uddannelser mødes omkring et fælles 

defineret problem, som findes i ’omverdenen’. Derved bliver det muligt at skabe værdi for flere, samtidig 

med at elevernes handlekompetencer og foretagsomhed styrkes. 

 

På UC Holstebro har man bl.a. arbejdet med at tilføre et praktikum-projekt på malernes hovedforløb et 

merkantilt islæt. Praktikum lægger i forvejen op til et innovativt samarbejde mellem elevens lærested og 

arbejdet på skolen, dvs. en udadvendt og praksisrettet model. For fremtiden overvejes, om det ville være 

bedre, at eleverne arbejdede med innovation på alle hovedforløbene og ud fra problemstillinger fundet i 

fællesskab. Det ville styrke det kreative aspekt og elevernes motivation. Man kunne også arbejde med en 

tværfaglighed, som ikke nødvendigvis var merkantil, men innovativ i forhold til fagets problemer, f.eks. ved 

at kombinere arbejdsmiljø og produktudvikling. 

 

På Learnmark har der bl.a. været udbudt et valgfag i Innovation og Iværksætteri på tværs af hg 1. semester 

og grundforløb fra forskellige håndværksfag. Det tværinstitutionelle er blevet styrket ved at lærere og 

elever på skift har arbejdet på hinandens afdelinger med deraf følgende muligheder for inspiration og 

innovationskompetenceudvikling. Et fremtidigt perspektiv er mere bevidst at arbejde med at udnytte 

elevernes forskellige faglige kompetencer. F.eks. ved at arbejde som en virksomhed med forskellige 

afdelinger (markedsføring og produktion). Eleverne vil fortsat kunne indgå i det udadvendte samarbejde i 

Innovationsugen i Horsens. 

Projektet konkluderer, at tværfagligt samarbejde det giver mange fordele, når man arbejder med 

innovation, men kan ikke anbefale et færdigt koncept. Man må i stedet som en del af skolens 

strategiudvikling og lærernes kompetenceudvikling diskutere: 

1. Vil man undervise i, om eller med innovation? 
2. Hvornår i de pågældende uddannelser er det mest hensigtsmæssigt at arbejde med innovation? 
3. Hvordan vil man koble innovation med elevernes (og lærernes) fag-faglighed? 
4. Hvordan skal det udadvendte, praksisnære samarbejde sikres? 
5. Hvordan sikre, at alle lærere får kompetencer, så det innovative miljø skabes gennem en fælles 

forståelse? 
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Indledning til rapport 
Arbejdet med at udvikle de tværfaglige teknisk-merkantile innovationsmiljøer har rejst en række 

temaer, som er væsentlige at diskutere i forhold til den strategi for innovationsarbejdet, som man 

vil lægge på en erhvervsskole. 

Udover at opfylde de forskellige krav i love og bekendtgørelser (se afsnittet s. 32) kan 

innovationsarbejdet rumme en række andre perspektiver, hvor vægtningen kan lægges forskellige 

steder. F.eks. er det tydeligt, at forståelsen af innovationsbegrebet er forskelligt mellem skolerne, 

mellem fagene og mellem de enkelte lærere og ledere. Dermed også forståelsen af, hvad det vil 

sige at arbejde innovativt, hvorfor man skal gøre det og herunder, hvilke mål man har for øje. 

Nogle af de forskellige vægtninger i innovationsarbejdet, som vi har identificeret, præsenteres kort 

nedenfor. Dele kan genfindes i beskrivelserne fra de enkelte projekter. De kan sammen med 

teorier bruges som baggrund for valg af hvilke aspekter, og dermed hvilke modeller man vil 

arbejde efter på den enkelte skole under skyldig respekt til bekendtgørelser, 

uddannelsesordninger mv.  

 

Nedenfor præsenteres nogle forskellige begrundelser for (og potentialer i) at arbejde med 

innovation. Et fælles mål er at skabe tværfaglige innovationsmiljøer og og at arbejde med noget 

værdiskabende, der rækker ud over egen læring.  

 

Innovationsarbejde som pædagogisk tilgang til at styrke elevernes personlige og sociale udvikling, 

som undervisning, der kan virke motiverende ved at rumme:  

 tværfaglighed 

 legende aspekter 

 samarbejde 

 selvstændigt arbejde 

 praktisk arbejde 

 udfordringer på differentieret niveau 

 handling (entrepreneurship) 
 

Innovationsarbejde som institutionel udvikling, der kan være og indeholde: 

 tværfaglighed 

 samarbejde mellem f.eks. tekniske og merkantile uddannelser, lærere og elever 

 udfordring af traditioner, kulturer og læringsmiljøer 

 møde med det fremmede 
 

Innovationsarbejde som forbindelse mellem skole og praksis: 

 tværfaglighed  

 praktikum 

 ekskursioner  

 møde mennesker, lære at omgås dem 

 se produkter og processer 
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 analyser af hvad erhvervet mangler at udvikle 

 gøre noget praksisrettet  

 samspil med omverdenen, være synlig, give mening 
 

Rapportens opbygning og grundlag 

 
I projektet har de tre erhvervsskoler: UC Holstebro, Herningsholm Erhvervsskole, Herning og 

Learnmark, Horsens hver arbejdet med forskellige tiltag til at skabe innovative tværfaglige miljøer. 

 

I rapporten beskrives et eksempel fra hver skole. Beskrivelsen er foretaget af VIA, baseret på både 

bidrag fra skolernes lærere og ledere, de nævnte observationer og samtaler og det afsluttende 

seminar. 

 

Fokuspunkter og problemstillinger fra de enkelte eksempler diskuteres derefter samlet i en række 

afsnit, hvor der inddrages teoretiske forståelser af innovation og pædagogiske tilgange til arbejdet 

med innovation. Ligeledes sættes udviklingsarbejderne i sammenhæng med de rammer 

lovgivningen giver for arbejdet med innovation. 

 

Endelig samles der op på de kompetencemæssige krav til lærerne og på de institutionelle rammer 

for arbejdet med innovation i EUD. 

 
Under forløbet har været holdt et opstartsseminar og et efterfølgende seminar i VIA’s ideværksted 

samt projektledermøder med gensidig sparring på tværs. VIA har besøgt skolerne, observeret på 

undervisningen i de respektive projekter og haft samtaler med lærere, elever og ledere. 

Fokuspunkter fra samtalerne er blevet sammenfattet og har givet grundlag for nye diskussioner og 

perspektiveringer af arbejdet. Afslutningsvis blev der samlet op på perspektiverne på et fælles 

afslutningsseminar. 
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Innovation og praktikum - UC Holstebro 
Malerafdelingen 

På UC Holstebro har der været arbejdet med at fremme innovation og kreativitet, dels på 

grundforløb, dels på 3. hovedforløb på Bygningsmaleruddannelsen, hvor der indgår et Praktikum-

forløb. Maleruddannelsens grundforløb kan tages på 10 uger, 1. og 2. hovedforløb er også på 10 

uger og H3 varer 5 uger. 

Rapporten vil fokusere på, hvordan det gik på 3. hovedforløb og diskutere erfaringer og 

perspektiver herfra. 

Projektet tematiserer flere forhold, man kan diskutere, når man vil skabe et miljø, der styrker det 

innovative i en uddannelse. 

- Hvornår i uddannelsen skal aktiviteterne ligge, og hvordan skal de integreres med det 

faglige indhold? 

- Hvordan motiverer man eleverne til at tænke og arbejde anderledes? 

- Hvordan muliggør man en relevant tværfaglighed (at kunne tænke ud over eget faglige 

felt)? 

- Hvad vil det sige at arbejde innovativt i et håndværk, der mest består af for omverdenen 

skjulte teknikker? 

- Hvad er fordele og ulemper ved at virksomheder inddrages? 

- Hvordan kan man åbne skolen udadtil og muliggøre inspiration begge veje? 

 

Kort om grundforløbet 

Tanken var, for på længere sigt at sikre den progressive udvikling i innovationsarbejdet, at begreb 

og tankegang skulle introduceres på grundforløbet afsluttende med en innovations-uge med afsæt 

i Den Kreative Platform1.  Målet var, at eleverne skulle opnå en begyndende forståelse af 

innovationsbegrebet med henblik på senere i uddannelsesforløbet at kunne indgå i 

praktikumprojektet. Det vil give mulighed for at arbejde mere målrettet med elevernes 

innovationspotentiale i forskellige undervisningsforløb gennem hele uddannelsen. Bestræbelser, 

der er i overensstemmelse med det faglige udvalgs intentioner om at skabe et innovativt miljø, jf. 

afsnittet om love og bekendtgørelser. 

Ved teori og praktiske øvelser blev eleverne undervist i at lære og tænke kreativt, at skabe noget 

nyt eller ændre noget, der allerede eksisterer. Lærernes formodning var, at eleverne endnu ikke 

                                                
1
 Søren Hansen og Christian Byrge: Den Kreative Platform, Kreativitetslaboratoriet Aalborg Universitet, 2007. 

http://vbn.aau.dk/files/13952314/Den_Kreative_Platform_2._udgave 14.10.2012. Den Kreative Platform er en 

pædagogisk metode, som er udviklet på Ålborg universitet. Metoden bruges til at skabe en kreativ proces gennem et 

skabende nærvær mellem deltagerne. Gennem den kreative proces udvikles deltagernes evne til at være sig selv – og 

dermed frigøres deres engagement og mulighed for at deltage med al deres viden, uden restriktioner af faglig, social 

eller kulturel karakter. Den samme proces som fører til radikal nytænkning. 

 

http://vbn.aau.dk/files/13952314/Den_Kreative_Platform_2._udgave%2014.10.2012
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var så optaget af at være håndværkere, eller af hvor meget man skal nå på en dag, som eleverne 

på hovedforløbet er.   

På trods heraf var erfaringerne fra delprojektet, at eleverne ønskede en tættere faglig tilknytning 

for at kunne se relevansen af metoderne. Dette til trods for, at undervisningen blev varetaget i 

samarbejde mellem en underviser fra HTX (med erfaring i innovationsundervisning) og en 

underviser fra malerfagskolen. Eleverne arbejdede med problemstillinger, som lærerne havde 

valgt, fordi eleverne ikke har praksiserfaringer. Lærerne vurderer, at arbejdet med den kreative 

platform måske kræver, at man som deltager selv føler et behov for at få ideer, og følgelig skulle 

man i stedet tage udgangspunkt i noget, eleverne skulle lave som projekt. 

 

Baggrund for projektet på 3. hovedforløb 

Maleruddannelsen indeholder et praktikumprojekt, som skal bearbejdes med et innovativt 

perspektiv.  

Bygningsmalerne skal i samarbejde med deres praktikvært inden start på 3.hovedforløb have 

formuleret et projekt, der tager udgangspunkt i en realistisk problemstilling eller situation på 

arbejdspladsen. Den faglige problemstilling arbejdes der med i undervisningen, og 

virksomhedsrepræsentanter/mestre vurderer sammen med underviserne det endelige resultat. 

Herved sikres en sammenhæng mellem virksomhedslæring og læring på skolen. Hvordan skal 

innovation forstås i denne sammenhæng? Praktikumprojekterne skal som ideal forsøge at finde 

svar på en relevant problemstilling: ’den gode ide’, som kan omsættes til et forretningsmæssigt 

gode og som kan blive anderledes end forventet, når forskellige synsvinkler anvendes. Opgaven er 

at få skabt et innovativt miljø, hvor de gode ideer kan videreudvikles, iværksættes og 

implementeres. 

Praktikumprojektet er placeret som en af de sidste opgaver, inden uddannelsen afsluttes, så 

eleverne er på dette tidspunkt faglig kompetente. De ideer og tanker, som eleverne måtte udvikle 

gennem praktikumprojektet, vil derfor være ideer med potentiale for et videre perspektiv. For at 

få ideerne ud til et bredere publikum skal der laves et innovationstorv, hvor mestre, producenter 

og andre kan komme og stjæle en ide. Den innovative dimension skal fremmes ved at lære 

eleverne, hvordan en ide kan blive til en faktura, hvordan man ved hjælp af kendskab til 

markedsføring kan argumentere for at få den gode ide realiseret, så den kan blive et økonomisk 

aktiv. Derfor skal der undervises i moderne markedsføring. Det kræver, at der som noget nyt skal 

samarbejdes med undervisere fra hg og trækkes på undervisere i innovation fra htx, således at 

praktikum tilføres en merkantil dimension. 

Tidligere erfaring med Den Kreative Platform og innovation 

Et hold elever fra malerfaget har tidligere afprøvet Den Kreative Platform og arbejdet med 

innovation, men uden en merkantil dimension. Eleverne fandt to problemstillinger på baggrund af 

deres erfaringer i praktikken og fandt forslag til løsninger: 



 

 9 

1. Maling af lydisolerende plader med mange huller (undgå at lukke hullerne med maling). 

Eleverne kom med forslag til, hvordan pladerne kunne udvikles fra fabrikkens side, så 

hullerne var lukket med en afdækning. Det betød, at de kunne undgå at lukke hullerne med 

maling. Fabrikken syntes det var en god ide, men ville ikke bruge den pga. fordyrelsen af 

produktet. 

2. Maling af fodlister (dårlig arbejdsstilling). Eleverne fandt ikke en konkret løsning, men de 

mente, at man kunne opfinde en måde at fæstne listerne på så de let kunne tages af og 

sættes på. Det ville betyde, at man kunne stå og male dem i opret stilling på et bord eller 

på bukke. 

Hvordan forløb praktikumprojektet? 

Projektet løb over tre hele dage på H3. Svendeprøven ligger i forlængelse af H3 og varer 2 uger (og 

fylder måske hele bevidstheden på skoleperioden). 

For at gøre projektet mere innovativt og tværfagligt inddrages en lærer fra handelsskolen på 

projektets 1.og 3. dag. Den første dag introduceres til tænkning om kundesegmenter og 

markedsføring. På den anden dag, hvor eleverne arbejder praktisk med deres projekter, har de 

samtidig til opgave at tænke over, hvordan det produkt (eller den proces) de arbejder med, kan 

markedsføres over for hvilke kundegrupper. Den tredje dag samles op på de overvejelser, eleverne 

har gjort sig om markedsføring af deres kunnen. 

Det viste sig, at eleverne ikke som forventet havde noget projekt med fra deres mester. Derfor 

valgte lærerne, at eleverne skulle arbejde med malebehandling af indvendigt træværk med en ny 

påføringsteknik. Den innovative problemstilling for eleverne blev så: 

Her er en ny teknik, hvordan lave en forretning ud af det? Er det muligt for faget generobre nogle 

af de opgaver, industrien har taget – og hvordan? Hvordan sælge en ide, der består af en teknik? 

Det er helt nyt for eleverne at skulle tænke sådan. Mange elever har ikke i deres daglige arbejde 

haft mulighed for at tænke innovativt omkring deres eget arbejde. Det daglige arbejde i 

virksomheden styres oftest af snævre tidsplaner og mindre grad af medbestemmelse omkring 

udvikling af arbejdsprocesserne. 

Det tværfaglige samspil (teknisk merkantilt) var interessant at følge. Eleverne blev udfordret i 
forståelsen af egen rolle i virksomheden, i forhold til emner som fx kundekontakt, 
produktudvikling og reklame og mersalg.  Underviseren fra HG havde en god dialog med eleverne, 
og der blev skabt grundlag for mange spændende diskussioner om innovation og markedsføring.  

Men det blev i den merkantile del af projektet ret hurtigt synligt, at det er et helt fremmed 

arbejdsområde for eleverne. Der var stor forståelse for de overordnede principper for 

markedsføring, men når der konkret skulle tænkes tanker omkring markedsføring af højkvalitets- 

træværksbehandlinger, gik det ikke så nemt. Problemfelterne var forskellige: 
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 det var teknisk svært at visualisere den aktuelle overflade på produktet som trykte 

reklamer og på internetbaserede medier 

 meget forenklet kan man sige, at faget via indholdet i svendeprøven signalerer  til 

eleverne, at træværksbehandlingerne er et særdeles vigtigt arbejdsområde. Problemet er 

bare, at ingen udenfor malerfaget ved noget om det. Malerfaget har ikke gjort sig klart, 

hvorvidt træværksbehandlingen reelt er et arbejdsområde, som man ønsker udviklet og 

markedsført. Så eleverne spørger med rette: Hvorfor er det så vigtigt, og er der nogen i 

malerfaget, der har gjort sig tanker om markedsføring af området?  

Det blev besluttet at bede malerfaget om et svar. Derfor sluttede eleverne af med at udforme et 

forslag til et læserbrev i Danske Malermestres fagblad, hvor der i hvert nummer er en rubrik, hvor 

der kan stilles spørgsmål til faget.  

 

Typiske elevudsagn om forløbet 

”Ikke så relevant nu, hvor vi er her så kort og skal til svendeprøve” 

”Måske bedre på H2, hvor vi også arbejder med praktikum, der kunne vi udvide det og bruge mere 

tid på det” 

 

Konkrete udfordringer 

- Eleverne har ikke nødvendigvis noget projekt med fra deres mester 

- I praktikum-projektet har lærerne valgt, at eleverne skal arbejde med malebehandling af 

indvendigt træværk, fordi eleverne ikke har noget projekt med hjem fra virksomhederne. 

Det styrker ikke elevernes motivation eller kreativitet 

- H3 er så kort, og eleverne er meget fokuseret på, hvad de skal kunne til den efterfølgende 

svendeprøve. Eleverne har måske ikke så megen motivation for at arbejde med innovation 

på dette tidspunkt i deres uddannelse: ’Hvis der var noget der kunne gøres bedre, så var 

det nok udviklet’.  

 

Lærerne tanker om innovation i maleruddannelsen 

Man kunne diskutere, om H1 ville være bedre for et innovationsforløb end både grundforløb og 

3.hovedforløb. Der har eleverne været i praktik, og de har en bedre forståelse for fagets 

problemstillinger og muligheder end grundforløbselever, samtidig med at de ikke er presset af 

svendeprøven. Måske ville det være godt at arbejde med innovation på alle hovedforløbene i 

stedet for til sidst, hvor svendeprøven fylder meget. Praktikumprojektet kunne også udvides, så 

der blev mere tid til at arbejde med både innovation og praktikum og virksomhederne kunne blive 

mere involveret i problemformuleringen. 
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Innovation kunne måske kobles med faget produktudvikling.  

Man kunne arbejde mere med problemstillinger, som eleverne selv fandt. 

Man kunne overveje tværfaglighed, som ikke nødvendigvis var merkantil. Det er ofte en afgrænset 

fagligt-teknisk opgave, eleverne får. I stedet kunne man spørge: Hvad er det største problem i det 

her fag? Der er mange nedslidninger i malerfaget, problemer pga. slibestøv osv. Der kunne man 

være mere innovativ, f.eks. kombinere arbejdsmiljø og produktudvikling. 

Man kunne også gå på tværs af uddannelser. Murere og tømrere er fælles om at bygge huse, men 

uddannelserne er ikke særlige tværfaglige omkring det. Man kunne f.eks. mødes omkring 

arbejdsmiljø og arbejde med løsning af arbejdsmiljøproblemer i praksis og kvalitetskrav. Også med 

standarder ift. Østeuropa. Hvorfor er det nu, at der er så mange fejl? Man kunne opnå en bedre 

forståelse af byggeprocessen. Men der er dilemmaer ift. bekendtgørelsens krav og indhold.  

En helt anden problemstilling er, at store henholdsvis små virksomheder giver forskellige 

muligheder for innovativ tænkning, og faget kan være afgørende for, om det er de store eller de 

små, der giver bedst mulighed (f.eks. er de små specialiserede eller helhedsorienterede?). Hvis 

virksomheden er snævert tænkende, kan praktikum blive begrænsende for eleven. Andre steder 

kan eleverne få ideer i praktikken. Tænkt således er praktikum måske ikke nødvendigvis en god 

ide. Det kan være begrænsende for innovationen, og man kan misse, at skolen skal have sin egen 

rolle i vekseluddannelsen. 

 

Et inspirerende innovationsmiljø  

Det er tydeligt, at inspiration og motivation til at arbejde kreativt og innovativt ikke er en selvfølge. 

Eleverne bliver måske hverken inspireret til at være kreative/innovative hverken på skolen eller i 

praktikken. 

Et innovationsmiljø som en atmosfære og et psykisk miljø kan blive en del af skolemiljøet i takt 

med, at underviserne får mere kendskab til den kreative platform og andre værktøjer af lignende 

art. I forhold til at kunne vise elevprojekter og innovative værkstedsmiljøer frem i samarbejde med 

leverandører til malerfaget og lokale malervirksomheder er der iværksat to konkrete initiativer: 

 

I 2013 tager malerskolen en ny bygning i brug, hvor der indgår et innovationslaboratorium, der 

etableres som et udendørs forsøgsanlæg (eksperimentarium) hvor eleverne kan udføre praktiske 

forsøg med byggematerialer og malebehandlingers egenskaber og holdbarhed. Her vil eleverne 

kunne lege med nye kombinationer af materialer og teknikker og følge op på resultaterne over 

længere tid. Det er håbet, at anlægget, ud over den undervisningsmæssige del, vil blive brugt af 

lokale virksomheder, fx i forbindelse med vejledning af kunder.  

Det vil kunne give eleverne en bedre indsigt i de problemstillinger, der rører sig indenfor de 

forskellige byggefag og måske skabe en nysgerrighed hos den enkelte. Produktudvikling, 

innovation, udforskning bliver synligt og giver også mulighed for udadrettet samarbejde til fælles 
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inspiration. Der indgår også et farve- og lyslaboratorium i byggeriet, hvor eleverne kan 

eksperimentere med de fremtidige lyskilder og farvesætning af rum.  

 

Endvidere skal der være et innovationstorv i elevopholdsområdet den nye bygning.  Formålet er at 

skabe en platform for udveksling af nye kreative /faglige ideer: 

 

- det skal synliggøre, hvad skolen kan 

- det skal være et sted, hvor man kan gå hen og stjæle en ide 

- et mødested for de mange aktører i faget 

- der kan arrangeres innovative dage for forskellige fagfolk 

- det kan være et mødested for mester, lærling og skole   

- noget af innovationstorvet skal være virtuelt 

Innovationstorvet skal henvende sig til elever, lærer og virksomhedsrepræsentanter, der har deres 
gang på skolen. 
Torvet indrettes med faciliteter, der gør det muligt for brugerne at arbejde med 
undervisningsrelaterede opgaver, men også med plads til socialt samvær. I indretningen indgår en 
stor fladskærm, der bl.a. skal fungere som opslagstavle for brugere af det nye torv.  
Det er ønsket, at det bliver muligt at sætte en gul seddel på tavlen ved hjælp af mobiltelefonen, 

gerne som en SMS-besked.2Håbet er at skabe en platform for udveksling af de gode ideer. Det kan 

bruges til fastholdelse af de ideer der opstår helt impulsivt, men vil også kunne bruges i 

undervisningssituationer, fx ved opsamling af brainstorm og lignende. 

 

                                                
2
 http://teamingrocks.wordpress.com/2011/05/10/virtual-cork-bulletin-board-for-teams/ 

 

http://teamingrocks.wordpress.com/2011/05/10/virtual-cork-bulletin-board-for-teams/
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Overordnede problemstillinger 

 

Hvad er innovation - innovationsbegreber 

Undervejs i delprojektet blev det klart, at forståelsen af innovationsbegrebet i høj grad afhænger 

af den kontekst der arbejdes i.  Eleverne arbejdede med innovation ud fra den forståelse, der 

afspejles i uddannelsesbekendtgørelsen, uddannelsesordningen og logbogen mv., og som måske 

er en relativ snæver forståelse.  

Fra uddannelsesordningen: Uddrag:  

Praktikumprojektet skal indeholde innovative aspekter.  Her kan der for eksempel være tale om: 

- at vurdere og begrunde behovet for at forbedre forskellige arbejdsprocesser  
- at afprøve alternative materialer og behandlingsopbygninger  
- at vurdere og begrunde mulighederne for at forbedre fagets kvalitetssikringssystemer  
- at afprøve og vurdere eget engagement i forhold til arbejdsplanlægning, arbejdsprocesser 

og økonomi i forbindelse med malerfagets prisfastsættelse. 
 

Der findes også bredere definitioner, f.eks. den definition, som Forsknings- og 

Innovationsstyrelsen arbejder med i handlingsplanen ”Innovation Danmark”:  

 ”Innovation er implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt (vare eller 

tjenesteydelse), proces, markedsføringsmetode eller en væsentlig organisatorisk ændring. 

Innovationer er resultatet af bevidste planer og aktiviteter rettet mod en forbedring af 

virksomhedens produkter, processer, salg og markedsføring eller organisering. Innovationer kan 

tage udgangspunkt i ny i viden og teknologi, men kan også være kombination af, eller nye 

anvendelsesmuligheder for eksisterende viden og teknologier” 3 

Eleverne, der deltog i projektet definerede innovation meget bredt som lig med ’nytænkning’.  

Lærernes forståelse af hvad innovation er, er også meget forskellig – nogle mener, man er født 
med at være kreativ. Det er også forskelligt fra fag til fag, hvordan det kreative og innovative giver 
mening og kan forstås. 
Der er måske brug for at se innovation på en anden måde end den’ eventagtige’ og den 

kommercielle, som har været de almindeligste forståelser på skolen.  Den kommercielle synsvinkel 

kan lægge en begrænsning på det innovative. Det er problemløsningen og at se fornyende på et 

problem, der skal være fokus på.  

Endelig rejser delprojektet en teoretisk og praktisk udfordring til diskussion: Hvad vil det sige at 

være innovativ som håndværker? Og som håndværker, hvor målet ikke nødvendigvis er et nyt 

                                                
3
 Kilde: Koch Louise Koch (2007):Innovation – hvad er meningen? 

http://www.antropologerne.com/upl/9529/INNOVATIONhvadermeningen.LK.pdf  
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produkt, men forfining af teknikker, der giver et kendt kvalitetsresultat, men måske på en mere 

bæredygtig måde med mindre brug af kemikalier, transport mv.? Og dermed kan være en 

konkurrenceparameter for et håndværk mod en industri? 

Mange håndværk uddør eller forfladiges, hvis man ikke skal tænke eller udvikle, men blot anvende 

færdigudviklede koncepter og produkter. Kan innovation være at vende tilbage til gamle teknikker 

og videreudvikle dem? Det innovative kan også ligge i problemløsning i håndværket – her i deres 

malerteknikker. 

Der er følgelig brug for at afklare hvad der skal forstås med innovation – inden for hvert fag. 
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Innovation og iværksætteri - Learnmark Horsens 
HG og tekniske uddannelser 

I Horsens har der i projektet været tre tiltag for at skabe innovationsmiljøer: 

Der udbydes et tværgående valgfag med overskriften: ”Innovation og iværksætteri – til dig, der 
vil noget mere”.  Valgfaget varer 4 timer om ugen i 20 uger. Formålet har været, at de merkantile 
og tekniske uddannelser skal arbejde sammen på tværs – og at tiltrække stærke elever.  
 
Et Nørd-projekt med afsæt i fjernsynsprogrammet ’Lille Nørd – Store Nørd’. Der var en ambition 
om, at det skulle være tværgående på indgangene, men det viste sig at være svært at koordinere. 
Derfor har der været udarbejdet små øvelser på de enkelte indgange, som har taget afsæt i 
konceptet fra lille Nørd og store Nørd.   
  
Endelig er der i kommunalt regi en Innovationsuge i uge 41, som eleverne fra hg har deltaget i. 

Håndværkerne kunne ikke magte at gå en hel uge ud af skemaet. Formålet med en fælles 

Innovationsuge på uddannelsesinstitutionerne i Horsens er bl.a. at dagsordensætte vigtigheden af 

at kunne arbejde innovativt. Temaet var i år ’Grøn Turisme’, hvor elevernes oplæg var: I skal 

indkredse bæredygtig turisme i Horsens. 

Rapporten vil primært beskæftige sig med valgfaget ’Innovation og iværksætteri’, som blev udbudt 

på tværs til førsteårselever på hg og grundforløbselever på de tekniske uddannelser. 

Projektet peger på en række punkter til diskussion, når man ønsker at skabe et innovativt (teknisk-

merkantilt) miljø på tværs af lærergrupper og elevgrupper. 

- Hvilke uddannelser og hvilke elever på hvilke trin skal have tilbuddet? 

- Hvordan håndteres forskellig organisering mellem uddannelserne? 

- Hvordan sikres et miljø, der ikke forfordeler den ene elevgruppe (kulturmæssigt, 

indholdsmæssigt og fysisk)? 

- Hvordan udnytte elevernes forskellige kompetencer? 

- Hvordan sikre inddragelse af verden udenfor? 

- Hvordan styrke lærernes kompetencer? 

Projektet harmonerer med skolens fokus på innovation. Et andet overordnet delmål, der 

tilgodeses i projektet, er kompetenceudvikling for lærerne som en del af den organisatoriske 

udvikling på den relativt nyfusionerede skole4. Der har været afholdt seminarer for medarbejderne 

i projektet og andre interesserede undervisere med eksterne oplægsholdere og diskussioner og 

udveksling på tværs mellem lærerne. I disse workshops kunne spidskompetencer deles, og man 

kunne møde hinanden på tværs (f.eks. af det tekniske og merkantile), og projektresultater blev 

synlige. 

                                                
4
 Learnmark er en fusion af bl.a. teknisk skole og handelsskole 
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Faget Innovation og iværksætteri: 

Formålet med undervisningen har været at udvikle elevernes kompetencer til at kunne arbejde 

kreativt med idéudvikling, produktudvikling og iværksætteri.  Desuden at eleverne opnår 

kompetencer omkring kommerciel tankegang i forhold til innovative projekter og opstart af nye 

virksomheder. Sluttelig er det et mål, at eleverne får kompetencer til at kunne arbejde i team og 

får kendskab til innovative processer fra virkelighedens problemstillinger. 

 

Didaktiske principper og arbejdsformer  

Undervisningen tilrettelægges projektorienteret med inddragelse af cases, som kædes sammen 

med fagets teori. Case-undervisningen skal så vidt muligt tage udgangspunkt i virksomhedsbesøg 

og eksterne foredragsholdere. I undervisningen lægges vægt på idéskabelse, opstart af ny 

virksomhed, produktudvikling og innovative processer. Undervisningen tilrettelægges med 

varierende arbejdsformer, som veksler mellem individuelt arbejde, gruppearbejde i merkantile 

grupperinger, gruppearbejde i håndværk- og teknik grupperinger, samt blandede grupperinger 

mellem merkantil, håndværk og teknik grupperinger. 

Overfor interesserede elever blev faget præsenteret således 

Målgruppe 

 Du har lyst til at omsætte nye idéer og måder at gøre tingene på til praksis 

 Du er nysgerrig og interesseret i selv at skabe noget 

 Du overvejer måske at tage en kort eller mellemlang uddannelse efter din 

erhvervsuddannelse 

 Du ønsker udfordringer ud over de obligatoriske fag 

 Du vil gerne arbejde sammen med unge fra andre uddannelser 

Indhold 

 Du lærer at tænke og handle innovativt 

 Du udvikler idéer og afprøver, om de virker 

 Du får viden om, hvordan man starter egen virksomhed 

 Du får viden om markedsanalyse, produktudvikling og markedsføring 

 Du arbejder sammen med elever fra andre uddannelser på Learnmark Horsens - både de 

merkantile og tekniske uddannelser 

 Du får inspiration og sparring med eksperter fra fx virksomheder og erhvervsråd 

 Du får et afsluttende diplom 

Studiemiljøet præsenteres således: 

 Som håndværker får du blandt andet viden om handel og markedsføring 

 Som HG'er får viden om blandt andet håndværk og produktion 

 Du vil være i et innovativt værksted, hvor der er højt til loftet og plads til at tænke ud af 

boksen 
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Der er 40 lektioner i alt, fordelt som nedenfor, fordelt på en fast ugedag gennem hele semestret. 

Emne Lektioner 

Teambuilding og teamroller 4  

Kreativ idéudvikling og produktudvikling 8  

Grundlæggende innovationsbegreber her 
under diffusion af innovationer 

4  

Forretningsplan og vækst 20 

Evaluering 4 

 

Hvordan forløb det? 

Eleverne blev visiteret til forløbet. For håndværkseleverne var det særligt vigtigt, da de skulle 

deltage oveni deres egen grundforløbsundervisning, som de derfor skulle være i stand til at 

indhente på anden vis. Hg kom til ’ansættelsessamtale’ i introugen. Faget blev på hg oprettet som 

profilfag, hvor de andre elever har et andet fag. Der gives karakter. For de tekniske elever var det 

et tilbud, der blev givet elever på et 25 ugers grundforløb. 

Fysisk foregik undervisningen på skift i lokaler på henholdsvis den tekniske og den merkantile 

skole. Dette for at sikre hjemmebane for alle elever, samtidig med en mulighed for at bruge de 

forskellige lokaliteters forskellige faciliteter. 

Der indgik fra den merkantile skole to undervisere, der var med på skift og en fra 

håndværksuddannelserne, der var med hver gang. Idealet var, at alle eleverne skulle have ’en af 

deres egne’ lærere tilknyttet. 

De enkelte dage har eleverne individuelt og i grupper arbejdet med øvelser og workshops med 

udgangspunkt i KIE Modellen5 (Det kreative rum, det innovative rum, det entreprenante rum). 

Den første del af valgfaget blev brugt på teambuilding, hvor eleverne lærer hinanden bedre at 

kende, bl.a. gennem øvelser. På denne måde opnår eleverne bedre kammeratskab og får brudt 

nogle grænser i forhold til at turde noget i hinandens samvær. Som iværksætter er netop det ’at 

turde kaste sig ud i det’ en uundværlig forudsætning. Der har været forskellige workshops, som 

lærer eleverne om relevante emner som nødvendigheden af kommunikation, fælles målsætning 

og samarbejde. Dette via øvelser – f.eks. 1) Eleverne fik modstridende retningslinjer, men måtte 

ikke tale sammen, mens de skulle bygge et fælles hus af legoklodser, 2) et strategisk spil, hvor det 

samlede udbytte blev målt ved hhv. individuel målsætning og fælles målsætning. 

Observation af Lego-øvelse (VIA): 

Eleverne starter dagen med Lego-øvelse: et halvt hold bygger efter regler (hemmelige) og uden 

tale, det andet halve hold observerer. Nogle tæller de indbyggede røde? klodser og piller dem så ud 

                                                
5
 Jf. Kromann-Andersen og Funch Jensen (2009) KIE-modellen – innovativ undervisning i de videregående 

uddannelser, Erhvervsskolernes Forlag. Se mere i afsnittet om tilgange og redskaber s 34 i rapporten. 
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igen, det skrider ikke fremad. Man måtte ikke tale, men eleverne opfattede det som ikke-

kommunikere overhovedet.. Eleverne havde hver deres (modstridende) ordre. En skulle styre det, 

men vidste ikke hvordan. De prøvede at opfylde deres del med varierende energi. En bygger lige en 

trappe for at have noget at give sig til. 

Efterfølgende blev øvelsen diskuteret på tværs og tolket af læreren:  

- ”Hvordan mener observatørerne, man skulle have gjort?” 

- ”Hvad går opgaven ud på – hvordan kommunikere på et sprog, man ikke rigtig forstår?” 

(Referencer til at lancere et nyt produkt på verdensmarkedet).  

 

Fælles pointer: Vigtigheden af kommunikation, at kende hinandens roller, planlægning. 

Fagets andet trin bestod af idégenerering. Der arbejdes efter en Toolbox fra KreaConsult6, som 

indeholder en lang række arbejdsark og rekvisitter (bold), som man kan benytte sig af i de 

forskellige læringsrum. Eleverne har også arbejdet med at udvikle et spil, som skulle kunne spilles 

på en petanquebane. Med baggrund i teambuildingen har der været større respekt for hinandens 

måske lidt ”skøre” ideer.  

Tredje trin består i at lægge sig fast på en kreativ idé og på konkret vis arbejde videre med den. 

Der skal laves prototyper. Processen sluttede med at eleverne på en ’messe’ præsenterede deres 

(gruppernes) projekt med website, plakat, brochure, firmanavn- og logo, slogans. Der skulle også 

udformes et budget. 

Der har været indslag af virksomhedsrelaterede oplæg udefra om f.eks. rettighedsbeskyttelse, og 

en erfaren erhvervsmand har givet sparring på elevernes ideer. Desværre lykkedes det ikke at 

komme på virksomhedsbesøg. De eksterne oplægsholdere har været et vigtigt indslag. De tjener til 

inspiration og rollemodeller. Eleverne bliver mere seriøse og motiverede. 

                                                
6
 Toolboxen er udviklet af personerne bag KIE Modellen. Se mere: http://www.kreaconsult.dk/  

http://www.kreaconsult.dk/
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Elevudsagn om forløbet  

(indsamlet af VIA) 

Om det kreative element: 

”Det er godt, fordi man ikke sidder hele tiden, og fordi man skal være kreativ på en anden måde” 

”Det er ikke sjovt at skulle lege – jeg regnede med, at det drejede sig om tanker og nye ideer” 

”Vi øver hjernen – fint at lave noget med kroppen – at skulle tænke hurtigt” 

 

Om samarbejdet på tværs af uddannelser og om at skifte lokalitet: 

”Det giver flere muligheder at være sammen med dem” 

”Vi har ikke arbejdet nok på tværs” 

”Det var godt at komme derover (på den anden afdeling) – væk fra hverdagen” 

”Det var besværligt at skulle tage bussen derover” 

”Der er nogen, der ikke laver noget” 

 

Vi har lært: 

”At få gode ideer” 

”At tænke selv” 

”At udvikle på ideer – det kunne godt bruges i andre fag” 

”Svært at vide om det kan bruges længere frem” 
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Lærernes vurdering af udbyttet 

Faget har haft godt fat i eleverne, de har udvist stor kreativitet og har været glade for samarbejdet 

på tværs af fagområderne. Desuden har eleverne nydt de kreative undervisningsformer i stedet 

for at skulle sidde stille på en stol hele tiden. Det har udmøntet sig i en god stemning og et godt 

flow på klassen. Øvelserne har været gode, men for nogen for grænseoverskridende – især hvis 

andre kunne se dem gennem vinduerne. Og nogen klager over ’mangel på seriøsitet’ i starten. 

For underviserne har det været dejligt at kunnet få lov til at folde sig ud i de kreative 

undervisningsformer, som ”vi har været på kursus i, og som vi siden vores PG (den yngre del af os i 

hvert fald) har fået at vide skulle være så givende. Som en sidegevinst har vi også fået et bedre 

indblik og forståelse for vores kollegers hverdag”. 

 

Konkrete udfordringer 

En udfordring har været, at eleverne fra den tekniske afdeling har skullet finde tid til 

undervisningen ved siden af deres normale pensum. Dette har ført til frafald blandt disse, der ikke 

som handelsskoleeleverne har kunnet vælge det som et separat valgfag.  

En anden vigtig ting at tage med til et nyt projekt må være at tage højde for at de kreative 

processer, som kan være svære at sætte tid på. Det har ind i mellem spillet lærerne et puds i 

forhold til planlægningen. For eksempel har fremstilling af prototyper taget længere tid end 

beregnet. 

Det er vigtigt, at der er lærere med fra begge steder fra starten, så man kan lave fælles 

planlægning og fælles strukturer. Det er også vigtigt med et kendt budget til projektet fra start, 

f.eks. til en bus til ture, og til at købe materialer for. 

Hvad angår lærerkompetencer, vil det være godt, hvis flere fik kurser i Den Kreative Platform, KIE-

modellen og teambuildings øvelser – evt. også Belbins roller- måtte gerne bredes mere ud. Alle 

lærere må gerne få flere værktøjer ift. idegenerering mv., og kunne give kvalificeret tilbagemelding 

på, hvad der sker. 

 

Som lærer på teknisk skole kræver det ’en bedre påklædning’ til den merkantile del af projektet. 

De lokale virksomheder har været svære at få i tale mht. virksomhedsbesøg. Så ved et nyt projekt 

ville det være en god ide at få kontakten med dem i meget god tid.  

 

Det tværgående valgfag i fremtiden 

At gå på tværs af to områder- og hvilke elever skal deltage på hvilket tidspunkt i deres uddannelse? 

På de tekniske uddannelser er der mange, der går med en iværksætter i maven i forhold til konkret 

etablering af egen virksomhed. I forhold til dette er det måske mest relevant med et fag sidst på 

hovedforløb. Problemet er, at der har eleverne travlt. Så kunne man tænke sig et aften-valg-fag 

rettet mod dem? 
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I forhold til det aktuelle forløb på grundforløb kunne man måske i stedet vælge elever fra 40 ugers 

forløbet til et nyt projekt, da de ville have bedre tid. Det var belastende for 25-ugers eleverne at 

være ’dobbelt-booket’. Hvis det lå i forårssemestret, ville de faglige ting være bedre på plads. 

Hvordan sikre, at der reelt er tværgående aspekter? 

Intentionen var, at eleverne kunne lære af hinanden og tænke på tværs. Udnytte deres forskellige 

kompetencer, have forskellige indgangsvinkler til problemstillingen og dermed udvikle produkter 

med en højere innovationsværdi. 

Som projektet har været lagt op, har der ikke været så meget, hvor de tekniske elevers særlige 

kompetencer kom i spil. Faget har været præget af det merkantile indhold. Eleverne har frit kunne 

finde på deres produkter, der således ikke har været knyttet til en speciel teknisk fagviden. Havde 

det være tilfældet, kunne man måske have opnået en bedre synergi og udnyttelse af hinandens 

kompetencer, ligesom i en ’rigtig’ virksomhed. Som det har været, har eleverne ikke haft mulighed 

for at følge produkterne til dørs; de kan ikke det faglige (de har arbejdet med f.eks. mobil med 

solceller, en termokop…). 

 

Hvordan skabe et forløb med mere aktivitet? 

Der skal være mere struktur, forløbet skal være mere styret, forstået på den måde, at eleverne 

bruger meget tid på at opfinde noget; det kan hurtigt blive diffust og lykkes ikke. Der bliver ikke-

kreativ spildtid, når det gøres så åbent. Det skal jo også handle om entreprenørskab, og så må det 

ikke være så diffust, det hæmmer handlemulighederne. 

Ikke fordi de store ’ideer’ ikke er interessante, men det er svært med den tidshorisont - det kræver 

måske en særlig innovationslinje. 

 

Et særligt fysisk innovationsværksted? 

Er skift mellem steder en god ide? Det er godt for lærerne, der kommer til at kende andre, se 

miljøet. Det giver flere muligheder. Eleverne kan synes, et er besværligt – udsagnene svinger 

mellem ”fedt at være et andet sted” eller de helst vil blive på den samme matrikel. 

 

Vision for fremtiden 

Learnmark vil fortsætte forløbet med 40 ugers-elever og lave forløbet på Strandpromenaden7. De 

vil indrette et kreativt rum med andre artefakter, hvor man kunne blive inspireret og arbejde i 

tilknytning til værksteder.  Grupperne kan sammensættes, så hg er ansvarlige for den merkantile 

del, og teknisk for noget andet.  

Eleverne skal have øjnene op for, at de er lige vigtige. De kunne arbejde som en virksomhed med 

forskellige afdelinger fx markedsføring, produktion og være placeret der, hvor værkstedet er. 

Eksempelvis kunne grupperne holde møde og derefter gå hen, hvor det er relevant at være i 

forhold til de aktiviteter, der skal gøres den dag. Det bliver vigtigt, at de ser sammenhæng og 

udveksler. 
                                                
7
 En anden lokalitet i Learnmark 
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Lærerne skal så på tilsvarende måde komme ind med relevant faglighed, der hvor der er brug for 

det. 

 

Et fortsat arbejde med innovationsugen giver eleverne mulighed for at arbejde innovativt med en 

tværfaglig problemstilling, der har betydning for lokalsamfundet, gøre deres resultater synlige, få 

dem vurderet uden for skolekontekst og møde andre uddannelsessøgende og få indbyrdes 

inspirationer. Samtidig bliver uddannelserne og deres kompetencer synlige. 
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Tværfagligt innovationsmiljø - Herningsholm Erhvervsskole 
HG og klejnsmede 

På Herningsholm Erhvervsskole har projektet været delt i to dele, der begge havde til formål at afprøve 

innovative processer i et samarbejde mellem to forskellige elevgrupper: HG-elever på 2. år og 

klejnsmedeelever på grundforløb. 

Formålet var at få erfaringer med, hvordan en innovativ proces kan fungere uafhængigt af fysiske rammer, 

men ved hjælp af en god facilitator, ligesom det havde til formål at vise hvordan forskellige elevers 

kompetencer kan supplere hinanden og skabe nye muligheder. 

I beskrivelsen vil der især være fokus på anden del af projektet, først og fremmest som det blev oplevet af 

eleverne og lærerne i projektet.  

 Hvad var det innovative 

 Hvordan fungerede det tværfaglige samarbejde 

 Hvordan opleves den innovative proces 

 Hvordan indgik de innovative processer i den almindelige undervisning 

 Hvad krævede det af lærerne at arbejde med innovative tværfaglige processer 
  

Projektets første del  

Første del af projektet skal give eleverne en introduktion til arbejdsformen i Den Kreative Platform, der er 

udviklet af Aalborg Universitet.  

To faglærere fra Produktion og Udvikling gennemfører et 4 timers undervisningsforløb i Den Kreative 

Platform for 2 hold elever. Eleverne består af 70 HG elever og 20 klejnsmede - 90 i alt. Første dag var 15 

smede og 15 HG ‘er sammen. Anden dag er et rent HG hold. 

Forløbet varetages af to lærere, der har været på kursus i Den Kreative Platform på Aalborg Universitet.  

Eleverne mødes på en neutral grund på skolen, dvs. i et lokale, hvor ingen af dem har hjemmebase. 

Metoderne i DKP stiller primært ”krav” om god gulvplads, masser af Post-It’s og skriveredskaber og gode 

facilatorer. 

Facilitatorens opgave er at lede deltagerne igennem en række kreative processer, skabe positiv stemning, 

og styre de kreative processer efter en stram tidsplan.  

Eleverne skal i fællesskab nå frem til et kreativt produkt i løbet af de fire timer. Temaet er formuleret af 

lærerne. Eleverne skal komme med et bud på, hvordan fremtidens biograf vil se ud. 

Pointer fra første del af projektet 

Det tværfaglige i projektets første del bestod i, at eleverne kom fra to uddannelser, men det var 

tilsyneladende ikke så vigtigt for den kreative proces, at de repræsenterede forskellige fagligheder. 

Det ene hold var et rent HG hold.  

Eleveren var ret kritiske over for de kreative processer i projektets første del. 

Her sagde de -  
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- ’der var meget spildtid med 4 timer med at rende rundt og være fjollede’ 

- ’Var lidt noget fis, barnligt’ 

-  ’Det var noget lort den første gang’ 

- ’Vi hoppede rundt som idioter’ 

- ’Det var 4.kl.’ 

-  ’Rød stue’ 

Lærerne har efterfølgende reflekteret over elevernes reaktioner og er nået frem til, at eleverne 

som unge nok ikke brug for at føle sig positioneret som ”at blive børn”. De vil gerne være voksne. 

Og når man samtidig møder en flok af modsat køn kan det blive virkelig svært at være legende og 

kreativ.    

Lærerne var glade for at få afprøvet Den Kreative Platform i ’virkeligheden’. De sagde 

- ’det var nyt, at få afprøvet Den Kreative Platform i en konkret sammenhæng, som et 
redskab til at skabe kreative processer  

 

Erfaringerne indgår i de nye projekter og processer, som de efter dette projekte har gang i (se 

nærmere om det sidst i afsnittet). 

Første del af projektet var på mange måder revet ud af den almindelige undervisning. Det var en 

formiddag, som eleverne oplevede ikke havde klare mål og mening, og hvor det tværfaglige ikke 

aktivt blev brugt i processen. 

 

Anden del af projektet  

Anden del af projektet tager udgangspunkt i HG-elevernes grundforløbsprojekt ’Iværksætteri’.  

For smedene vil produkterne være en del af deres afgangsprojekt på GF. Det vil sige anden del af 

projektet er en integreret del af den almindelige undervisning for begge elevgrupper. 

I projektes anden del indgår lærere fra begge uddannelser samt en projektleder, der er med til at 

styre den kreative proces. 

HG- og klejnsmede eleverne skal i et tværfagligtsamarbejde udarbejde konkrete produkter, der 

kan indgå i HG- elevernes butikkoncepter.  

I denne del af projektet indgår 9 HG 2. års elever og 8 klejnsmede fra slutningen af et grundforløb. 

De 17 elever er fundet i en gruppe på 90 HG og klejnsmedeelever. Nogle melder sig selv (især HG 

elever), andre bliver udpeget af faglæreren. 
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Denne del af projektet starter med en fælles idegenerering. Først præsenterer HG eleverne deres 

butikskoncepter for kleinsmedene. Derefter sætter lærerne en idegeneringsproces i gang vha. 

metoder og processer fra Den Kreative Platform. 

Processerne skal skabe tryghed i gruppen ved, at man hilser på hinanden ved at gå rundt og finder 

en med samme håndtemperatur. Derefter skal de skabe den rette indstilling til den kreative 

proces ved bl.a. at formulere ’det er i orden at fejle’ eller at juble, når en i gruppen fejler i en af 3D 

casene ( eksempel: nævn på skift et bilnavn – en siger ’Sony’, de andre siger ’fejl’. Den, der fejlede 

siger ’Yes en fejl’). Der bliver skabt en god stemning - ved at bruge energizers,  der sætter gang i 

kroppen. Dvs. eleverne skal ’gøre’ en masse bevægelser i stedet for at tænke. 

Til at sætte idegenereringsprocessen i gang bliver der også brugt stimuli-kort (billedkort). Samt flg 

spørgsmål:  

Hvis din kunde var ham her - hvordan ville virksomheden så se ud? Hvordan ville du reklamere for 

virksomheden? Hvordan ser virksomheden ud på en regnvejrsdag? Hvad skal der ske på 

åbningsdagen? Hvordan skal facaden se ud? Hvad skal der stå i udstillingsvinduet? Hvilket af dine 

produkter sælger bedst? Hvordan vil du tiltrække kunder? 

Alle de kreative ideer, eleverne kommer frem med, bliver accepteret  ved at blive sat op på tavlen i 

rummet. Derefter udvælger hver elev en ide med hjertet og en med hjernen.  

 

 

Med de to ideer i hånden bliver eleverne ved lærernes hjælp sat sammen i fire grupper. 

Grupperene betår alle af både HG elever og kleinsmede.  

I grupperne foregår nu en brainstorm, hvor de udvalgte ideer, som gruppedeltagerne bringer med, 

bliver koblet til butikskonceptet.  
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De generelle ideer bliver i grupperne  gradvis omsat til et konkret produkt, som skal indgå i 

butikken. De konkrete produkter kan være både dele af elementer i butiksindretningen og 

konkrete produkter, der kan sælges i virksomheden (se billederne nedenfor). 

De valgte produkter bliver efterfølgende lavet som skitser. De bliver derefter præsenteret for hele 

holdet, som giver grupperne feedback.  

Grupperne retter produkterne til og laver derefter de endelige skitser. Kleinsmedene laver 

derefter arbejdstegning, som de  kan arbejde videre med i deres værksted. De endelige tegninger 

bliver godkendt af HG eleverne. 

Dele af dagens idegenereringsproces kan ses på flg link. 

http://www.youtube.com/watch?v=5La0RnhTo1Q       

Kleinsmedene går derefter tilbage til deres værksted. Her får de arbejdstegningerne udformet til  

3D CAD tegninger, som de bruger i deres videre arbejde med produkterne. 

Af de endelige produkter, der bliver lavet, er  de fleste blevet fremstillet i skalamodeller - nogle 

bliver fremstillet  vha. 3D printer. Et enkelt produkt bliver lavet i fuld skala. 

I løbet af de fire dage kleinsmedene laver produkterne, besøger HG eleverne smedene et par 

gange for at se, hvordan det går. Undervejs skriver grupperne også sammen via den fælles 

Facebookgruppe, der blev oprettet i forbindelse med projektet. 

Billede: Øltønde, Frugtblandingsbord, fuglefrøsblandingsmaskine, butiksindretning i model 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=5La0RnhTo1Q
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Gruppe 1 havde som udgangspunkt en dyrebutik, der handlede med foder og dyreartikler. I 

fællesskab udviklede de en blandselv foderautomat. 

Gruppe 2 havde en  is/smothiebar som koncept. I den skulle man selv kunne blande frisk frugt til 

sin smothie. Opgaven var derfor at konstruere et blandingsbord til frugterne.. 

Gruppe 3’s butik handlede med pynteting til hjemmet. Gruppen lavede en model til 

butiksindretningen. 

Gruppe 4 havde en sportsbar som udgangspunkt. Her havde gruppen udviklet en øltønde som man 

selv kunne betjene ved bordene, når man sad og så sport på baren.   

Billede: Blandingsbord til frugter           Billede: Øl tønde til sportsbar  

    

 

Pointer fra projektets anden del 

Det innovative for lærerne 

For lærerne betød projektet først og fremmest, at de fik nye erfaringer med at arbejde tværfagligt. 

Både med at samarbejde med faglærere inden for et andet fagområde og at få elever til at arbejde 

på tværs af fagområder var nyt. 

Endelig var det også nyt, at få afprøvet Den Kreative Platform i en konkret sammenhæng som et 

redskab til at skabe kreative idegenererende processer. 

Lærerne fik nogle didaktiske svar på, hvordan de fremadrettet kan arbejde med kreative og 

innovative processer.  
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Faglærerne synes, at begge faggrupper fik faglig identitet og stolthed, fordi de kunne se, hvad de 

fagligt set kunne, som de andre ikke kunne. 

Faglærerne synes også, at begge grupper fik lært at samarbejde på tværs af fag og og at 

argumentere for en fælles løsning på tværs af fagene. De fik gjort erfaringer med at finde fælles 

løsning på tværs af fag og tradition. Ligesom de fik lært at bruge kreative idegeneringsprocesser og 

at se ideen blive omsat til et konkret produkt, selv om de var skeptiske og kritiske over for navnlig 

den første kreative dag.  

På den både bidrog innovationsprojektet til udvikling af nogle vigtige almene kompetencer hos 

eleverne. En af faglærerne opsumerer, at  

- ’projektet bidrog i høj grad til at eleverne få udviklet ’bløde’ kompetencer’.  
 

Faglæreren fra smedeafdelingen oplevede, at smedeeleverne ydede noget mere, fordi andre 

skulle bruge det, og de fik positive erfaringer med at arbejde mere selvstændigt med en opgave, 

som de selv havde været med til at udvikle og definere. 

Kleinsmedene fik ligefrem en kunde- og virksomhedsforståelse gennem  det konkrete produkt de 

selv havde været med til at udvikle og skabe, pointerer faglæreren. 

HG-faglærerne fremhævede, at 

- ’HG eleverne skulle kommunikere og gøre sig forståelige ind i en anden faggruppe’  
- ’de fik meget mere realisme i deres ideer og butikskoncept gennem samarbejdet med  
- kleinsmedene’ 

 

Og ikke mindst fremhævede  faglærerne ligesom HG eleverne, at det tværgående samarbejde 

betød, at HG fik et konkret produkt, som de kunne fremvise til eksamen.  

- ’Det er en god ide, og nu har de noget at fremvise til eksamen’ 

 

Det innovative for eleverne 

- ’det var godt at få andres ideer for en virksomhed af gangen’ 

 - ’vi har fremstillet noget fint’ 

- ’vi møder nye mennesker’ 

- ’vi har prøvet en anden måde at tænke på’ 

Det er nogle af de pointer, eleverne fremhæver som er positive i projektet. 

Det tværfaglige samarbejde betød, at HG-eleverne fik udviklet flere forskellige og anderledes 

ideer, end hvis de havde været uden smedene. Samtidig synes især HG-eleverne, at deres ideer 

blev mere realistiske ved brug af smedenes faglige viden. 
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 - ’vores produkter var blevet dårligere uden smede’ 

- ’det blev mere realistisk’ 

Kleinsmedene fremhæver det positive i : 

- ’vi fik lov selv at tænke’ 

- ’at arbejde selvstændigt’ 

- ’at samarbejde med nogen om noget’  

 

Det innovative miljø/innovationsværksted 

Faglærerne var glade for, at projektet bidrog til at få  erfaringer med Den kreative Platform som et 

værktøj til at skabe kreative processer og tænkning, også selv om det ikke kun gav positive 

oplevelser. 

Faglærene blev dog også opmærksomme på, at  mere problemorienteret undervisning og 

arbejdsprocesser fremmer den kreative innovative tænkning hos eleverne. De formulerede: 

- Det vil sige, at kreative innovative processer kan integreres i den almindelige undervisning.  
- Når eleverne får lov at styre mere, fremmer det deres motivation og ansvarlighed.  

 
Det betyder, at kreativitet kan være en del af den daglige undervisning, hvis divergente 

erkendelser bliver mere udbredte. 

Det tværfaglige samarbejde bidrog til, at ideer kunne omsættes til konkrete handlinger og 

produkter, og disse produkter fik værdi for andre end en selv. Det øgede motivationen og 

realismen i fremstillingen af produkterne.  

Faglærerene vil gerne introducere de innovative og kreative processer på grundfforløbet, fordi der 

her er bedre tid. Så kan det bruges i resten af uddannelsesforløbet, også i hovedforløbet. 

Introduktonen skal dog i højere grad tage udgangspunkt i et for eleverne oplevet problem. Det 

skal være langt tydeligere for eleverne, hvad formålet er, når kreative processer skal introduceres, 

så de ikke oplever det fjollet barnligt eller pinligt. 

 

Rammer for de kreative processer 

Innovative kreative processer kræver ikke nødvendigvis et særligt innovativt værksted, synes 

lærerne. Men måske en ’neutral udebane’ kan være vigtig i første omgang, når tværfaglige 

kreative processer skal sættes i gang. 

 
- Tværfaglige kreative processer kræver mere fleksibel tid eller fleksible uddannelsesplaner 

for at gøre det lettere at få processerne ind i den daglige undervisning. 
 

Lærerne var enige om, at det kræver tid til at udvikle og bryde fordomme blandt faggrupperne og 

ikke mindst indblik i hinandens fagligheder, uddannelsernes indhold og struktur for at få øje på 

hvem og hvad, der kan kombineres på tværs af uddannelser, hold, faser i uddannelserne mm. 
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- Vi faglærere skal alle være klædt på til at arbejde med kreative processer som fx Den 
Kreative Platform, og vi skal indbyrdes have drøftet, hvad vi forstår ved innovation og 
hvordan vi kan integrere det i den daglige undervisning. 

 

Delprojektet på Herningsholm erhvervsskole fik ikke gjort erfaringer med at inddrage omverden 

eller virksomheder i projektet. Det betød bl.a., at de unge elever ikke fik synliggjort deres 

produkter for andre end dem selv, censor og VIA UC. Men de fik oplevet at det at lave noget for 

andre giver værdi for andre end dem selv.  

Men man kunne måske tale om, at  smede-eleverne blev  omverden for HG-eleverne, ligesom HG-

eleverne blev omverden for smedene. 

 

Fremtidige perspektiver i arbejdet med innovation  

Efterfølgende har lærerne gjort sig en række overvejelser om, hvordan de fremover vil gøre brug 

af Den Kreative Platform, det tværfaglige samarbejde, og hvordan innovation kan indgå i 

uddannelserne, så det  bliver muligt at gøre brug af erfaringeren fra projektet.  

Fælles prakisnæreproblemer 

De vil gerne gøre mere ud af, at eleverne mødes omkring et fælles defineret problem, som findes i  

’omverdenen’. Det skal være et problem, som af eleverne og omverdenen opleves relevant. De vil 

fx gerne arbejde sammen med Herning kommune om, hvad det gamle sygehus og sygehusgrund i 

Herning  kan bruges til for ungdommen i byen. Ved at inddrage omverdenen, bliver det også 

muligt  at skabe værdi for langt flere, men også at styrke handlekompetencerne og elevernes 

foretagsomhed.  

De vil også sørge for, at elevernes faglighed bliver vigtig og meningsfuld i både innovationens 

divergente proces (idegenerering og mangfoldighedsløsninger)og i den konvergente proces, hvor 

den skal bidrage med realisme og kvalitet i ideerne.  

Tværfaglige uddannelser 

Lærerne ønsker at udvide tværfagligheden til andre uddannelser: teknisk designere/hovedforløb, 

mediegrafiker/hovedforløb, HG-elever 2. års elever og kleinsmede/ grundforløb. I udvidelsen af 

det tværfaglige samarbejde er faglærerne bevidste om, at det skal være relevant tværfaglighed, 

som støtter mål og læring i de forskellige uddannelser. De er derfor i gang med at identificere, 

hvad de enkelte fag /brancher meningsfuldt kan bidrage med i et tværfagligt problem/projekt og i 

en tværfaglig innovationsproces.  

Samarbejdet har en lang tidshorisont for at få det indpasset i de forskellige uddannelsers 

undervisningsplaner.  

Projektet skal afsluttes med en event, der er med til at synliggøre Herningsholm Erhvervsskole for 

omverdenen. Det nye tværfaglige projekt skal finansieres af almindelig uddannelsestakst.    
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Faglighed og innovation 

Eleverne på erhvervsskolerne er på vej ind i en faglig brancheidentitet, derfor er det vigtigt, at 

faget bliver tydeligt i de innovative tværfaglige processer. De skal have mere plads til at vise den 

faglighed for hinanden. Derfor vil lærerne gerne styrke den, når eleverne skal introducere sig for 

hinanden. Det kan ske ved at der bliver mere struktur og styring, når de som introduktion besøger 

hinanden på afdelingerne. De kan fx fremlægge for hinanden, hvad har jeg lært? hvad kan jeg i mit 

fag? Dermed vise den begyndende faglige /branchemæssige identitet. 

Faglærerne vil gerne gøre metoder i Den Kreative Platform til en mere naturlig del og som et 

arbejdsredskab i den daglige undervisning for at styrke den kreative tænkning  

De vil i den forbindelse tydeliggøre, hvorfor kreative processer er vigtige ved at gøre dem bevidste 

om, at vi gør det samme alle sammen, hvis vi ikke udfordres eller hjælpes til at være kreativ og 

tænke anderledes.   

Projektet har allerede inspiret HG faglærerne til at samarbejde med mediegrafikerne, som bor ved 

siden af HG’erne. De har fået lavet grafisk produktioner og fået gjort det virkelighedsnært ved at få 

sat priser på det mediegrafikerne lavede (timeløn x timer). Det de lavede fik værdi for både HG 

eleverne og for Mediegrafikerne, og eleverne kunne se det gav mening at arbejde tværfagligt, 

fordi det de lavede skulle bruges til noget, samtidig med at de blev bevidste om priser og 

tidsforbrug. 

Innovation for alle elever og hele skolen? 
I de fremtidige innovationsprojekter vil Herningsholm Erhvervsskole også være opmærksom på, 

om kreative processer er for alle elever. I dette projekt har man udvalgt elever til at deltage. I dag 

får erhvervsskolerne flere og flere usikre og uafklarede elever. At indgå i kreative processer kan 

kræve en vis selvstændighed og selvtillid. Og man skal turde hoppe ud i det kreative. 

Eleverne skal samtidig stole på og have tillid til, at de bliver styret, mens de bevæger sig ud i ’det 

ukendte kreative land’. Vil alle elever kunne og turde indgå i sådanne processer, spørger lærerne. 

Faglærerne stillede også spørgsmålet, om man kun kan være kreativ i grupper eller om kreativitet 

er noget, der kan foregå individuelt. Det vil de også gerne undersøge i fremtidige forløb.  

Ligesom de gerne vil udvide innovationsdiskussionen til langt flere kolleger og kunne ønske sig at 

ledelsen formulerede en strategi for arbejdet med innovation på skolen.  
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Diskussion af modellerne på tværs 

Rammer for innovation i uddannelserne 
Projektet har haft som mål, at innovation i det tværfaglige samarbejde kunne integreres i uddannelsernes 

almindelige undervisning.  

 Vi har derfor undersøgt, hvilke rammer erhvervsuddannelserne og de forskellige fag giver for at integrere 

innovationsundervisningen i den almindelige undervisning. 

Hvad siger love og bekendtgørelser 

I Bekendtgørelsen af lov om erhvervsuddannelser står der om innovation og iværksætteri (selvstændig 

virksomhed)8 

 §1 …. at uddannelsen skal tilrettelægges således, at den i videst mulige omfang er egnet til at give unge en 

uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, herunder etablering af selvstændig virksomhed. … den 

skal imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn til 

den erhvervsmæssige og samfundsmæssige udvikling, herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmarkedsforhold, 

arbejdspladsorganisation og teknologi, samt for en innovativ og kreativ arbejdsstyrke 

  

 §22 Skoleundervisningen skal under hele uddannelsesforløbet på en helhedsorienteret måde omfatte både praktisk og 

teoretisk undervisning med henblik på at give eleverne fornødne generelle og specielle kvalifikationer, herunder … give 

eleverne kompetencer, der retter sig mod innovation og selvstændig virksomhed …… 

 §27 Skolerne skal tilbyde eleverne undervisning i innovation og etablering af selvstændig virksomhed, … 

I Hovedbekendtgørelsen står der: 

§ 1. stk.3. Uddannelsen skal i almindelighed bidrage til udvikling af elevens innovative og kreative kompetencer med 

henblik på elevens deltagelse i produkt- og serviceudvikling og erhvervelse af forudsætninger for etablering af egen 

virksomhed. 

 § 4. stk. 2. Fagene skal være begrundet i uddannelsernes kompetencemål, herunder mål for innovative og 

internationale kompetencer. 

Det vil sige, at både lov og hovedbekendtgørelse understreger vigtigheden af, at eleverne får udviklet 

innovative og kreative kompetencer, og at uddannelsernes fag skal begrundes i målene, hvor målene for 

innovation specifikt er fremhævet. 

I bekendtgørelserne for de enkelte uddannelser præciseres, navnlig i hovedforløbene, at eleverne skal have 

udviklet innovative kompetencer, mens der i målene ved afslutningen af grundforløbene ikke står noget 

specifikt om innovation i målepindene. 

I Bekendtgørelsen for den erhvervsfaglige indgang produktion og udvikling9, hvorunder klejnsmedene 

hører, fremgår, at der på hovedforløbet udbydes et selvstændigt fag i teknisk innovation, som både lægger 

vægt på, at eleverne har viden om og kan arbejde med innovative og kreative processer i relation til faget. 

                                                
8
 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135656  

9
 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141240  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135656
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141240
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I Bekendtgørelsen om den erhvervsfaglige indgang til de merkantile uddannelser10 formuleres, at for at 

påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet i uddannelsens trin 1, skal eleverne bl.a. kunne11: 

 arbejde med innovation og personlig og faglig udvikling (livslang læring) i faglige og organisatoriske 
omstillingsprocesser, 

 samarbejde med andre og bidrage til drøftelse og løsning af problemstillinger og dermed tage medansvar for 

den faglige, personlige og sociale del af en arbejdsproces… 
 

På det merkantile hovedforløb med specialet Salgsassistent udbydes fagene kreativitet og innovation samt 

faget Innovation og iværksætteri. De merkantile uddannelser udbyder således også innovation som fag på 

hovedforløbet. Også her skal eleverne både have viden om innovation og kunne arbejde og facilitere 

innovative og kreative processer i en faglig og organisatorisk sammenhæng.  

Af Bekendtgørelsen om den erhvervsfaglige fællesindgang til bygge og anlæg, hvor 

bygningsmaleruddannelsen hører til, fremgår i bilag 4, at12 

Uddannelsen til bygningsmaler har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse 

opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 

1. Selvstændig, kreativ, innovativ og rutineret planlægning, beskrivelse og udførelse af bygningsmalerarbejde under 

hensyn til kvalitetsmæssige, produktivitetsmæssige og æstetiske forhold. 

Inden for malerfaget har kravet om innovation og iværksætteri udmøntet sig i en beslutning om, at 

eleverne skal arbejde med to praktikumprojekter,13 hvor 

….. I det andet praktikumforløb skal der tilføres projektet en innovativ /fornyende dimension, så eleven eksempelvis 

bliver helt opdateret med de nyeste materialer og værktøjer på markedet. 

Hos bygningsmalerne er der altså ikke et særligt fag, der hedder Innovation og iværksætteri, men 

innovation og iværksætteri skal integreres i praktikumprojekterne i hovedforløbet, og det kan ske i et 

samarbejde med praktikvirksomheden og tage afsæt i problemer fra praksis, samtidig med at det sætter 

fokus på det nye i faget. 

 

Hvornår i uddannelsen skal man arbejde med innovation? 

Det er altså forskelligt, hvordan innovation indgår i uddannelsen. Det er forskelligt, om der tilbydes 

selvstændige fag, eller om innovation indgår som en integreret del af anden undervisning. 

 Love og bekendtgørelser lægger op til, at det navnlig er i hovedforløbene, at innovation skal indgå. Men i 

projektet har skolerne også arbejdet med grundforløbet, bl.a. fordi de mente, at det her var lettest at 

indarbejde det kreative i undervisningen. Ligesom de mente, at hvis eleverne lærte innovative processer at 

                                                
10

 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132608  

11
 § 3.1 kompetencemål forud for skoleundervisningen 

12
 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141367#Bil4  

13
 Jf. Praktikum, nu skal virksomhed og skole arbejde tættere sammen om uddannelsen, Malerfagets fællesfaglige 

uddannelsesudvalg 2008 http://www.mffu.dk/files/pdf/Praktikumfolder.pdf  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132608
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141367#Bil4
http://www.mffu.dk/files/pdf/Praktikumfolder.pdf
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kende i grundforløbet, ville det være lettere at inddrage metoderne i den almindelige undervisning på 

hovedforløbene.  

Projektet peger på, at det er vigtigt og måske også lettere at få innovationsundervisningen ind i 

grundforløbet, især hvis den skal foregå i et tværfagligt samarbejde med andre uddannelser, da fag- og 

stoftrængslen der er mindre.  

 

Undervisning om, i eller med innovation  
I bekendtgørelsen lægges der op til, at eleverne skal udvise innovative kompetencer efter endt uddannelse. 

Man kan så spørge, hvordan man bedst lærer eller udvikler innovative kompetencer: Er det ved at 

undervise om innovation, i innovation eller med innovation jf. Lotte Darsø (2011:82).  

 Undervisning om innovation fokuserer på, at eleverne får viden om innovation som et fagligt 

teoretisk felt. 

 Når man underviser i innovation, vil der være tale om en problem- og projektorienteret 

undervisning, hvor eleverne skal erfare opdage og lære innovation gennem konkrete udfordringer i 

fx praksis.  

 Når man underviser med innovation, er undervisningen fokuseret på at skabe undren og personlig 

dannelse, hvorigennem eleverne opnår nye erkendelser. 

 

I de faglige mål lægges der først og fremmest op til undervisning om og i innovation. I projektets eksempler 

har der især været tale om undervisning om og i innovation. I de fremtidige visioner på skolerne er der også 

kommet  fokus på at undervise med innovation.  

 

Pædagogisk tilgang til innovation  
Love og bekendtgørelser lægger op til, at undervisningen i innovation kan ske i selvstændige fag, men det 

er også muligt som en integreret del af den almindelige undervisning.  

I projektets eksempler har der været undervisning i innovation som et selvstændigt fag (HG/ Håndværk/ 

Industri/Transport - Learnmark, HG-Herningsholm), men der har også været undervisning i innovation og 

iværksætteri som et element i projekter (Grundforløbsprojekt for Herningsholms klejnsmede – 

praktikumprojekt for H3 malerne på Holstebro).  

Innovationsundervisningen gribes altså forskelligt an, ligesom vi kan se af målene for uddannelserne, at der 

er forskel på hvad der vægtes i innovationsundervisningen. Er det fagets metoder eller materialer, der skal 

fornyes, er det en forbedring af samfundets ydelser, der er i fokus - eller lægges der vægt på at lære 

eleverne kreative, idegenererende processer. Bag forskellighederne kan ligge forskellige forståelser af 

innovation og forskellige tilgange til innovationsundervisningen, det vil sige både begrebsligt (filosofisk) så 

vel som didaktisk. En diskussion som foregår både i de faglige udvalg og blandt skolernes ledere og lærerne. 

 

Innovationsbegrebet 

Begrebet innovation (jf. Jens Erik Kristensen 2012) byggede oprindeligt på en teknologisk og økonomisk 

forståelse, hvor ny teknologi og nye materielle produkter kommercialiseres. En anden forståelse har rødder 
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i en mere humanistisk og psykologisk tilgang med fokus på kreativitet, hvor menneskelige ressourcer 

knyttes til lærings- og kompetencebegrebet, og forener et humanistisk begreb med økonomisk vækst. 

Endelig findes en social tilgang, hvor borger, bruger og medarbejder skal drive innovationen i ligeværdige, 

tillidsfulde og samarbejdende processer, hvor innovation ikke er forbeholdt eksperter eller folk med et 

særligt talent.   

Projektet har haft afsæt i en teknisk og økonomisk forståelse af innovation, hvor eleverne på de tekniske 

uddannelser skulle opnå en mere kommerciel tilgang til tekniske produkter og processer. Der skulle komme 

kommerciel værdi ud af innovationen.  

Undervejs har delprojekterne oplevet, at arbejdet med innovation kunne skabe værdi på flere måder. Det 

blev tydeligt, at arbejdet med innovative processer og det tværfaglige projektorienterede samarbejde 

kunne give værdi i form af en lang række personlige og sociale kompetencer hos eleverne. Værdien i at 

gøre noget for andre og sammen med andre er blevet fremhævet af flere af projektets deltagere. At 

udvikle fx selvstændighed og handlekompetence blev i projektets slutning måske oplevet som vigtigere af 

underviserne end at udvikle produkter og ideer, som kunne få kommerciel værdi. 

 

Innovation og iværksætteri 

Denne udvikling er helt parallel med opfattelsen i Young Enterprise14. Her fortæller konsulent Kim 

Pedersen, at der er sket et paradigmeskifte inden for entreprenørskabspædagogikken fra business 

og iværksætteri til pædagogiske metoder Den tidligere Business og Iværksætteri forståelse har været 

præget af:  

 Forretningsplan som anker og mål 

 Undervisning i iværksætteri15 

 Lineær forståelse 
 

Nu er der i højere grad fokus på området som en pædagogisk metode, baseret på 

 Et entreprenørielt dannelsesideal 

 Iterative processer (cirkulære gentagende) 
 

hvor man i langt højere grad ønsker at fremme brede kompetencer som 

o Helhedstænkning 
o Selvstændighed 
o Samarbejde 
o Tænke fagligt og flerfagligt 
o Få ideer til praksis 
o Foretagsomhed og handlekraft 
o Kreativitet 
o Nysgerrig 
o Ideskabende 
o Åben for nytænkning 
o Vilje til nye udfordringer 

                                                
14

 Jf. Kim Pedersen | kim@ffe-ye.dk |  Projektleder |  2012   
15

 Min understregning 

mailto:kim@ffe-ye.dk
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Med denne tilgang og disse mål udskilles entreprenørskab og innovation ikke som et særskilt fag, men 

rummer arbejdsformer, der skal kombineres med andre fag i den aktuelle uddannelse. 

 

Innovation i undervisning 

Projektet har skævet til, hvordan man inden for andre uddannelsesområder griber 

innovationsundervisningen an. I gymnasieuddannelserne har man i forbindelse med de første evalueringer 

af innovationsundervisningen16 identificeret forskellige tilgange til, hvilke innovative evner/kompetencer 

eleverne skal udvikle, ligesom man har fundet frem til forskellige måder lærerne underviser innovativt på. 

Ud fra dette kan tegnes et landkort, som vi bruger til at forstå, hvilke didaktiske forståelser, der kan være i 

spil. Landkortet viser, at i forhold til elevernes innovative evner er der tre innovationsforståelser i spil: 

1. Markedsorienteret forståelse 

2. Alment orienteret forståelse 

3. Elevfaglig innovativ forståelse 

 

Og i forhold til hvordan lærerne underviser, er der tre didaktiske forståelser i spil: 

 

1. Brugerdreven innovationsforståelse (aktiverende undervisning) 

2. Anvendelsesorienteret innovationsforståelse (brugbar praksisnær undervisning) 

3. Lærerfaglig innovation (utraditionel eksperimenterende undervisning) 

 

De tre forskellige innovationsforståelser og de tre didaktikforståelser bliver koblet og uddybet i skemaet: 

Fokus på at udvikle 

elevernes innovative 

evner 

 

 

Markedsrettet 

innovationsforståelse 

Særlige forløb med brug 

af teknikker, der 

understøtter kreativitet 

og produktudvikling. På 

tværs af fag og i 

samarbejde med 

markedet 

 

Eleverne får 

erhvervskompetencer og 

bliver entreprenante 

elever 

Alment orienteret 

innovationsforståelse 

Projektarbejde og 

flerfaglige forløb i relation 

til problemfelter i fagene 

gerne i samarbejde med 

omverdenen  

 

 

Eleverne bliver 

tænksomme og bliver 

alment dannede  

Elevfaglig innovations- 

forståelse 

 

I forlængelse af faglig 

fordybelse og progression 

inden for fagene  

I samarbejde med 

forskning/ eksperter  

 

Eleverne bliver fagligt 

dygtige og  

talentudvikling fremmes 

 

                                                
16

 Jf. Christensen, Hobel og Paulsen: Innovation i gymnasiet. Rapport 3 – 4 SDU, Gymnasiepædagogik nr. 

80. 2012 
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Fokus på at lærerne 

udvikler nye 

undervisningsformer  

 

Brugerdreven 

innovationsforståelse 

 

Aktiverende undervisning 

Anvendelsesorienteret 

innovationsforståelse 

 

Brugbar praksisnær 

undervisning 

Lærer faglig  

innovationsforståelse 

 

Utraditionel 

eksperimenterende 

undervisning  

 

Hvis vi bruger skematikken fra gymnasierapporten kan vi se, at projektet som udgangspunkt har haft en 

markedsorienteret innovationsforståelse. Det har lagt op til, at innovation skulle være noget, der blev 

arbejdet med i særlige innovationsfag eller særlige tværfaglige innovationsforløb. Eleverne skulle lære 

innovation ved brug af teknikker, der understøttede en kreativ og målrettet ide- og produktudvikling. Det 

har bl.a. vist sig gennem de kreative teknikker, som er blevet brugt fra Den Kreative Platform17 og fra KIE 

Modellens værktøjer18. 

I løbet af projektet er der fx i Herningsholms Erhvervsskole blevet formuleret en mere alment orienteret 

innovationsforståelse. Det er sket i takt med, at lærerne i deres undervisning har set potentiale for at 

fremme elevernes almene, personlige og sociale kompetencer gennem de tværfaglige projektforløb, som 

blev en del af den almindelige undervisning på både grundforløb og hovedforløb. De har også formuleret et 

ønske om at lade de innovative forløb tage afsæt i praktiske virkelige og nutidige problemfelter. Eleverne 

skal være mere aktive og selvstyrende i læreprocesserne, og lærerene ønsker i stigende grad at inddrage 

omverdenen i projekterne for at gøre disse anvendelige og for at skabe værdi i projekterne for andre end 

eleverne selv. 

I UC Holstebro har der ud over den markedsorienterede innovationsforståelse (’fra ide til faktura’) også 

været en innovationsforståelse med fokus på faglig dygtighed. Eleverne skulle udvikles til dygtige 

talentfulde fagpersoner, der mestrer og gerne udvikler nye teknikker inden for faget med henblik på at 

styrke malerfaget.  Med de nye fysiske rammer, som malerafdelingen får, ønskes en øget eksperimentering 

i undervisningen og en inddragelse af virksomheder og branchen i det hele taget for at styrke elevernes 

faglige dygtighed og samspil med omverdenen. 

I Learnmark Horsens har der også været en udbredt markedsorienteret innovationsforståelse. Der har 

været brugt aktiverende undervisning i form af kreative teknikker. Det fremhæves som fornyende af såvel 

lærere som elever. Der i projektet også været opmærksomhed på en anvendelsesorienteret undervisning 

med øget inddragelse af omverdenens virksomheder.  

Projektet har således udviklet et mere nuanceret og bredere billede af innovation. Ligesom det har åbnet 

for et mere mangfoldigt syn på, hvordan innovationsundervisningen kan foregå, og hvad den kan bidrage 

til.  

                                                
17

 Søren Hansen og Christian Byrge: Den Kreative Platform Kreativitetslaboratoriet Aalborg Universitet, 2007. 

http://vbn.aau.dk/files/13952314/Den_Kreative_Platform_2._udgave 14.10.2012. 

18
 Kromann-Andersen og Funch Jensen (2009) KIE-modellen – innovativ undervisning i de videregående uddannelser, 

Erhvervsskolernes Forlag  

http://vbn.aau.dk/files/13952314/Den_Kreative_Platform_2._udgave
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På tværs af uddannelser og fag 

Projektet har haft et stærkt fokus på tværfaglighed i de innovative miljøer - helt konkret en teknisk og 

merkantil tværfaglighed. Tanken var fx at det merkantile fagområde skulle bidrage til en kommerciel tilgang 

til ideer skabt i de tekniske uddannelser, eller at de tekniske fagområder skulle bidrage med en teknisk 

viden, når merkantile ideer skulle konkretiseres og produktudvikles.  

Tværfaglighed i den forstand, at man går på tværs af uddannelser i arbejdet med innovation, bliver ikke 

nævnt som en mulighed nogen steder i bekendtgørelser eller uddannelsesordninger. Projektet har altså 

bevæget sig i et nyt felt. I meget af litteraturen om innovation bliver det tværfaglige aspekt tit set som en 

forudsætning eller som et vigtigt element for at skabe kreative og innovative processer.    

I projektet har tværfagligheden haft forskellige ansigter. 

Learnmark udbyder et fælles innovationsfag for elever fra både tekniske og de merkantile uddannelser. 

Lærerne samarbejder om undervisningen og den gennemføres i såvel den tekniske som den merkantile 

afdeling.  

Der var ingen nødvendighed i det tværfaglige samarbejde, men tanken var, at eleverne skulle inspirere 

hinanden gennem deres forskellighed. Underviserne har gennem forløbet fået øje på gevinster ved det 

tværfaglige i projektet og ønsker at styrke tværfagligheden i fremtidige forløb ved bl.a. at skabe et 

innovationsrum et neutralt sted på institutionen, hvor tværfaglige forløb kan gennemføres. Og ved i højere 

grad at basere innovationen på de tekniske elevers faglighed. Både elever og lærere ser en styrke i den 

funktionelle praksisnære tilgange til læring som det tværfaglige samarbejde giver.  

På Herningsholm Erhvervsskole skulle de tekniske elever bidrage til de merkantile elevers idegenerering og 

produktudvikling. Samtidig skulle de producere konkrete produkter. Underviserne ser et stort potentiale i 

det tværfaglige samarbejde mellem forskellige uddannelser og vil derfor udvide samarbejdet til andre 

uddannelser. Det tværfaglige samarbejde har først og fremmest bidraget til at give undervisningen et 

brugbarheds- og funktionelt perspektiv. Det øger samtidig elevernes bevidsthed om egen faglighed, og det 

styrker idegenereringen i de kreative processer af have flere fagligheder inde i processen. Dette ønsker 

man at fastholde i den fremtidige undervisning. 

 I UC Holstebro bestod tværfagligheden i, at det merkantile område skulle give (markedsføring) viden til en 

god ide i det tekniske malerområde. I fremtiden har man ønsker om at udvikle et tværfagligt samarbejde 

inden for maleruddannelsen og sammen med andre tekniske uddannelser med henblik på at finde nye 

funktionelle tekniske løsninger på praktiske problemer inden for byggebranchen; - et samarbejde der også 

kan omfatte lokale virksomheder. 

Alle delprojekter ønsker at styrke og videreudvikle tværfagligheden i deres uddannelser og ser det som et 

meget vigtigt element i forhold til at skabe et innovativt miljø på skolerne, også selv om det giver en række 

planlægningsmæssige problemer.  

På samme måde ser projekterne muligheder i at øge samspillet med omverdenen.  
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De kreative processer  

Ud over de tværfaglige processer har projektet også gjort erfaringer med forskellige kreative processer og 

teknikker. Det drejer sig især om ’Den Kreative platform’ og værktøjer fra ’KIE- modellen’. 

 

Den Kreative Platform19 er en metafor for et fristed, hvor personer kan anvende deres viden og erfaringer 

uden for de normale faglige bindinger. Den kreative platforms pædagogik fokuserer på anvendelse af viden 

og erfaringer til forskel fra pædagogik, der handler om at tilegne sig viden. I Den Kreative Platform bevæger 

man sig horisontalt i sine tanker. Gennem bevægelsen kan man krydse og møde forskellige fag, kulturer og 

tankesæt, som ikke har en direkte fælles logik og struktur. Tværfaglighed og diversitet i tankesæt og 

kompetencer kan på den måde udfoldes.  

Den Kreative Platform står på 4 søjler: Tryghed, koncentration, motivation og viden/erfaring.  Den Kreative 

Platform vil iscenesætte en tryg, kognitiv, systematisk og styret tankeproces, der tilstræber at skabe 

’uhæmmet’ adgang til vores viden og erfaringer. Det sker fx gennem brug af stimuli-kort og cases, hvor der 

både arbejdes med sprog og krop. Den vil etablere et ’praksisfællesskab’, hvor forskellige ligeværdige 

kulturer mødes om et fælles problem. Det ligeværdige møde opnås f. eks. ved, at Den Kreative Platform 

skaber en praksis og en proces, der er langt væk fra den normale praksis, de fleste kender, og som er 

anderledes end de logiske processer der benyttes i dagligdagen.  

 

KIE-modellen20 bygger på, at tre begreber kreativitet, innovation og entreprenørskab repræsenterer tre 

processer i et forløb.  

Det starter med kreativitet som en ideskabende og undersøgende proces. Det fortsætter med innovation 

som en proces med analyse og bearbejdning af ideer til værdifulde koncepter, som endelig udmøntes i 

konkret praktisk handling og virkeliggørelse (entreprenørskab). 

Når man arbejder i det kreative rum, skal der skabes nyt. Det sker ved at der arbejdes mentalt i divergente 

baner dvs. intuitivt, fantasifuldt, legesygt og rummeligt.  

Når man arbejder i det innovative rum skal ideerne have retning og gøres nyttige for andre 

(værditilskrivelse). I det innovative rum arbejdes der i konvergente baner, dvs. ideer skal udvælges, gøres 

realistiske og udvikles til konkrete løsninger. Der skal samtidig skabes bevidsthed om, at det er muligt at 

gøre en positiv forskel gennem nytænkning.  

I det entreprenante rum skal der ske en realisering og spredning (nyttiggørelse). Her skal arrangeres, 

besluttes og handles. 

                                                
19

 Søren Hansen og Christian Byrge: Den Kreative Platform Kreativitetslaboratoriet Aalborg Universitet, 2007. 

http://vbn.aau.dk/files/13952314/Den_Kreative_Platform_2._udgave 14.10.2012. 

20
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Fælles for begge koncepter er, at de tager afsæt i et reelt problem, som opleves relevant for deltageren. 

Der arbejdes med både divergente og konvergente processer. Tværfagligheden er også et element i begge 

koncepter.  I projektet har elementer og værkstøjer fra begge koncepter med fordel være blandet.  

 

Kompetenceudvikling og institutionsudvikling 
Lærernes behov for kompetenceudviklingsbehov blev diskuteret af projektdeltagerne på det afsluttende 

seminar. Hovedkonklusionerne præsenteres i det følgende. 

Lærernes kompetencer 

Det er vigtigt med en fælles basisforståelse for, hvad innovation er. Den teoretiske baggrund er nødvendig 

for at skabe en bredere og fælles forståelse for, hvad innovation er, og hvordan der kan undervises i 

innovation. Mere generelt kan man tale om lærernes didaktik. 

Det lærerne skal kunne er afhængig af den innovationsforståelser (jf. ovenfor), de arbejder efter. 

At undervise i innovation ligger i den markedsrettede innovationsforståelse, hvor hensigten er at udvikle 

elevernes kompetencer i forhold til at kunne skabe nyt, udvikle nye produkter, modeller og løsninger der 

kan omsættes på et marked. Det handler om at forløse elevernes kreative potentiale i et værdiskabende 

perspektiv. Lærernes opgave bliver her:  

 At kende til og have kontakter til innovation og innovationsstrategier og resultater på virksomheder 

 At kunne styre og facilitere kreative/innovative processer, at kende til og kunne arbejde med 

forskellige teknikker og procesværktøjer til idegenerering, feed forward, visionsarbejde, 

brainstorming mm. 

 At kunne styre og facilitere tværfaglige forløb, internt på skolen og eksternt med 

samarbejdspartnere/praktiksteder/lokal samfund 

 

At undervise med innovation (den brede forståelse) handler om at (ud)danne eleverne til en nytænkende 

måde at forholde sig til verden på, en holdning til verden som noget der kan forandres. 

I de erhvervsfaglige grunduddannelser bliver det vigtigt, at uddannelsesforløb med innovation på en gang 

forholder sig til fagets kultur og samtidig overskrider og udfordrer samme fags grænser. Det tværfaglige 

forstås i denne sammenhæng ikke kun som et spørgsmål om at kunne arbejde sammen med andre fag og 

virksomheder, men på et fagligt fundament at kunne overskride fagets grænser. Projektarbejdsformen er 

her et oplagt didaktisk valg. Lærerens opgaver bliver her 

 At tilrettelægge og facilitere forløb, hvor eleverne på baggrund af relevant faglig viden kan arbejde 

problemorienteret, eksemplarisk og funktionelt tværfagligt, vel at mærke med kreative handlings- 

og forbedringsudkast som mål. Innovationsperspektivet er målet og den faglige fordybelse er 

forarbejdet. 

 At kunne overskride egne faggrænser, fagkultur og fagetik, kunne inddrage eksterne aktører, der 

kunne være centrale for elevernes problemarbejde. Elevernes problemarbejde er 

omdrejningspunktet og bestemmende for hvilke andre fag og aktører der skal inddrages i arbejdet 
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Ledelsens arbejde med innovation 

Det er vigtigt, at man fra ledelsesmæssig side prioriterer, hvad det er man vil med innovation og er synlige 

og klare på det. Det er vigtigt at gøre det til et fokuspunkt, sætte det på dagsordenen og prioritere det ift. 

tid og kompetenceudvikling. 

Hvis erfaringer fra projekter som disse skal udbredes på institutionen, skal det understøttes og sættes i 

system. Ellers bliver arbejdet i for høj grad baseret på ildsjæle og for lidt forankret i en bevidst strategi, der 

bliver fulgt op af timemæssige og kompetenceudviklingsressourcer. 

Kompetenceudvikling virker måske bedst, hvis det er internt forankret suppleret med eksterne input, fx i 

form af eksterne oplæg til begrebsafklaringer, støtte til refleksion over egen praksis osv..  

Det er vigtigt, at alle medarbejderne får del i kompetenceudviklingen, for at det kan få en effekt på hele 

skolen. Det er svært som enkeltlærer at komme hjem fra en uddannelse, konference eller et projekt og 

sprede det glade budskab til andre i organisationen. Det skal sættes i system. 

Det er vigtigt at få indblik i hinandens fagligheder og uddannelser, hvis tværfaglighed er et element i den 

innovative undervisning. Det må gerne ske vha. jobswop mellem afdelingerne, hvor man følger hinanden en 

undervisningsdag. Det skal sættes i system og prioriteres af ledelsen på skolerne. 

Det er vigtigt, at lærerne kan se en mening i at skulle arbejde med innovation. I den forbindelse er det 

måske vigtigt at forstå, at innovation kan have et meget bredt perspektiv end kommerciel værdiskabelse. 

Det vil sige at det i lang højere grad endt tidligere forstået, kan være en integreret del af den almindelige 

undervisning og at innovation derved kan handle om nogle andre tilgange til undervisningen og derved at 

nytænke eller omtænke sin egen undervisningspraksis. 

Opsamling 
 

Dette projekt har vist, at arbejdet med innovation i EUD har et stort og bredt potentiale, når det sker på 

tværs af uddannelser, fx de teknisk og merkantile. Det betyder bl.a. mulighed for 

- at lærerne får udviklet og fornyet deres undervisningsmetoder, og at undervisningen kan tage 

udgangspunkt i virkelige problemer, der kan involvere eleverne i kreative problemløsende 

processer og give dem blik for fagenes potentialer i samspillet med andre fag 

- at eleverne bliver mere aktive, får mulighed for at spejle sig i andre fag og skabe værdi for andre 

gennem de produkter og de løsninger de finder og får set deres faglighed og problemer i en 

praksisnær sammenhæng. De får udviklet selvstændighed, handlekraft, ansvar og nytænkning.   

Tværfagligheden stiller dog store krav til de institutionelle rammer og til lærernes kompetencer og derfor er 

en strategi for det tværfaglige innovative arbejde nødvendigt. Det skal være en strategi, der hjælper med 

afklaringen af spørgsmål som: 

1. Vil man undervise i, om eller med innovation? 
2. Hvornår i de pågældende uddannelser er det mest hensigtsmæssigt at arbejde med 

innovation? 
3. Hvordan vil man koble innovation med elevernes (og lærernes) fag-faglighed? 
4. Hvordan skal det udadvendte, praksisnære samarbejde sikres? 
5. Hvordan sikre, at alle lærere får kompetencer, så det innovative miljø skabes gennem en 

fælles forståelse? 
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