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2 Indledning 

Innovative kompetencer er vigtige for udviklingen af et videnssamfund som vort. Med den nye skolereform i 

2014 er udvikling af kreativitet og innovation derfor kommet på læseplanen for folkeskolen, både som et 

gennemgående tema for alle fag og særligt forankret i faget håndværk og design. (Undervisningsministeret, 

2014a) 

Som kommende lærer, med linjefag i håndværk og design, er jeg derfor meget optaget af, hvilken særlig 

opgave jeg skal være med til at løfte ind i undervisningen. Det nye fag kaldes håndværk og design og ud-

springer af håndværksfagene håndarbejde og sløjd.   

Ove Eskildsen, der er formand for Fælles Mål arbejdsgruppen i håndværk og design, understreger, at selvom 

materialerne og teknikkerne er de samme som i de to håndværksfag, så er der tale om et nyt fag med sin egen 

identitet. (Hellisen, 2014) Det har nu ændret sig fra at være fag med fokus på håndværk, design og kreativitet 

til også at skulle rumme udvikling af innovationskompetence.  

Samtidig tillægges faget en helt særlig betydning, som bærer af udviklingen af innovationskompetence for 

den samlede folkeskole. Ove Eskildsen udtalte i 2014, at det er vigtigt at have for øje, at der er et link mel-

lem designperspektivet og innovation og entreprenørskab. Han tilføjer at alle fag skal indeholde elementer af 

disse, men slår fast at håndværk og design skal være flagskab for innovation og entreprenør perspektivet. 

(Hellisen, 2014) Jeg opfatter det som en seriøs forpligtigelse som lærer i dette linjefag, at løfte denne udvik-

lingsopgave. 

Dette kræver en anden didaktisk forståelse og metode for undervisningen i håndværk og design end hidtil, 

både i planlægningen af selve undervisningen, i underviserens rolle og relation til eleverne i undervisningen 

og ikke mindst i involveringen af eleverne. Jeg er derfor nysgerrig efter, hvorledes jeg som lærer med afsæt i 

både didaktiske værktøjer og med en forståelse for teorien bag innovationsudvikling, kan håndtere denne nye 

opgave, der endnu ikke er opbygget et bredt praksisfællesskab omkring.   

På baggrund af ovenstående vil jeg undersøge, hvorledes denne udvidelse af fagenes målsætning påvirker 

undervisningens indhold, både pædagogisk og fagligt, og særligt hvorledes jeg begrundet kan omsætte dette 

til en egnet undervisning. 

Først efter praktikperioden, midtvejs i mit forløb på linjefaget håndværk og design blev jeg opmærksom på 

fagets nye fokus på innovationskompetencer, som derfor stiller nye krav til min didaktiske håndtering.  

Det hidtidige fokus på udvikling af færdigheder, kreativitet og design i sløjd og håndarbejde skal med målet 

for det nye fag håndværk og design, suppleres med en designprocesorienteret undervisning, der også udvik-

ler innovationskompetencer.   
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Mit mål for opgaven er derfor, at kunne anvise metoder for handling, som kan forankres i undervisningen 

med en dybere teoretisk forståelse samt et begrundet valg af didaktisk metode. Dette er grundlaget for valg af 

dette bachelorprojekt. 

3 Problemformulering 

Det nye fag håndværk og design er ikke blot en sammensmeltning af to kreative fag sløjd og håndarbejde, 

men har fået en ny rolle med særligt ansvar for udvikling af elevernes innovative kompetencer. Dette bety-

der, at underviseren forholder sig til en helt ny faglig og pædagogisk undervisningsopgave. Udviklingen af 

kreativitet, baseret på færdigheder, håndværk og design, bliver værktøjer til udvikling af innovationskompe-

tence, og ikke længere kun selvstændige mål. (Undervisningsministeret, 2014a)  

Jeg ønsker med opgaven er at få en indsigt, som jeg kan omsætte til handling i mine fremtidige undervis-

ningsforløb. 

Jeg formulerer derfor mit problem således: 

Hvilke didaktiske udfordringer må der forventes at være forbundet med det nye krav om undervisning ”i 

innovation”– og hvordan kan jeg som lærer understøtte udviklingen af elevernes innovative kompetencer, 

specifikt med afsæt i faget håndværk og design. Jeg vil sætte særlig fokus på udfordringerne i forhold til 

kreativitet. 

Min hypotese er, at jeg som underviser skal kunne håndtere en vigtig omlægning til nye didaktiske metoder i 

en ændret lærerrolle, med involvering og træning af eleverne i en relevant procesforståelse. 

4 Læsevejledning 

I opgavens indledning beskriver jeg min motivation for at beskæftige mig med emnet, med afsæt i min 

kommende rolle som underviser i det nye fag håndværk og design 

Min problemformulering har kort fortalt som formål, at undersøge de vigtigste udfordringer ved at skulle 

undervise eleverne i innovation, samt hvorledes man med afsæt i analysen kan uddrage en fælles anbefaling 

for den didaktiske model for undervisningen i håndværk og design, som jeg kan tage med i mit kommende 

virke som til ny egen praksis.  

Jeg har undersøgt relevant teori for at få en forståelse for sammenhæng mellem mekanismerne bag udvikling 

af innovationskompetence og herved opbygge en egen forståelse for, hvorledes dette, kan omsættes til god 

undervisningspraksis.  
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Jeg har i et empiriafsnit beskrevet systematiske observationer baseret på min praktik i fagene sløjd samt bil-

ledkunst. Jeg har samlet observationer i min praktikperiode fra to forskellige undervisningsforløb centreret 

omkring sløjd og billedkunst, hvor man har arbejdet med hovedvægt på kreativitet og designprocesser. Jeg 

forholder mig i dette afsnit også kritisk til metodevalg, egnethed og forslag til forbedring af metoderne. 

I en efterfølgende analyse kobler jeg den teoretiske forståelsesramme med mine observationer fra praksis, 

med det formål at belyse min problemstilling. Jeg anvender analysen til at opstille en kæde af argumenter, 

der leder til en samlet forståelse, formulereret som en række delresultater. 

Delresultaterne af analysen er herefter samlet i en konklusion, der besvarer hovedspørgsmålene i problem-

formuleringen. Som handleperspektiv vil jeg fremhæve, hvorledes jeg kan omsætte denne viden til god prak-

sis for undervisningen i håndværk og design, for at understøtte at eleverne kan arbejde med udvikling af 

innovationskompetencer 

Som perspektivering forholder jeg mig til, hvorledes opgaven er håndteret, og vil kunne udbygges relevant. 

5 Det teoretiske fundament 

Det teoretiske fundament for min opgave skal anvendes i en analyse af mine empiriske undersøgelser, og 

skal kunne koble observationerne med relevant teori for at belyse de vigtigste udfordringer ved at undervise i 

innovation. Jeg skal også i analysen vurdere, hvorledes udfordringerne kan omsættes til anvisninger for 

handling. 

Jeg vil derfor beskrive det teoretiske fundament for forståelsen af begreberne kreativitet, innovation og inno-

vationskompetence, og koble denne begrebsforståelse til en forståelse af hvilke forudsætninger der skaber 

kreativitet og innovation.  Jeg vil også beskrive to af de mest gængse didaktiske modeller for undervisning i 

innovation, som de senere år er præsenteret som svar på den teoretiske forståelse af, hvad der udvikler krea-

tivitet og innovationskompetence.  

Som grundlag for at afgrænse det teoretiske og didaktiske fundament vil jeg beskrive den ramme, som Un-

dervisningsministeriet (herefter forkortet til UVM) har sat for folkeskolens arbejde med udvikling af kreati-

vitet og innovationskompetence i de nye forenklede Fælles Mål. Det er her undervisningens nye fokus præ-

senteres og konkretiseres.  

5.1 Faget Håndværk & Design 

Forligspartierne bag den nye folkeskolelov har som en del af begrundelsen for den længere skoledag beskre-

vet, at dette vil give bedre mulighed for at arbejde med designprocesser, som kan lede til innovation i folke-

skolen. Man anfører i regeringsaftalen som grundlag for den nye folkeskolelov som prioriteret område ”til-
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egnelse af viden, innovation, entreprenørskab og kreativitet, der gør eleverne i stand til og giver dem forstå-

else for at omsætte viden til produkter af værdi for andre”..  (Folketinget, 2013)  

Tidligere var kreativitet en del af målet, men nu er undervisningen i innovation kommet på læseplanen.  Jeg 

vil efterfølgende uddybe disse begreber for at afklare, hvori udvidelsen består. 

I Fælles Mål uddybes som definerede mål, at man skal arbejde med udvikling af elevernes kreative, innova-

tive og entreprenante evner.: 

”Eleverne skal i arbejdet med håndværk og design lære at forstå samspillet mellem idé, tanke 

og handling frem til et færdigt produkt. Gennem praktiske håndværks- og designprocesser 

skal eleverne lære at arbejde undersøgende, problemløsende og evaluerende, så en kreativ, 

innovativ og entreprenant tilgang fremmes.” (Undervisningsministeret, 2014a) 

Det er vigtigt som underviser selv at have en klar forståelse af begreberne kreativitet, innovation, entrepre-

nørskab og designprocesser, for at man kan koble sit valg af didaktik på den relevante teori. 

Begrebet ”designprocesser” i Fælles Mål dækker her efter min opfattelse over det samlede procesforløb, 

bestående af en række delelementer - idegenerering, analyse, udvælgelse af egnet løsning samt udførelse som 

grundlag for en evaluering. (Undervisningsministeriet, 2014b)  

De nye mål i Folkeskolens forenklede Fælles Mål består af få, overordnede kompetencemål, der er bygget op 

af færdigheds- og vidensområder, (Undervisningsministeriet, 2014c) Det vil sige, at vejen til kompetence 

bygges på færdigheder og viden, som en grundlæggende forudsætning. 

Forenklede mål for faget ligger vægt på at håndværk og design, med sit praktiske og håndgribelige indhold, 

har en afgørende rolle for udviklingen af kreativitet, innovation og entreprenørskab i skolen 

(Undervisningsministeret, 2014a), idet man her har muligheden for via konkrete og meningsfulde øvelser, at 

skabe produkter med værdi.   

Det formuleres meget tydeligt i vejledningen for håndværk og design, at håndværk og design tillægges en 

vigtig rolle for udvikling af kreativitet, innovation og entreprenørskab i skolen. (Undervisningsministeret, 

2014a)  

Dette stiller store krav til at man i faget håndværk og design, kan arbejde med innovation og kreative proces-

ser, samtidig med at videns- og færdighedsmålene fortsat skal tilgodeses. 

En lang række teoretikere har søgt at blive mere specifikke i definitionen på dette begreb, men ofte med for-

skellig afgrænsning. Lotte Darsø har anvendt en meget åben begrebsdefinition: ”Kreativitet er evnen til at 
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lege med ideer, tanker, muligheder og materialer”. (Darsø, 2012a, s. 26).  Denne definition stemmer 

godt overens med den måde, begrebet kreativitet anvendes på i folkeskolens Fælles Mål, hvor kreativitet 

beskrives som en forudsætning for innovation, og derfor ikke nødvendigvis i sig selv skal rumme en værdi-

skabelse for andre.  

Lene Tanggaard har udvidet kreativitetsbegrebet således, at: Kreativitet = Nyhed + Værdi. Hermed menes, at 

der er tale om en nyskabelse, som resulterer i et produkt, der efterfølgende er blevet anerkendt af andre for at 

tilføre værdi. Hun mener, at man skal kunne gøre sine ideer socialt gældende, før de bliver anerkendt som 

kreative. (Tanggaard, 2009) Jeg har i min opgave anvendt Tanggaards definition for kreativitet.  

Innovation er et metabegreb for både kreativitet, innovation og entreprenørskab, som også knytter sig til 

nyskabelse og værdiskabelse. Jeg har i overensstemmelse hermed og som Darsø, valgt at definere begrebet 

innovation således: Innovation er at se muligheder og at være i stand til at føre disse muligheder ud i livet på 

en værdiskabende måde. Det er den samlede evne til at mestre de processer og den tænkning, der skaber 

innovation. 

I den gængse fortolkning er ”værdi” opfattet som økonomisk eller samfundsmæssig værdi. (Darsø, 2012a) 

Men i folkeskolesammenhæng formuleres kravene således, at eleverne skal finde at de nytænkte produkter 

giver værdi (Undervisningsministeriet, 2014b) Jeg vil fastholde denne definition i opgaven. 

I nogle sammenhænge, bl.a. KIE-modellen, anvendes innovationsbegrebet også mere smalt som en betegnel-

se for den fase eller proces, hvor man analyserer, bearbejder og udvælger kreative ideer til efterfølgende 

realisering i en såkaldt entreprenant fase. (Kromann-Andersen & Jensen, 2009)  

5.2 Overordnet teoretisk tilgang 

Som underviser i faget håndværk og design må man arbejde med udvikling af sin undervisningskompetence 

på innovationsområdet. Man skal derfor kunne se denne opgave i en sammenhæng med de øvrige faglige mål 

for faget og finde egnede didaktiske værktøjer hertil. 

Underviseren skal i praksis kunne skabe det rette læringsrum ved at håndtere de relevante delprocesser, der 

fører eleverne sikkert frem til en opbygning af faktisk innovationskompetence, baseret på elevens egen nød-

vendige forståelse og bevidsthed omkring design- og innovationsprocesserne. (Darsø, 2012a) 

Som grundlag for analysen af mine empiriske observationer vil jeg afklare det teoretiske udgangspunkt for 

en forståelse af forudsætninger og udfordringer ved undervisning i innovationsudvikling, samt hvorledes 

man som underviser kan løfte denne nye opgave ved støtte af egnede didaktiske værktøjer.  
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Jeg har i min problemformulering et spørgsmål til, hvordan jeg som lærer kan understøtte udviklingen af 

elevernes innovative kompetencer. For at kunne forstå dette vil jeg beskæftige mig teoretisk med, hvad inno-

vationskompetence består af i sine bestanddele, samt hvilke delprocesser og forudsætninger, der understøtter 

opbygningen af innovative kompetencer.  

Jeg vil her særligt belyse kreativitetskompetencen, som en vigtig forudsætning og bestanddel i innovativ 

kompetence, og som derfor også nødvendiggør, at underviseren er kompetent til at fremme udvikling af krea-

tivitet. (Kromann-Andersen & Jensen, 2009)  

For at styrke min teoretiske forståelse for udfordringerne og handlemulighederne, har jeg behov for at kunne 

identificere eventuelle barrierer for udvikling af kreativitet, for at kunne vende disse til anbefalinger der støt-

ter undervisningen. Afslutningsvist vil jeg i dette teoriafsnit belyse kravene til underviserens nye kompeten-

cer, samt hvorledes man kan arbejde med egnede læringsmiljøer. 

5.3 Kreativitets- og innovationskompetence 

I Fælles Mål defineres, at vi skal arbejde med kompetenceopbygning. Der findes et hav af forskellige defini-

tioner på kompetencebegrebet, som har vist sig vanskeligt at definere. En af de teoretikere der har beskæfti-

get sig grundigt med dette begreb, er Knud Illeris. Han beskriver, at viden, færdigheder og holdninger er helt 

centrale kompetenceelementer, men at kompetence også består af meget mere, - eksempelvis evnen til at 

vurdere, være kreativ, være empatisk, have intuition, fantasi, kombinationsevne og kritisk tilgang. (Illeris, 

2011) 

Illeris omtaler ikke en isoleret innovationskompetence, men han forklarer i sin bog ”Kompetence – Hvad – 

Hvorfor – Hvordan?” at for at kunne håndtere ukendte og uforudsete situationer, er der behov for kreativitet, 

for at være i stand til at tænke i nye baner og finde andre løsningsmuligheder, end dem man har for vane at 

benytte. (Ibid.) 

Han siger, at man derfor betjener sig af divergente tankemønstre, dvs. tænkning, der ikke er bundet til kendte 

og entydige strukturer og handlemåder, men snarere er flertydige, søgende og udforskende i mange forskelli-

ge retninger og uden på forhånd kendte resultater. Dette skal ses som modsætning til konvergent tænkning, 

hvor man har fokus på viden og præcise data. (Ibid.) 

Også Darsø beskriver vigtigheden af, at man i den kreative proces arbejder med divergent tænkning frem for 

konvergent tænkning, og at man som underviser skal stimulere lysten og modet til at stille de dumme, de 

naive, de vilde, de umulige, brændende og hypotetiske spørgsmål - for at fremme evnen til at tænke diver-

gent.  (Darsø, 2012a) 
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I min undersøgelse af kildematerialet for en innovativ undervisningsmodel støder jeg ofte på Ebbe Kromann 

som, i samarbejde med Irmelin Funch Jensen, har skabt en almen anerkendt didaktisk model med en proces-

forståelse for innovationslæring, kaldet KIE-modellen.  

Kort præsenteret består KIE- modellen af 3 læringsrum: det Kreative, det Innovative og det Entreprenante. 

Hvert af disse rum faciliterer adskilte processer, som kalder på forskellige intelligenser, adfærdsmønstre og 

kompetencer, som tilsammen kan skabe den innovative kompetence. (Kromann, 2012). Hvis man som un-

derviser vælger at arbejde med denne model, er det vigtigt at forstå, at man skal kunne håndtere tre ret for-

skellige procestrin med hvert sit kompetencefokus og læringsrum, for at gennemføre en vellykket undervis-

ning, som kan lede til udvikling af elevernes innovative kompetencer.  

På basis af denne procesforståelse vil jeg efterfølgende fokusere de tre kompetenceområder; den kreative 

kompetence, den innovative kompetence og den entreprenante kompetence, som tilsammen danner evnen til 

at arbejde med innovation.  Jeg vil uddybe dette i efterfølgende afsnit om didaktiske modeller. 

En anden anvendt didaktisk model er FIRE-design, som procesmæssigt har mange sammenfald med KIE-

modellen, men som anvender lidt andre definitioner og afgrænsninger af de procesfaser, der leder til udvik-

ling af innovationskompetence. Forskellen i forhold til KIE er særligt, at man i FIRE-design opstiller klare 

mål, som lærere og elever kan styre efter, og som gør modellen operationelt let tilgængelig. 

5.4 Kreativitet en forudsætning 

Som Illeris beskriver, er kreativitet en nødvendig delkompetence for at kunne arbejde med innovation.  

(Illeris, 2011) 

Som underviser, er man nødt til at udvide forståelsen for, hvorledes kreativitet opstår, for at kunne understøt-

te de kreative processer kompetent og forklarligt i undervisningssituationen, så også eleverne forstår proces-

sens natur.  

Op gennem tiden har flere forskellige teoretikere arbejdet med at definere kreativitet og forudsætningerne 

herfor, herunder både Lene Tanggaard, Kromann, Hammershøj, Vygotskij samt Darsø som jeg anvender som 

teoretisk grundlag. 

Lene Tanggaard forklarer, at det at få nye ideer i sig selv ikke er nok. Det kræver også viden om det, man vil 

forny, samt en vilje til at eksperimentere og være indstillet på, at der kan opstå modstand undervejs i proces-

sen, hvilket kan fremme den. (Tanggaard, 2010) 

Både Tanggaard, Kromann og Hammershøj har samstemmende den opfattelse, at kreativitet kan udvikles 

under de rette forhold, og altså ikke er forbeholdt særlige kreative personer. 
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Lene Tanggaard skriver i bogen ”Opfindsomhed”, at kreativitet kan udvikles, idet hun arbejder med tre un-

derstøttende kreativitetselementer: 

1. fordybelse i traditioner og fag 

2. fuskeri og eksperimenterende læring 

3. modstand fra det materiale, der arbejdes med. 

Dette indebærer, at underviseren skal kunne sætte en ramme for undervisningen, hvor eleverne kan tage af-

sæt i viden om traditioner og faglighed, at de får tid til at ”fuske og eksperimentere” og til at prøve sig frem, 

- og at modstand fremmer processen. (Tanggaard, 2014) 

I undervisningsministeriets forenklede Fælles Mål forholder man sig til kreativitet og faglighed som hinan-

dens forudsætninger, hvilket er med til at sætte endnu større fokus på målet for udvikling af de kreative 

kompetencer. Antagelsen er, at kreativitet ikke er en naturgiven eller personlig egenskab, men kreativitet kan 

udvikles og trænes. (Undervisningsministeriet, 2014b)  

Den gennemgående teoretiske opfattelse er således, at kreativitet kan læres, hvis en række forudsætninger 

opfyldes.  

Hammershøj har en anden tilgang til udvikling af kreativitet. Han beskriver udvikling af kreative ideer i 

uforudsigeligt forløb, opdelt i 4 trin. Han beskriver et forløb med en fase, hvor personen undres over proble-

met og leder frustreret efter svar, som følges af en ubevidst inkubationsfase af ukendt varighed, - hvorefter 

man efter en tid, som en slags åbenbaring, pludselig ser løsningen klart i en illuminationsfase. Teorien er 

udviklet over de seneste 100 år, og løbende bearbejdet. Den er testet på anerkendte kreative personligheder, 

som bekræfter at de genkender forløbet. Jeg vil i min analyse forholde mig til, hvorledes relationen er mel-

lem denne teori og de rammer som folkeskolen tilbyder. 

5.5 Understøttelse af kreative processer 

Jeg vil kort opliste hvilke forudsætninger, der kan nævnes som vigtige for at understøtte de kreative proces-

ser. 

Skånstrøm samler meget beskrivende hvilken stemning, der skal skabes omkring et kreativt læringsrum; den 

skal være legende, eleverne skal turde fejle, der skal herske tillidsfulde relationer i rummet og den traditio-

nelle vanetænkning skal erstattes af legende generering af ideer. (Skånstrøm, 2009) 

 ”I kreativiteten arbejdes der mentalt i det, Guilford kalder divergente tankebaner, dvs. intuitivt, nonverbalt, 

holistisk, humoristisk, legesygt…” (Kromann, 2013, s. 31)  
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Kromann bliver meget konkret i sin anvisning på, hvorledes underviseren åbner for den kreative ideskabelse: 

”At skabe nye ideer i det kreative læringsrum kræver gå-på-mod, fantasi og vovemod. Det kræver åbenhed 

og indlevelsesevne, at eleverne går med på andres ideer og selv spiller ind på nye. (…) Det er strengt forbudt 

at sige nej eller stoppe en ide. Tværtimod skal man sige: ”ja… fortæl… rigtig godt.. osv.” (Kromann, 2013, 

s. 34) 

Kromann understreger, at lærerens rolle primært er facilitatorens og observatørens, som især sørger for at 

skabe den rette ramme.   Han skriver således: ”Hvis læreren eller andre elever går ind med svar eller dum-

smarte bemærkninger, hæmmes elevernes selvtillid og selvstændige udvikling samt evne til selv at tage initia-

tiver – dvs. deres kreativitet” (Kromann-Andersen & Jensen, 2009, s. 34) 

Hammershøj henviser i sin bog ”kreativitet” til Csikszentmihalyi, som har beskrevet vigtigheden af, at skabe 

en oplevelse af FLOW for den kreative proces. Det vil sige en tilstand af selvforglemmelse, fordybelse, leg, 

for at opnå tilstand af tilfredshed. I denne tilstand glemmer man tid og sted, og kan fordybe sig i de kreative 

processer. (Hammershøj, 2012)  

Tanggaard beskriver, at den sociale kontekst er afgørende. Eleverne giver i kreative processer hinanden ind-

byrdes inspiration og anerkendelse. Tanggaard fremhæver endvidere, at det er en forudsætning for kreativi-

tet, at lærerne er rollemodeller for deres elever, derfor er lærerne også nødt til at kunne udvise kreativitet. 

Hun understreger, at børn har ringe vilkår for at udvikle kreativitet, hvis de ikke konfronteres med lærere, 

pædagoger eller skabende mestre, der selv er kreative. (Tanggaard & Brinkmann, 2009)  

Jeg vil i min analyse forholde mig til, hvorledes lærerens rolle bliver udfordret i den nye kontekst. Lærerens 

bevidsthed om sin rolle er vigtig, idet den kreative fase netop er kendetegnet af ikke at være lærerstyret, men 

at læreren har ansvaret for at sætte den i en hensigtsmæssig ramme.  Læreren må jvf. Kromann indtræde i 

denne rolle, som facilitator og observatør. (Kromann-Andersen & Jensen, 2009) 

Vygotskij arbejder med begrebet ” zonen for nærmeste udvikling” og ”Stilladsering” som i relation til en 

undervisning som denne betyder, at læreren stiller sig til rådighed ganske tæt på elevens undersøgende og 

ideudviklende zone, uden at være styrende men tilpas ligeværdigt understøttende..  

5.5.1 Hvorledes skabes kreativitet - faser i den kreative proces  

Man må også betragte mere konkret hvilke faser, der indgår i selve den kreative proces, for at forstå hvordan 

man som underviser kan støtte forløbet. Der er to forskellige teoretiske retninger.  

Den ene retning handler om at skabe et stort antal ideer i et læringsmiljø, der understøtter divergent tænk-

ning, og på basis af de bedst egnede, at analysere og bearbejde disse til et nyskabende resultat.  



 
 Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling                                                                                           2015 

Anne-Kirstine Kristensen Bachelorprojekt – Håndværk & Design Afleveret d. 7. april 2015 

Studienummer: 96569 Læreruddannelsen i Skive  VIA University College 

 

Si
d

e1
2

 

Den anden retning beskrives af Hammershøj, som en mere ikke styret proces i fire trin. Modellen har imid-

lertid den styrke, at den mere indgående beskæftiger sig med, hvorledes den kreative proces egentlig forlø-

ber, baseret på et videnskabeligt grundlag.  

Hammershøj har i bogen ”Kreativitet – et spørgsmål om dannelse” præsenteret en ide om, at kreativitet dan-

nes af et samspil mellem indbildningskraft, afgørelseskraft og overskridelseskraft – og at disse kræfter base-

rer sig på henholdsvis sanser, følelser og stemninger. Han har også den opfattelse, at kreativitet skabes ved 

en dannelsesproces til at arbejde kreativt frem for at være en læringsproces. (Hammershøj, 2012) 

Hammershøj arbejder samtidig videre på Poincarés ide, om at den kreative proces består af fire faser, som 

ikke er noget man målrettet kan arbejde sig igennem.  

Første fase: Præparation – hvor man bevidst arbejder med problemet uden at løse det, hvilket ofte leder til 

frustration. 

Anden fase: Inkubation – hvor man i en mere eller mindre ubevidst proces går og ruger over problemet, det 

får ro og underbevidstheden arbejder. Tiden hertil kan ikke styres. 

Tredje fase: Illumination – Selve det øjeblik hvor man pludseligt får den lyse ide, uden anstrengelse og som 

et lyn fra en klar himmel, kulminationen på det ubevidste arbejde. Typisk når man er i en afslappet tilstand. 

Fjerde fase: Verifikation – Man udarbejder, efterprøver og justerer ideen, og får den til at virke. 

(Hammershøj, 2012)  

Denne beskrivelse af den kreative proces viser selvsagt, at den ikke lægges ind i en fast tidsplan. Der kan 

heri være en udfordring i forhold til kravet om, at man skal kunne undervise i kreativitet og innovation i me-

re styrede forløb. 

5.6 Innovation 

Darsø anser det som en vigtig forudsætning for udvikling af innovationskompetence, at man fokuserer på at 

opbygge de menneskelige relationer og arbejde med opbygningen af understøttende læringsrum. Darsø udta-

ler, at  ”relationernes kvalitet er afgørende for at lykkes med udforskning af det, vi ikke ved” 

Darsøs innovationsdiamant er et eksempel på en forklarlig konceptuel model, der kan hjælpe med at indkred-

se og italesætte hvilke rammer, der henholdsvis hæmmer og fremmer innovation. Denne rummer en videns-

akse og en kommunikationsakse. Vidensdynamikken beskriver, hvorledes man bevæger sig mellem ikke-

viden og viden, og hvor ikke-viden kan være vigtigere end viden.  

Viden skal udfordres, og ikke-viden skal udforskes. Særlig interessant er, at Darsø siger, at viden ofte brem-

ser innovation. Dels fordi viden bliver forældet, dels fordi viden er en blanding af fakta, meninger, holdnin-



 
 Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling                                                                                           2015 

Anne-Kirstine Kristensen Bachelorprojekt – Håndværk & Design Afleveret d. 7. april 2015 

Studienummer: 96569 Læreruddannelsen i Skive  VIA University College 

 

Si
d

e1
3

 

ger og erfaring, og at gnisten til innovation opstår i ikke-viden området, hvor ingen før har tænkt på det kan 

lade sig gøre. Man skal derfor kunne arbejde med begge aspekter som grundlag for en søgeproces, der åbner 

for nye spørgsmål og muligheder.  

Jeg vil i analysen perspektivere mine observationer i forhold til, hvorledes niveauet af viden forholder sig til 

den kreative proces. Fælles Mål tager et generelt afsæt i, at færdigheder og viden er en forudsætning for at 

arbejde med kreativitet og innovation.  

Kommunikationsdynamikken består af relationer og koncepter, som fundamentet for gode innovationspro-

cesser. Darsø konkluderer, at gode gruppeprocesser er funderet i relationer af tillid og respekt, som vigtig 

forudsætning for at deltagerne har mod og lyst til at bevæge sig ud i feltet af ikke-viden. Endvidere skal man 

kunne omsætte sine tanker og ideer til koncepter, der beskriver dem ved hjælp af eksempler, billeder, tegnin-

ger, prototyper eller kunstneriske udtryk. (Darsø, 2012a) 

Vidensdynamikaksen viden – ikke-viden rummer også en overvejelse om, hvorledes bevægelsen er fra ikke-

viden til viden og nødvendigheden for underviseren at tænke i tavs viden. En forudsætning for stilladsering 

er, at læreren fanger eleven på rette vidensniveau for at kunne arbejde med zonen for nærmeste udvikling, 

som defineret af Vygotskij. Denne tænkning er didaktisk viderebearbejdet til metoden ”stilladsering”, som 

beskriver en måde, hvormed man som underviser støtter eleven, når han er i færd med at lære, dvs. man stil-

ler sig ved siden af og støtter efter behov. Dette baseres på, at underviseren skal kunne fornemme den enkelte 

elevs aktuelle og potentielle evne til at håndtere læreprocessen og vide, hvilke slags stilladsbygning, der er 

behov for i den konkrete situation. Nogle undervisere kan anvende dette intuitivt og andre behøver træning 

gennem uddannelse og praktisk læring. (Nielsen J. T., 1999) 

Ebbe Kromann og Irmelin Funch Jensen beskriver, at det kan være vanskeligt at vide præcis hvilken viden 

og ikke-viden, eleverne har som forudsætning. De påpeger, at der I undervisningsrummet anvendes traditio-

nel vertikal tænkning, baseret på rationel tænkning, men at eleverne besidder en evne til horisontal tænkning, 

hvor de kan trække på en viden mange steder fra uden for skolen – som er uhyre vigtige i det kreative rum.  

Derfor bliver lærerens rolle primært observatørens, organisatorens og facilitatorens. (Kromann-Andersen & 

Jensen, 2009) 

5.7 Entreprenørskab   

En ide skal omsættes til et egentligt produkt, før der er tale om innovation. Efter at ideen er skabt i en kreativ 

fase og bearbejdet og analyseret i en innovativ fase, skal den nu realiseres. Det vil sige, at den skal færdigud-

vikles, produceres og konceptualiseres til bredere anvendelse. Fasen rummer både den håndværksmæssige 

kompetence til udførelse i faget håndværk og design, men også en fase med social anerkendelse, hvor den 

skaber værdi for andre. 
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Entreprenørskabet er således den afgørende fase for, om kreativitet og gode ideer bliver til innovation og 

værdiskabende resultater. Jeg vil ikke i dette projekt sætte yderligere fokus på dette entreprenørskab, idet jeg 

opfatter den største nye undervisningsmæssige udfordring, er i forhold til de kreative og ideanalyserende 

processer, mens selve realiseringen i folkeskolesammenhæng nærmere ligner den produktionsproces, man 

kender i forvejen fra fagene sløjd og håndarbejde. Dog med den tilføjelse, at fasen også indeholder en udbre-

delse eller markedsføring.  

5.8 Læringsrum 

Ved læringsrum forstår jeg både de fysiske, mentale og det sociale rum for undervisningen.  

Lærerens rolle i det kreative læringsrum er, at skabe en nysgerrig og anerkendende fælles tilgang som grund-

lag for at arbejde med ideudvikling.  

Dette formuleres eksempelvis således: ”det nye er også, at læreren i det kreative rum skal acceptere alt, 

hvad eleverne siger og finder på – hvor tåbeligt det end lyder.” (Kromann-Andersen & Jensen, 2009, s. 33) 

”at skabe nye ideer kræver gå-på-mod og vovemod. Det kræver åbenhed og indlevelsesevne – det kræver, at 

eleven går med på andres ideer, bakker dem op og selv spiller ind med nye ideer. Her er ingen dommere 

eller løftede pegefingre - den slags er forbudt.” (Kromann-Andersen & Jensen, 2009, s. 33) 

Det fysiske læringsrum for de kreative fag er ofte indrettet til håndværksmæssig udfoldelse, men ikke nød-

vendigvis til kreative ideprocesser. Nogle skoler har arbejdet med at indrette særlige rum, der skal fremme 

den frie tænkning. Eksempelvis har man på Mellervangsskolen i Aalborg indrettet ”det skæve rum” – som 

symbolbærende for, at her er skæve tanker velkomne. Man arbejder med KIE-modellen, og anvender rummet 

i de kreative processer.  

Tanggaard og Brinkmann samler i deres bog” Kreativitetsfremmende læringsmiljøer i skolen” værdifulde 

bud, fra en række teoretikere på, hvorledes man som underviser i praksis kan fremme sit mål om, at etablere 

kreative læringsmiljøer i folkeskolen. Det handler her mere om forståelse af kreativitetsbegrebet som grund-

lag for underviserens eget arbejde med læringsmiljøet, end det handler om det fysiske læringsrum, og anviser 

egnede værktøjer til at arbejde mere specifikt med f.eks. KIE-modellen og FIRE-design modellen. 

5.9 Didaktiske modeller 

5.10 KIE-modellen 

Ebbe Kromann har lavet en Innovativ arbejdsmodel for at skabe større klarhed over relationen mellem læring 

og innovation. Den er tiltænkt som en brugbar didaktisk planlægningsmodel, som en enkel og håndterbar 

arbejdsmodel for såvel lærere som elever (Kromann, 2009)  
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KIE-modellen fokuserer på hvorledes didaktikken bliver operationaliseret rettet mod en undervisningssam-

menhæng, - baseret på tre begreber; kreativitet, innovation og entreprenørskab.  

Begreberne bliver mere uddybende præciseret således: 

 ”Kreativitet – er kendetegnet ved evnen til at bryde vanetænkning og tænke på nye måder, dvs. skabe 

ideer og nye problemstillinger/visioner. 

 Innovation – sikrer, at de mange ideer kategoriseres, systematiseres, tematiseres, analyseres, bort-

kastes, gives retning og værditilskrives til brugbar løsning i praksis. 

 Entreprenørskab – er karakteriseret ved, at den brugbare løsning omsættes til konkret handling og 

udmøntes i konkret praksis.” (Kromann, 2009, s. 31) 

Ebbe Kromans KIE-model består af tre adskilte mentale og fysiske læringsrum: Det Kreative rum, det Inno-

vative rum og det Entreprenante rum. 

Jeg vil belyse disse begreber yderligere som grundlag for en forståelse af, hvorledes denne procesforståelse, 

som dækker over forskellige faser i læringsprocessen, kan understøtte det didaktiske arbejde med udvikling 

af innovationskompetencer i folkeskolen, med afsæt i faget håndværk og design.  

KIE-modellens metodik og tænkning kan anvendes som et loop, hvor det er muligt er vende tilbage til tidli-

gere læringsrum. Dette kan være en fordel, hvis eleverne går i stå. Så kan det være en katalysator i processen 

at komme tilbage til den divergente, uformelle og ideskabende tankeform i det kreative læringsrum.   

Underviserens anvendelse af modellen forudsætter, at man skal arbejde specifikt med evnen til at være i de 

tre læringsrum; Kreativitet, Innovation og Entreprenørskab, for at udvikle en sammenhængende innovations-

kompetence. Jeg vil derfor se på hvilke undervisningsformer, der understøtter hver af disse læringsrum for 

tilsammen at kunne udvikle elevernes evne til at udvikle innovative produkter. 

5.10.1 Det Kreative Læringsrum 

I dette læringsrum løsnes der op for elevernes traditionelle vanetænkning og åbnes for divergente tankebaner 

med en legende tilgang til ideer, der adskiller sig fra det vante. I dette rum skal eleverne støttes i at tænke 

uden for boksen og i at se muligheder frem for begrænsninger. Denne arbejdsform støtter den skaberkraft 

eleverne har og sætter gang i de kreative processer, som kan fremstå kaotiske og uden retning. (Kromann, 

2009) Idegenereringen i det kreative læringsrum kræver, at man tør tænke anderledes – at man tør tænke 

skævt, nye ideer der muligvis ikke er tænkt før. (Kromann-Andersen & Jensen, 2009) For underviseren i 

dette ofte retningsløse læringsrum er det vigtigt at skabe rammer og en orden, som dette kaos kan udfolde sig 

i. (Ibid.) 
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5.10.2 Det Innovative Læringsrum 

I dette læringsrum skal kreativiteten og idéerne systematiseres, kategoriseres, italesættes, prioriteres og gives 

en klar retning. I det innovative rum trækkes der på konvergente tankeformer, hvor fornuften er i højsæde og 

hvor rationelle beslutninger tages på baggrund af nøje overvejelser i forhold til relevante parametre. I dette 

rum indkredses og opstilles brugbare løsninger. Disse belyses fra forskellige perspektiver, forbedres eller 

kasseres, inden der findes frem til en realiserbar løsning, som til sidst kan blive konkretiseret i et produkt 

eller et koncept. Innovation sikrer, at kreativiteten målrettes mod noget, der har værdi og er brugbart i prak-

sis. (Kromann-Andersen & Jensen, 2009) 

Som noget afgørende i dette læringsrum skal den valgte kreative idé kunne tillægges en værdi, forstået som 

en generel værdi/gevinst, der er til glæde eller nytte for andre. (Ibid.) 

Citatet nedenfor af Ebbe Kromann giver en god beskrivelse af hvordan arbejdet i det innovative læringsrum, 

i KIE-modellen, tager afsæt i idéer fra det kreative rum og leder videre mod det entreprenante rum.  

”Arbejdet i det innovative læringsrum skal gøre den kreative tanke virksom, aktiv og konkret, 

raffineret og forfinet. Innovationen sikrer bl.a., at kreativiteten målrettes mod værdifulde, 

brugbare løsninger. Dette fører videre til det entreprenante rum.” (Kromann, 2009, s. 32) 

I dette læringsrum vil lærerens faglighed komme i spil, ved som konsulent at give vejledning og råd til, hvor 

eleverne kan finde relevant uddybende litteratur, samt anskueliggøre omfanget af gruppens forslag og vejle-

de til progression i projektet. (Kromann-Andersen & Jensen, 2009) 

5.10.3 Det Entreprenante Læringsrum 

Idéen er gennem de to forrige læringsrum, blevet bearbejdet og nu skal idéen gøres anvendelig med henblik 

på at gøre det virkeligt på en måde der er direkte anvendelig for andre. (Kromann, 2009) 

Ebbe Kromann taler om vigtigheden af, at eleverne skal oparbejde en ”doing kompetence”, hvor eleverne har 

fokus på økonomi, branding, aftaler, salg og netværksmuligheder osv. i forhold til at realisere produktet. I det 

entreprenante rum skal der handles på ideerne og eleverne går fra italesættelse til iscenesættelse. (Kromann-

Andersen & Jensen, 2009) 

5.10.4 At undervise Om og I innovation  

I min problemformulering spørger jeg, hvorledes jeg som lærer understøtter, at eleverne lærer at arbejde med 

selve procesforståelsen, som et vigtigt fundament for udvikling af innovationskompetencen. Jeg vil derfor 
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definere begreberne at undervise ”i innovation” og ”om innovation”, som forståelsesgrundlag, idet jeg har en 

antagelse om, at elevernes procesforståelse er afgørende. 

Fundamentet for innovationskompetence opbygges ved, at læreren via relevante eksempler underviser om 

innovation, således at eleverne opnår en viden om selve processen og de forskellige fasers læringsmål og 

læringsmiljø og derved lærer at erkende værdien af at arbejde bevidst i disse faser. Parallelt hermed kan man 

undervise i innovation via praktiske øvelser, hvor eleverne i en problem- og praksisorienteret undervisning 

selv skal erfare, opdage og lære innovationens greb. (Darsø, 2012) Jeg forstår dette således, at eleverne gen-

nem praksislæring lærer processerne at kende, og dernæst erkender værdien af processerne. 

På basis af Kromanns KIE-model og Darsøs fokus på at undervise både i og om innovation og i overens-

stemmelse med UVMs Fælles Mål, baseres opbygningen af innovationskompetencen både på en styret ud-

vikling fra færdighed og viden via kreativitet, innovationsproces og entreprenørskab og via en fælles be-

vidsthed om at arbejde med en styret proces, hvor man udnytter disse kompetencer i forskellige læringsrum.  

Jeg vil på denne baggrund i analysen, søge sammenhænge mellem mit empiriske erfaringsgrundlag og un-

dervisning i og med innovation, for at vurdere hvorledes dette påvirker resultatet.  

5.10.5 FIRE-design modellen  

Lillian Rohde og Anja Lea Olsen har udviklet en didaktisk model kaldet FIRE-design, som er målrettet mod 

at udvikle innovative elever i alle fag. Modellen består af fire trin; forstå, ideudvikle, realisere og evaluere. 

Disse ligner i sig selv trinene i KIE-modellen. Processen tager afsæt i behovsforståelse og nysgerrighed, som 

driver eleverne til at lære de nødvendige faglige færdigheder, når det er relevant samt at viden kortlægges og 

suppleres gennem hele processen, hvilket er en stærkt motiverende arbejdsmodel for eleverne. 

Modellen bygger på at viden og færdigheder skabes gennem handling kombineret med refleksion, baseret på 

tankerne om erfaringsbaseret læring eller problembaseret læring. Altså er det behovet for en konkret løsning, 

der skaber behovet for udvikling af færdigheder og viden. Erfaringen er, at dette øger elevernes motivation, 

kreativiteten udløses og sættes fri. Eleverne arbejder med stor grad af medbestemmelse.  

Man kan sige, at processen i forhold til færdigheder er omvendt ift. KIE og i forhold til procesbeskrivelsen i 

Fælles Mål, hvor man tager afsæt i færdigheder og viden, formuleret som trinmål. Det kan derfor være en 

udfordring at arbejde struktureret med færdigheds- og vidensmål, men modellen giver gode anvisninger og 

eksempler herpå. 

I overvejelsen af, om viden og faglige færdigheder er en forudsætning eller en hæmsko for udvikling af krea-

tivitet, kan man sammenholde Kromann og Darsø. Kromann mener, at faglige færdigheder og viden er en 
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forudsætning for kreativitet. Darsø arbejder i sin model innovationsdiamanten med, at eleverne skal bevæge 

sig i et felt fra ikke-viden til viden, og at ikke-viden faktisk understøtter den innovative tænkning. 

Tatiana Chemi har tilsvarende den opfattelse, at det er fremmende for elevernes engagement og dermed for 

udvisning af kreativitet, at færdigheder udvikles undervejs i processen, når eleverne erkender behovet herfor 

og læringen derfor giver mening. (Chemi, 2009)  

5.10.6 Underviserens egne kreative kompetencer 

Lene Tanggaard og Svend Brinkmann har den antagelse, at kreativitet kan læres, og ser det som en vigtig 

forudsætning ,at dette hviler på en platform af færdigheder og viden. De anfører også, at eleverne har bedre 

forudsætninger, hvis de mødes af en lærer der selv rummer kreativitet, hvor eleverne kommer i en form for 

mesterlære. De skal også gerne møde andre kreative personer, som kan inspirere dem. (Tanggaard, 

Kreativitet skal læres!, 2009). Dette vil fordre, at underviseren selv er så kreativ, at dette kan inspirere ele-

verne.  

6 Empirisk grundlag 

6.1 Undersøgelsesdesign  

Til belysning af spørgsmålene i min problemformulering har jeg valgt at beskrive mine observationer i min 

praktik på Glyngøre skole i fagene sløjd samt billedkunst. Jeg har indsamlet systematiske observationer fra 

to forskellige undervisningsforløb, hvor jeg og en anden lærer har arbejdet med udviklingen af de hånd-

værksmæssige færdigheder samt kompetencerne kreativitet, design og produktrealisering/entreprenørskab.  

Målene for de to forløb har været forskellige og med størst fokus på kreative og innovative processer i prak-

siseksempel Træet, mens dette har været mere ubevidst i praksiseksempel Bøjlen.  

Jeg opfatter forskelligheden på mål og fokus i de to undervisningsforløb, som en anledning til at iagttage de 

mekanismer og at identificere de elementer i undervisningen, der understøtter arbejdet med innovationsud-

vikling. Jeg har derfor i anvendelsen af min empiri fokus på observationer, der beskriver disse sammenhæn-

ge: 

o Hvad understøtter eller hæmmer kreative undervisningsforløb, med fokus på samspillet mellem soci-

al interaktion og kreative processer, hvilken påvirkning har lærerens deltagelse for elevernes kreative 

procesarbejde og hvilke faktorer kan understøtte udvikling af iderigdom?. 

o Erfaringer med at give eleverne forståelse for at arbejde i processer, herunder at fastholde dem i et 

givet læringsrum. 

o Effekt af egen undervisningspraksis og elevernes reaktion for styrede/ikke-styrede forløb. 
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Jeg vil her belyse de to praksiseksempler, dels for at uddybe begrundede valg af undersøgelsesdesign, dels 

som forståelsesgrundlag for den efterfølgende analyse. 

Praksiseksempel 1 - Bøjlen 

I det første forløb, kaldet Bøjlen, har jeg som praktikant stået for et forløb med 6 x 2 timer til rådighed i faget 

håndværk og design i 5. klasse på Glyngøre skole. Læringsmålet var dels, at eleverne skulle lære at arbejde 

med formspænding af limtræ, og dels at kombinere dette med en kreativ designproces, hvor bøjlen opnår et 

personligt udtryk ved hjælp af huller og snøring af disse. Forløbet er ikke planlagt som et egentligt innovati-

onsudviklende forløb, men rummer elementer heraf. 

Undervisningsforløbet skulle derfor rumme elementerne: Udbygning af færdighederne i træarbejde ved at 

arbejde med formspændt træ, et kreativt element vedr. planlægning af bøjlens form og design for udsmyk-

ning med snøring. Altså et undersøgende og praktisk element ved at arbejde med materialer og disses be-

grænsninger i forhold til muligt design, efterfulgt af en produktrealisering. 

Jeg havde i min forberedelse af undervisningsforløbet haft fokus på målstyret undervisning, og derfor kom 

undervisningsministeriets færdigheds- og vidensmål for faget, til at være omdrejningspunktet for den plan-

lagte strukturering af undervisningsforløbet. Dermed har jeg ikke haft innovation og entreprenørskab med i 

mine overvejelser og havde på daværende tidspunkt, ikke særligt kendskab til KIE modellen eller hvilke 

forudsætninger der er fremmende for kreativitet. 

Med afsæt i Fælles Måls vejledning for faget håndværk og design, med processerne ideudvikling, ideafprøv-

ning og produktrealisering, har jeg søgt at gennemføre et undervisningsforløb, som på basis af konkrete fær-

digheder leder eleverne gennem en kreativ proces. Jeg har søgt at fastholde eleverne i den kreative samt un-

dersøgende og analyserende innovationsproces.  

Målet for mine observationer i praksis i 5. klasse på Glyngøre Skole i sløjd, har været at indsamle empiri om 

hvilke udfordringer, der kan opstå i undervisningen i håndværk og design, og særligt hvorledes den gennem-

førte undervisning har udviklet sig i forhold til den planlagte.  

Det var i refleksion over elementer af denne undervisning, at jeg stødte på den udfordring, der har været med 

til at skabe fokus for denne opgave. Jeg blev frustreret over, at eleverne opfattede den kreative proces som en 

forhindring, der blot skulle passeres hurtigst muligt, for at komme videre til den kendte sløjdundervisning. 

Dette gjorde mig nysgerrig på, hvilke værktøjer jeg som kommende lærere i håndværk og design kan have 

nytte af, for at skabe rammerne for kreativitet og innovation i undervisningen. 

For at give mig et grundlag for analyse af de aktuelle hændelser i undervisningen, har jeg under praktikken 

ført logbog både beskrivende forud for, samt reflekterende efter hver lektion. Jeg har umiddelbart før og efter 
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hver lektion taget noter i en logbog, som jeg har anvendt til struktureret at beskrive 4 områder: 1- Den plan-

lagte intenderede undervisning, 2 - Den faktiske undervisning (lærer handling, elevreaktion), 3- Hvorfor 

skete det? og 4- Min læring af denne erfaring. Denne metode hjalp mig til på en systematisk måde at reflek-

tere over processerne i min planlagte undervisning i relation til den faktisk gennemførte. (Bjørndal, 2009) 

Jeg valgte at føre en struktureret logbog, da denne meget organiserede form fastholder og synliggør refleksi-

onerne over undervisningsforløbet og letter den efterfølgende bearbejdning. (Ibid.) 

For at understøtte disse observationer samt fastholde observationerne i hukommelsen har jeg sideløbende 

fanget elevernes arbejde og processer via fotos.   

Min rolle som underviser har klart været deltagende. Jeg har med logbogsskrivningen forsøgt at skabe en 

mere dybdegående forståelse for undervisningen og dermed bedre mulighed for at reflektere over denne. 

(Bjørndal, 2009) 

Jeg har via logbog og fotos beskrevet processen, reaktioner, udfordringer og resultatet som er sammenstillet i 

relevante uddrag i bilag 1. 

Praksiseksempel 2 - Træet 

I et andet praksiseksempel, kaldet Træet, vil jeg belyse et forløb jeg har arbejdet med i et andet kreativt fag; 

billedkunst. Her har jeg som praktikant gennemført et aldersintegreret undervisningsforløb i 4.-6. klasse. 

Målet for dette forløb har været at arbejde med den kreative proces og at fastholde denne til ende, inden ide-

erne via dialog og udvælgelse omsættes til et nydesignet kreativt produkt. Forløbet indeholder delelementer 

af den innovative proces med fokus på fastholdelse i den kreative og dernæst analyserende og udvælgende 

proces. Målet har ikke været at udvikle elevernes håndværksmæssige færdigheder, men at tage afsæt i nogle 

meget tilgængelige samlingsmetoder (limpistol) for at reducere mulige begrænsninger for den kreative pro-

ces. Eleverne har i to-mandsgrupper arbejdet med en åben opgave i en styret proces, hvor de er fastholdt i 

den kreative fase, inden de går videre i en realiseringsfase. 

Hovedelementet i min observation er forløbet omkring den kreative fase, som også er afgørende for innova-

tionsudvikling. Jeg har søgt at observere, hvilke elementer der understøtter eller udfordrer forløbet omkring 

den kreative kompetenceopbygning. Derfor er eksemplet egnet til analyse af interaktionen mellem lærer-

elev-gruppen, samt de didaktiske principper.  

I den aldersintegrerede undervisning havde vi som underviserer tilstræbt at danne grupper der supplerer og 

udfordrer hinanden aldersmæssigt, socialt og kompetencemæssigt. Dette kan være medvirkende til at opnå så 

forskellige input som muligt i den kreative fase, da eleverne kommer med forskellige forudsætninger på vi-

den samt hverdagserfaringer.  
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I forløbet har jeg efter hver lektion taget noter fra min undervisning, med fokus på betydningen af gruppear-

bejde og læringsmiljø i den kreative proces Dette er understøttet af fotos, der fastholder mine indtryk. Rele-

vante noter og fotos er vedlagt som bilag 2.  

Min rolle har som underviser været deltagende, dvs. en aktiv del af situationen – og jeg har tilstræbt at være 

systematisk observerende. Jeg har observeret på faktorer for fremme af kreative læringsmiljøer samt elever-

nes engagement 

6.2 Metodevalg, egnethed, validitet og reliabilitet 

Observationen i Bøjlen og Træet er en observation af 2.orden, som finder sted samtidig med undervisning og 

vejledning. Det er vanskeligt at observere systematisk, når man selv er underviser. Man kan ikke afbryde 

undervisningen for at registrere. Eleverne skal ikke opleve at de bliver observeret, idet dette vil forstyrre 

deres reaktioner. Som observerende underviser får man derfor ikke øjebliksregisteringen skrevet ned, men 

må vente til passende pauser eller efter lektionen. Det var derfor meget anvendeligt at forankre indtrykkene 

via fotos, som man kan støtte sine noter på, og jeg oplevede ikke at dette forstyrrede elevernes adfærd. Det er 

vigtigt, at eleverne ikke føler sig observerede. Jeg synes dog samlet, at observationerne er valide, relevante  

og egnede til at beskrive det ønskede. 

De gennemførte observationer er kvalitative, og har omfattet en forholdsvis smal population. Jeg har ikke 

gentaget samme observationsforløb på flere klasser for at opnå et statistisk bedre grundlag at konkludere på. 

Dette ville have øget validiteten. 

Jeg var fysisk og mentalt frisk under alle observationerne, og følte stort overskud til både at undervise og 

observere samtidigt. Dette kunne ellers have været en fejlkilde, hvis jeg ikke havde kunnet holde det nød-

vendige fokus. 

Jeg er selv observatør i min undervisning og jeg skal efterfølgende reflektere og fortolke på fokusfelterne. 

Her kan mine personlige værdier og min baggrund have indvirkning på, hvordan jeg opfatter situationen. 

(Bjørndal, 2009) Dette vil være en faktor i mine observationers reliabilitet. Jeg mener dog, at jeg har formået 

at opstille refleksionslogbøger med en struktur, der har hjulpet mig til ikke at fortolke i situationen men at 

have fokus på selve situationen. Efterfølgende har jeg sat tid af til bearbejdelse og refleksion af observatio-

nerne.  

Som involveret i undervisningen og samtidig observerende på effekten af denne, kan der være en risiko for at 

jeg ikke observerer objektivt nok. Man kan ubevidst bedømme effekten mere positivt end berettiget, fordi 

man gerne vil opfatte sig selv som vellykket. Jeg har en bevidsthed om dette forhold, og har derfor efterføl-

gende systematisk gennemgået mine observationer for at verificere, at disse er så objektive som muligt. Der 

er altid en risiko for, at man selv har et blindt felt, hvor man ikke kan se egen handling og effekt.  
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Det ville også have været muligt at foretage videoobservationer, men ikke i de konkrete tilfælde, selv om det 

kunne have styrket en struktureret registrering ved at fastholde observationerne.. Der var i klasserne flere 

elever, hvis forældre ikke tillod dette. Der er derfor heller ikke fotos, hvor disse elever er identificerbare.  

Jeg har observeret i to typiske klasser, med en elevsammensætning som ikke kræver særlige hensyn.  

Samlet er det min vurdering, at observationerne er anvendelige til det ønskede formål.  

7 Analyse 

Jeg har i dette afsnit struktureret min analyse, således at jeg kobler observationerne i praksiseksemplerne 

med relevant teori. Jeg søger at stille observationer og relevant teori op i mod hinanden, for herved at opbyg-

ge en argumentation som kan lede til et kvalificeret svar på min problemformulering.  

7.1 Praksiseksempel 1- Bøjlen 

I praksiseksempel 1 - Bøjlen var det min hensigt, at eleverne skulle få en god opgaveforståelse, at de skulle 

øve og udvikle færdigheder, men også have tid til at være undersøgende og at arbejde med design. Jeg havde 

planlagt dette som to trin, hvor eleverne først skulle lære at lave formspændt limtræ til en bøjle efter eget 

design, derefter skulle de udforske, hvorledes de kunne dekorere bøjlen ved at bore huller i den og lave en 

besnøring. Dette sidste trin bestod i, at de også skulle designe et mønster og finde ud af, hvorledes det udfø-

relsesmæssigt kunne udføres uden at ødelægge bøjlen. Opgaven var bundet til færdigheden ”formspændt 

limtræ”, da der i faget håndværk og design også skal opfyldes en række færdigheds- og vidensmål om at 

kunne arbejde med teknikker, design og materialer. 

Min introduktion til opgaven bestod af en samlet præsentation af både den kulturmæssige baggrund for be-

grebet bøjler, den faglige opgave ”at lave bøjler” og hvilke færdigheder der her var forudsat (at arbejde med 

limtræ) og hvilke der skulle læres (formspænding af limtræ). Jeg havde taget udgangspunkt i Hohrs model 

for æstetisk dannelse, med vægt på at dannelse finder sted i interaktionen mellem kulturens formtilbud og 

teknikker, samt at det er i barnets egen viden om bøjler og erfaringer med teknikker at denne dannelse finder 

sted. Jeg havde i samme oplæg præsenteret eleverne for den efterfølgende proces med udsmykning af bøjlen 

med besnøring, som krævede boring af huller i bøjlen for at kunne færdiggøre designet. 

I trin et observerede jeg, at det var vanskeligt for eleverne at fordybe sig i idéfasen (Bilag 1). Derfor var nog-

le elever meget hurtige til at komme videre i næste trin. Min observation var, at en række af eleverne havde 

mest fokus på at producere en traditionel bøjle, - og mindre på at give sig tid til at være udforskende i pro-

cessen. Processen var meget fokuseret på at øve færdigheder, og eleverne lavede stort set alle ens bøjler, med 

traditionel facon. De udnyttede ikke muligheden for at sætte deres særpræg på facon. 
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I nedenstående citat fra min logbog reflekterer jeg over, at jeg burde have opdelt processerne og erkendt, at 

jeg manglede et værktøj til dette. I logbogen har jeg skrevet: ”Det er en ny arbejdsform for eleverne, og 

jeg havde ikke sat fokus nok på denne del af processen. Det blev noget der for mange af eleverne 

blot skulle overstås, så de kunne komme videre til det praktiske de kender fra sløjdundervisnin-

gen.”(Bilag 1) 

Jeg vil derfor sammenholde elevernes respons med det læringsmiljø, jeg reelt havde sat for undervisningen i 

trin 1. Som nævnt i mit teoriafsnit bliver kreativitet i henhold til Kromann, understøttet af et kreativt lærings-

rum, hvor stemningen er legende, eleverne skal turde fejle, der skal herske tillidsfulde relationer i rummet og 

den traditionelle vanetænkning skal erstattes af legende generering af ideer. Dette er også, hvad Kromann har 

konkretiseret i den didaktiske model KIE, som er defineret i overensstemmelse med  Guilfords teori om, at 

der i kreativiteten skal arbejdes mentalt i divergente tankebaner, dvs. intuitivt, nonverbalt, holistisk, humori-

stisk, legesygt. Som beskrevet i min logbog ”bilag 1” oplevede jeg, at eleverne manglede iderigdom og teg-

nede af, direkte efter en tilfældig bøjle. Kravene til et kreativt læringsmiljø var ikke var opfyldt. 

Opgavens store fokus på udvikling af færdigheder viste sig således at være begrænsende for muligheden for 

at arbejde kreativt. Eleverne er mere vant til at arbejde med færdigheder end med kreative processer, og fal-

der tilbage til det kendte, hvis de ikke hjælpes til en ny procesforståelse.  

Hvis jeg sammenstiller min rammesætning for undervisningen med elevernes reaktion, opnår jeg ikke at 

skabe ideudvikling med dette første trin. Jeg har givet dem alt for mange informationer på én gang og samti-

digt introduceret både designet og teknikken i oplægget til klassen. Dette kan meget vel have været en faktor 

i, at eleverne selv havde mere fokus på at komme frem til konstruktionen og komme hastigt over skitseud-

vikling af produktet. Med kendskab til værktøjer fra KIE og FIRE-design, kunne det have været godt hvis 

eleverne både individuelt og gruppevis havde lavet en brainstorm ud fra emnet, eller benyttet andre værktøjer 

til at styrke og fastholde idegenereringen i denne kreative fase. (Kromann, 2009) 

Disse værktøjer kunne have været med til at sætte et andet perspektiv på produktet i form af f.eks. KIE-

modellens ”tools”: Rolletombola, hvor man skal se på produktet fra forskellige rollers synspunkt. Det kunne 

være at rollen ”bedstemoren” havde haft behov for også at kunne hænge sin stok på bøjlen, eller måske lige-

frem en indbygget stok! Her ville eleverne være blevet hjulpet til at producere ideer samt øvelse i, at have ja-

hatten på over for gruppens øvrige ideer. (Kromann-Andersen & Jensen, 2009)  

I den konkrete undervisningssituation var der i trin 1 meget traditionel vanetænkning, og fokus på færdig-

hedsøvelse frem for idegenerering. Jeg fastholdt ikke eleverne i en styret kreativ idefase. I virkeligheden 

bekræfter elevernes reaktion derfor Kromanns teori om nødvendigheden af det kreative læringsmiljø. 
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Idegenereringen udeblev, selv om jeg havde opfordret eleverne til at opfinde deres eget design. I Logbogen 

skriver jeg om mit eget fokus: ”(…) forklare, at der skal fremlægge en skitse af produktet som kan godken-

des inden der påbegyndes på fremstillingen”.(Bilag 2) Jeg kan nu se, at jeg har givet dem en meget lukket 

opgave, som endda skulle godkendes af mig. Jeg har altså ikke skabt rammerne for divergent tænkning, og 

jeg satte ikke en struktureret idegenereringsproces i gang. Eleverne fik ikke værktøjerne til at arbejde krea-

tivt, og holdt derfor fokus på det håndværksmæssige.  

I logbogen står: ”eleverne arbejder i sløjdlokalet”.  (Bilag 2) I praksis betyder dette, at de sidder på deres 

faste pladser. Læringsmiljøet var præget af håndværk og færdighed frem for åbenhed og idégenerering.   

Analysen viser derfor, at man som underviser skal være meget bevidst om, hvilke delprocesser man arbejder 

med, og hvilke læringsmiljøer man skaber. Om man målrettet træner færdigheder for færdighedens skyld, 

eller om man er i gang med en kreativ proces, da dette er to forskellige og konfliktende læringsrum. I hen-

hold til FIRE-design modellen lærer eleverne en del af færdighederne som en indskudt læring i ideafprøv-

ningsfasen, hvilket er en meget mere engagerende proces, end en indledende færdighedstræning som forud-

sat af f.eks. Tanggaard og Kromann. (Chemi, 2009) 

Jeg har som underviser i dette forløb ikke gjort eleverne opmærksomme på, hvilke konkrete forventninger 

jeg havde om tankerne til forløbet. Som Darsø angiver, er vejen til udvikling af innovation baseret på at op-

bygge en forståelse hos eleverne om den strukturerede proces, der leder hertil. Min analyse viser derfor, at 

hverken jeg eller eleverne har haft fundamentet for, at kunne gennemføre et kreativt forløb med succes, idet 

jeg ikke havde en bevidsthed herom på daværende tidspunkt.  

Med min nye forståelse af behovet for tydelige processer kunne jeg have valgt at definere forløbet med et 

tydeligere indledende trin, hvor eleverne skulle opbygge færdigheder forud for den kreative fase. Opgaven 

”at lave en bøjle” var så bundet, at den ikke tydeligt var af problemløsende karakter, og derfor ikke særligt 

egnet til et innovationsforløb, jvf. Kromanns. Der er ikke meget nytænkning og værdiskabelse i at designe en 

bøjle, som baseres på kendt teknik og design. Grundlaget for at skabe elevernes ejerskab til en kreativ proces 

for arbejdet med forspændt træ set i et designperspektiv, var ikke skabt. 

Min læring af dette forløb er, at der skal mere til at for at udvikle innovation, end blot at arbejde med færdig-

heder og kreative processer. Der skal også være et følt behov for nytænkning, - ganske som Darsø, Ham-

mershøj og Tanggaard påpeger. Eksemplet viser ret godt den udfordring underviserne i håndværk og design 

vil møde, indtil man selv har opnået de nødvendige kompetencer i at undervise i og om innovation. 

Observationerne fra Trin 2 viser, at eleverne var mere udforskende på design, og opsatte på at finde deres 

egne designløsninger. De var engagerede i at tegne mønstre, afprøve om deres tænkte design kunne udføres, 

og brugte tid på at teste udførelsen Jeg faciliterede som underviser eleverne til at teste færdigheden og desig-
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net på en model, inden de overførte designet til selve bøjlen, da jeg undervejs i forløbet erkendte at elevernes 

design ikke var realiserbar uden at ødelægge bøjlerne. (Bilag 2) 

Udklip fra min logbog: ”På trods af de allerede reviderede skitser så er der ikke efterladt meget træ mellem 

hullerne i træet. For at eleverne ikke skal risikere at ødelægge deres flotte bøjler indfører jeg en ny opgave i 

forløbet. Eleverne skal nu afprøve deres design på en liste i samme størrelse som deres bøjle over-

side.”(Bilag 2) 

         

Eleverne blev derfor fastholdt i en afprøvende proces med loop tilbage til en kreativ proces i designet om 

nødvendigt. Ejerskabet til den kreative proces og produktet var større end i Trin1, mere fordybet end tidlige-

re, men ikke legende og opfindsomt. Dette er et eksempel på et loop, hvor man går tilbage til en forudgående 

fase for at udbygge færdigheder eller ideer, jvf. KIE-modellen og FIRE-design modellen. 

Hvis jeg forud for planlægningen af undervisningsforløbet havde kendt mere til innovationsprocessen, havde 

det været oplagt at arbejde med f.eks. KIE modellen eller FIRE-design modellen. Dermed ville jeg have 

skabt en mere åben proces omkring design, således at eleverne var blevet udfordret på selv at arbejde mere 

eksperimenterende med en udfordrende opgave, og jeg havde kunnet præsentere eleverne for en tydelig krea-

tiv ideudviklings fase. Dette ville have medført en større fordybelse i kreativiteten og mere kreative løsnin-

ger. 
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I henhold til Darsø, ville der også være opnået en større variation i løsningsmuligheder, hvis der var taget 

udgangspunkt i et reelt problem, der ønskes en løsning på. Dette kunne have medført en større fordybelse i 

kreativiteten og ideerne havde budt på mere alternative og nytænkte bøjleformer - eller anden form for tøj-

ophæng. 

Tilsvarende erfaringerne fra trin 1, var der heller ikke i Trin 2 en styret kreativ proces. Selv om processen var 

lidt mere åben, var dette ikke tilstrækkeligt til at skabe en kreativ proces, grundet fravær på kreativitets-

fremmende parametre. 

Som beskrevet i observationerne, ”Bilag 1” er undervisningen tilrettelagt i skemalagte lektioner, som dob-

beltlektioner af 2 gange 60 minutters varighed én gang ugentligt. 

Fagets forudsætninger for at skabe et kreativt forløb er baseret på, at underviseren definerer forløbet over et 

fastlagt antal lektioner. Der må være en konflikt mellem de rammer, som folkeskolen nødvendigvis må tilby-

de med skemalagt undervisning, og forudsætningerne for kreative processer i henhold til  Hammershøjs for-

ståelse af den kreative proces, således som han beskriver det i sin firefase proces.   

Hammershøj forudsætter, at man i en indledende Præparationsfase ”i et stykke tid ” arbejder bevidst og kon-

centreret med et givet problem uden at finde svaret, hvorefter man går over i en Inkubationsfase, hvor man 

ubevidst arbejder med problemet. Man ved ikke hvor længe denne fase varer, før man i Illuminationsfasen 

pludselig får den lyse ide, der kan lede én videre.  

Det særlige ved Hammershøjs tilgang er, at den indeholder en ubevidst fase, hvor man ikke når resultatet ved 

bevidst at arbejde, men nærmere ved ubevidst inspiration. Mens man ved anvendelse af KIE-modellen forud-

sætter at man kan arbejde sig til en innovativ løsning i et socialt samspil og at der ikke er beskrevet behovet 

for ro. 

Kravet om ”ro” vil stille store krav til rammerne og det tidsmæssige forløb omkring folkeskolens arbejde 

med udvikling af kreativitet. Den passer ikke umiddelbart sammen med den forståelsesramme for kreative 

processer, der opstilles f.eks. af Kromann i KIE-modellen. Heri arbejder man ikke med nogen faseforståelse, 

hvor der indimellem er ”ro” og pauser til den ubevidste tænkning, men hvor man i stedet faciliterer den krea-

tive proces ved at skabe et passende læringsrum for den kreative proces. Hammershøjs teoretiske model kan i 

praksis være vanskelig at forene med folkeskolens fastlagte rammer, og heller ikke let at tilgodese i forhold 

til KIE-modellen.  

Men samtidigt vil man med KIE-modellen måske kunne drage fordel af, at der er en uges tænkepause mel-

lem undervisningslektionerne, som kan være nyttig til elevernes ubevidste arbejde, inden næste uges under-

visning.  
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7.1.1 Praksiseksempel 2.  

I eksemplet Træet blev der arbejdet med tydelig instruktion om en fasestyring, og om fasernes forskellige 

formål. Eleverne blev af mig som underviser, fastholdt i den kreative idefase og i afprøvningsfasen, indtil de 

efter min vurdering var klar til næste trin. De reagerede generelt positivt herpå, selv om nogle var utålmodige 

efter at komme i gang med at bygge. 

Jeg identificerer i observationen en adfærd hos eleverne, som er præget af iderigdom, fordybelse, leg og fan-

tasi og det er tydeligt, at de er meget seriøse, samtidig med at de udforsker og afprøver muligheder. Det er en 

adfærd, som møder definitionen på kreativ adfærd, som beskrevet af f.eks. Guilford og Kromann. De glem-

mer tid og sted, ser ikke på klokken, men er optaget af deres projekt. Det ligner den særlige tilstand af Flow, 

som Csikszentmihalyi beskriver, og som kendertegner kreativ udfoldelse.  

Det er altså lykkedes at skabe et kreativt læringsmiljø, hvilket jo er forudsætningen for innovation.  

Eleverne samarbejder i grupper, hvor de spiller ideer op i luften, diskuterer dem og kvalificerer dem. De 

starter lidt forsigtigt med ideerne, mens de skal arbejde med skitserne. Det er tydeligt, at de inspirerer hinan-

den til at blive vildere og vildere, mens de skaber en slags drøm om hvad deres træhus skal kunne. Observa-

tionen viser, at det gør en tydelig forskel i deres ideudvikling at de ”spiller bold med hinanden” med ideerne 

og nærmest konkurrerer om de skæve ideer. Nedenstående citater er uddrag fra min logbog: 

”eleverne i grupperne brugte meget dialog omkring deres ideer, og ideerne blev vildere og 

vildere. Grupperne imellem gav også hinanden ideer og respons som ”ej hvor sejt, det vil vi 

også”. De tog både imod andres ideer og byggede videre på dem, så de passede til netop de-

res gren.” (Bilag 3) 

Jeg har her iagttaget, at det sociale element er afgørende for ideudviklingen, som beriges af den åbne og til-

lidsfulde stemning, og af at eleverne inspirerer hinanden. Dette er som beskrevet af Skånstrøm, der fastslår 

den sociale kapital som vigtig forudsætninger for udviklingen af kreative, værdifulde ideer. Eleverne tester 

værdien af ideerne på hinanden og løber med på hinandens divergente tankegange med vilde ideer, som efter 

drøftelse i gruppen, enten bliver godkendt eller forkastet efter en vurdering af, hvad der er realiserbart. Dette 

er medvirkende til, at de anerkendte ideer tillægges værdi. 

I min logbog har jeg skrevet en bemærkning om, at jeg tog mig selv i bare at stå og smile og nyde den fanta-

stiske begejstring eleverne havde i disse timer. (Bilag 3) 

Det fysiske læringsmiljø oplevede jeg også som en vigtig faktor i elevernes store engagement til opgaven. 

Grupperne kunne selv vælge, om de ville have fred til arbejdet ved små borde, sidde med andre grupper ved 

lange borde eller placere sig på gulvet, trappen, gangen – mulighederne var mange. Materialerne til opgaven 
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var placeret centralt, så det var muligt at gå til og fra, udforske og finde inspiration. Nedenstående citat fra 

min logbog samt billeder giver et indblik i oplevelsen med disse åbne rammer. 

”Da eleverne først blev sluppet løs fra oplægget summede det af ideer i hele lokalet. Der blev 

tegnet, visket og tegnet endnu mere. De kiggede og mærkede på materialerne og skyndte sig 

tilbage til skitserne med flere gode ideer. Nogle grupper valgte at placere sig midt i materia-

lerne og følte sig inspirerede netop der.” (Bilag 3) 

    

Hermed oplevede jeg, hvordan de fysiske rammer blev anvendt forskelligt, og dermed havde en stor betyd-

ning for både elevernes tilgang til opgaven, men bestemt også som inspiration til ideer. Som der i citatet fra 

logbogen (bilag 3) nævnes, lånte eleverne her hinandens ideer og videreudviklede dem. Der var svævebaner i 

mange variationer - se billederne nedenfor. 
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Billederne her illustrerer, hvordan samme ide bliver omsat til vidt forskellige løsninger, udformet forskelligt 

alt efter gruppens tanker omkring placering, om hvad svævebanen skal transportere og hvilke materialer de 

finder rigtige til opgaven. Eleverne inspirerede hinanden i idefasen og delte ideer, som i dialogen bliver mere 

og mere nytænkende og kreativt. Dette er praksiseksempel på Skånstrøms teori om, at vanetænkning skal 

erstattes af legende generering af ideer og der skal herske tillidsfulde relationer, som stemning i et kreativ 

læringsrum. 

Et eksempel herpå er at der i logbogen er noteret: ”eleverne i grupperne brugte meget dialog omkring deres 

ideer, og ideerne blev vildere og vildere. Grupperne imellem gav også hinanden ideer og respons, som ”ej 

hvor sejt, det vil vi også ”. De tog imod andres ideer og byggede videre på dem”. (bilag 3). Den sociale in-

teraktion har således tydelig betydning for evnen til nytænkning og idegenerering. Dette vil jeg kalde Tegn 

på social innovation, og er netop hvad Darsø beskriver som en afgørende faktor. 

Jeg opfatter elevernes adfærd som karakteristisk for divergent tænkning. De har også en anerkendende til-

gang til hinandens skæve ideer, lytter og leger videre med tankerne, alle er deltagende og opslugt af opgaven. 

Observationen var:  ”Alle deltager (…) tiden fløj afsted for eleverne og flere arbejdede videre i pausen og 

gav udtryk for at det var træls at timen sluttede.” (Bilag 3) Jeg tager dette som tegn på at eleverne er i den 

tilstand som Csikszentmihalyi kalder Flow, og beskriver som et fællestræk for gode kreative processer. 

Alle deltager, og ingen er bange for at stille dumme spørgsmål, men har en adfærd hvor de indbyrdes aner-

kender, at alle tilfører processen og produktet værdi. Det opfylder således også de forudsætninger for kreati-

ve processer, som er formuleret af Kromann. 

Når jeg sammenholder dette med de tre understøttende kreativitetselementer, som Lene Tanggaard definerer, 

genfinder jeg de fleste. Eleverne har i deres proces både arbejdet med fuskeri og eksperimentel læring, kon-
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kretiseret i at de har prøvet sig frem, kasseret det der ikke duede, og prøvet nye metoder, indtil de har fundet 

tilfredsstillende løsninger. De har mødt modstand fra materialet, når grenene var for tynde til at bære deres 

konstruktioner. Det er interessant, at de løste det på flere forskellige måder. I flere eksempler forstærkede de 

grenene ved afstivning, altså en ret traditionel løsning på et kendt problem. Men i ét eksempel fandt to grup-

per sammen på en løsning, hvor de ved at koble de to gruppers grene sammen fandt en udformning selv om 

de hver for sig ikke havde kunnet løse det (Bilag 3). Dette er endnu et tegn på at den sociale interaktion som 

Darsø anfører, har betydning, også i selve løsningsfasen hvor eleverne afprøver og omsætter ideerne til udfø-

relse. 

Darsøs innovationsdiamant beskriver de dynamikker, der er afgørende for udviklingen af innovationsproces-

ser. Hendes forudsætning om, at ”relationernes kvalitet er afgørende for at lykkes med udforskning af det vi 

ikke ved” er efter min optik blevet bekræftet af mine observationer af elevernes trygge og anerkendende 

tilgang. 

Disse relationer er ikke noget man som underviser kan skabe i den enkelte lektion, men er et resultat af den 

måde man i hele sin undervisning, opbygger åbne, tillidsbaserede og anerkendende relationer mellem elever-

ne samt mellem lærer og elever på. Dette er en generel målrettet opgave, som man i folkeskolen også itale-

sætter med eleverne, som det mentale læringssum man som underviser altid har ansvaret for at skabe. Det er 

derfor som underviser vigtigt at kunne skabe rammer for social interaktion bl.a. baseret på trygge rammer, 

som grundlag for valg af didaktisk model. 

I dette tilfælde har eleverne ikke været belastet af viden om, hvordan man ”plejer at gøre”, da de ikke er præ-

senteret for konkrete metoder til at bygge. De har selv eksperimenteret sig til viden baseret på at søge og 

fejle, og det har ledt til kreative løsninger baseret på ikke-viden. 

Det er samtidig et eksempel på, at man skal kunne lave et loop mellem faserne, hvis man i den konstruerende 

fase har behov for at gå tilbage i en kreativ fase for at finde nye løsningsideer, som anført af Tanggaard. 

Jeg havde netop valgt, at forudsætningerne om håndværksmæssige færdigheder og viden, ikke skulle være så 

krævende at de var begrænsende for den kreative proces. Derfor var elementet fordybelse i traditioner og fag 

ikke et centralt element i dette forløb. Dette har dog ikke i dette tilfælde været nogen hindring for en vellyk-

ket kreativ proces, som Tanggaard mener det vil være. 

Min rolle som underviser har i dette forløb været præget af stort fokus på at skabe tydelige rammer i de for-

skellige processer, samt at etablere et overblik hos eleverne, som har kunnet forstå og følge de definerede 

procestrin med hver sin funktion og opgavemål. Uden at kende KIE-modellen på tidspunktet for praksisek-

semplet, har jeg i forløbet ”Træet” overordnet arbejdet efter hovedprincipperne i modellen.  
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Jeg har ubevidst arbejdet med en fasedelt struktur lignende KIE-modellen med ideudvikling, afprøvning og 

udvikling samt udførelse. Jeg har haft en indledende kreativ fase med idegenerering i grupper, hvor der har 

været god social interaktion, åbenhed, nysgerrighed og divergent tænkning. I den efterfølgende innovative 

fase har eleverne afprøvet ideer, testet, forkastet eller godkendt og videre udviklet, også her baseret på ele-

vernes sociale samspil. 

Den tydelige fasedeling viste sig god til at give eleverne ro i de enkelte trin, og skærpe deres forståelse for 

vigtigheden af at færdiggøre trinene. 

Som underviser valgte jeg en læringsstil jvf. Vygotskij, baseret på zonen for nærmeste udvikling, som er 

udviklet til en didaktisk model kaldet stilladsering. Jeg har været støttende, til rådighed og har arbejdet med 

at ramme elevens udviklingsniveau i mine udfordringer, men har ikke været direkte styrende eller instrue-

rende. Observationen har været, at eleverne selv arbejder med at løse deres problemer med indbyrdes spar-

ring i gruppen, frem for at afvente instruktion. De har også meget sparsomt søgt hjælp, hvilket jeg vil opfatte 

som, at min læringsstil med, at stille sig ved siden af eleven og indgå støttende, har virket efter hensigten.  

  

Ovenstående billeddokumentation fra forløbet viser elever, der tydeligt er stolte over deres proces og lyser af 

forventning og glæde. Ansigterne er åbne. Billederne af eleverne med deres færdige produkter viser tilsva-

rende en stor stolthed og gensidig anerkendelse af værdien af det man har frembragt. Dette fortolker jeg som 

at produktet tillægges værdi.  

Jeg kan også genfinde træk fra et undervisningsforløb tilsvarende FIRE-design, som baserer sig på at elever-

ne stimuleres og motiveres til at tilegne sig de nødvendige færdigheder undervejs, når de har behov for dem 

– og at det ikke altid behøver være en forudsætning at de er fagligt håndværksmæssigt trænede på forhånd.  

Dette genkender jeg også fra Darsøs innovationsdiamant, hvor netop bevægelsen i feltet ikke-viden motive-
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rer eleverne til udvikling. I dette eksempel har den faglige udfordring været yderst beskeden, da det er rela-

tivt tilgængeligt at håndtere en limpistol, men der har været visse færdigheder der skulle læres undervejs. 

Man skal som underviser i håndværk og design, have med i sine overvejelser, at kravet til de håndværks-

mæssige kvalifikationer ikke skal være så udfordrende for eleverne, at dette kan være forstyrrende og en 

forhindring for idégenereringen i den kreative fase. 

Man skal som underviser kunne identificere hvor elevens ståsted er jvf. Vygotskijs zonen for nærmeste ud-

vikling (Strandberg, 2009), således at udfordringen er passende og hverken for let og kedelig eller for svær 

og uopnåelig. 

Uanset at dette eksempel stammer fra et andet kreativt fag, billedkunst i stedet for håndværk og design, ser 

jeg tydelige lighedspunkter for, hvorledes man kan arbejde med udvikling af kreativitet og innovation i disse 

praktisk musiske fag. Man tilbyder i begge tilfælde et læringsmiljø væk fra det traditionelle klasseværelse, 

hvor tilgangen er mere legende, afprøvende og mere uformel, hvilket i sig selv er fremmende for kreativite-

ten, jvf. Kromann.  

7.2 Overvejelser om egnede didaktiske modeller for undervisning i håndværk 

og design, og fokus på målstyret undervisning.  

Der er i både KIE-modellen, FIRE design modellen og i Fælles Mål en helhedsforståelse for, hvilke lærings-

rum der skal arbejdes i for at udvikle innovative kompetencer kan perspektiveres til målet for undervisningen 

i håndværk og design jvf. UVMs Fælles Mål og tilhørende vejledning, men med lidt forskellige fasedefiniti-

oner. 

Man arbejder i UVM med begrebet udvikling af Kompetenceområdet design, som indeholder fire færdig-

heds- og vidensområder: 

o ideudvikling 

o ideafprøvning 

o produktrealisering 

o evaluering 

Disse tre første færdigheds- og vidensområder er i høj grad sammenfaldende med KIE-modellens beskrivelse 

af hhv. den kreative fase, hvor man udvikler ideer, den innovative fase hvor man afprøver, analyserer og 

indsnævrer idefeltet samt entreprenørfase, hvor man produktrealiserer. 

Den væsentligste forskel i forudsætninger, som ikke kommer særligt tydeligt frem i selve beskrivelsen af 

KIE-modellen er, at FIRE design modellen ikke har samme fokus på at skabe en grundlæggende platform af 
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færdigheder og viden forud for innovationsundervisningen. Man antager i stedet, at eleverne tilegner sig den 

nødvendige læring når de erkender behovet herfor i deres idebearbejdningsfase og realiseringsfase. 

KIE hviler som anført i det teoretiske grundlag, på en antagelse om at innovation fordrer en kreativ proces, 

og at den kreative proces forudsætter et fagligt grundlag at være kreativ på. Den samme tilgang beskrives i 

Fælles Mål som forudsætningen for undervisningen i kreativitet samt for designprocesser. 

Kromann & Funch Jensens formulering om, at KIE-modellen tager sigte på at kunne anvendes inden for 

bekendtgørelsens ramme, og deres opmærksomhed på at man som underviser kan have en bekymring om 

hvorledes man dokumenteret kan opfylde kravene om dokumenteret opfyldelse af videns- og færdighedsmål, 

viser mig at man som underviser skal sikre sig sin egen forståelse og håndtering af dette fokuspunkt. 

Mine observationer i de to praksisobservationer viser ikke med tydelighed, at et fagligt grundlag er en forud-

sætning for at arbejde med innovationskompetence.  

I eksemplet Bøjlen var forløbet baseret på, at eleverne allerede havde visse håndværksmæssige færdigheder, 

som blev udbygget ved undervisningens start. Det var vanskeligt at forene dette med en kreativ proces, og 

eleverne var mere fokuseret på produktionen af bøjlen, end på at udvikle ideer og udvise kreativitet. Man 

kunne få den opfattelse, at deres iderigdom blev hæmmet af en opgave, som ikke udfordrede deres fantasi 

tilstrækkeligt, og hvor de skulle kompetenceudvikle på eksisterende håndværksmæssige færdigheder. 

I eksemplet Træet var der ikke krav om større færdigheder på forhånd, disse kunne trænes undervejs. Elever-

ne havde ikke på forhånd nogen ide om, hvad der var teknisk vanskeligt at udføre, hverken hvor meget vægt 

en gren ville kunne holde eller hvilke konstruktioner man kan samle med en limpistol. De lod sig ikke be-

grænse af denne mangel på viden og færdighed, men kastede sig derimod ud i ideer, som kun vanskeligt 

kunne lade sig udføre, men som de alligevel fandt løsninger på. I dette eksempel mener jeg, at vi bevæger os 

i Darsøs innovationsdiamants felt for ikke-viden, som netop gør at eleverne ikke lader sig begrænse i deres 

iderigdom. 

Min vurdering på baggrund af observationerne er derfor, at man som underviser skal sørge for at de helt 

grundlæggende færdigheder er til stede, uden nødvendigvis at være øvet til den specifikke opgave. Men man 

skal også understøtte at eleverne bevæger sig uden for vidensfeltet i deres idegenerering. Jeg er også op-

mærksom på, at det kan være udfordrende for en underviser, at skulle arbejde med eleverne i et felt af ikke-

viden, hvor underviseren netop ikke skal give de rigtige svar, men stille sig støttende til rådighed.  

Jeg har skitseret udvikling af innovative kompetencer tilsvarende procesbeskrivelsen Fælles Mål og konkre-

tiseret i KIE-modellen, i en selvkonstrueret figur, som illustrerer en Innovationstrappe, hvor man kan bevæge 

sig op - på basis af viden og færdigheder arbejde sig fra læringsrum til læringsrum, hvor man undervejs sam-

ler kompetence i kreativitet, innovation og entreprenørskab – til man når en samlet innovationskompetence.  
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Man kan ikke springe trin over, men man kan godt gå tilbage og uddybe eller gentage sit arbejde på et fore-

gående trin, - alt sammen baseret på en bevidsthed om hvilket proces trin man arbejder i.  

 

 

Figur 1 - KIE faser ift. Fælles Mål 

 

I forhold til KIE-modellen specificerer FIRE-design modellen mere konkret, hvilke forudsætninger og pro-

cestrin, der giver de optimale betingelser for innovationsprocessen. Man tilbyder en struktureret vejledning 

for, hvorledes man som underviser kan arbejde med faglige mål, produktmål og læringsmål for innovations-

kompetence. Jeg opfatter derfor FIRE-design modellen som et umiddelbart mere konkret understøttende 

didaktisk værktøj. 

I denne model kortlægger eleverne viden ved opgavestart som suppleret i løbet af processen, og der tilføjes 

nye færdigheder, når eleverne får erkendelsen af behovet herfor. Dette giver i henhold til forfatterne stort 

ejerskab til at arbejde med færdighedsudvikling. 

Praksisobservationen Træet viser elever, der bliver mest engagerede og iderige når de arbejder med en kon-

kret opgave, de skal finde en løsning på, hvis man sammenholder med forløbet praksiserfaringen fra Bøjlen, 

hvor man arbejdede med færdighedsudvikling som selvstændigt og tydeligt delmål. Kreativiteten blomstrede 

Færdigheder og 
viden 

kreativitet 

Innovation 

Produktion og 
entreprenørskab 

Innovations-
kompetence 
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synligt bedre, når eleverne kunne koble deres behov for færdigheder op på et konkret og lidt udfordrende 

formål. Dette støttes af Tatiana Chemis grundlæggende forudsætning om, at elevernes indre behov til at lære 

en færdighed for at kunne løse en given opgave, øger deres engagement og initiativ. 

Som Lene Tanggaard beskriver, så er det udviklende for kreativitet, at man udfordres af materialet, hvilket 

kan argumentere for, at man skal befinde sig i et felt af ”ikke-viden”.    

Forløbet i FIRE-design modellen vil jeg tegne således i en selvkonstrueret model: 

 

 

 

Figur 1, FIRE-design model 

 

Min observation viste, at eleverne gerne ville have haft bedre tid, og ønskede at kunne fortsætte selvstændigt 

med opgaven, men dette var ikke praktisk muligt. Tanggaards fokus på, at der skal være tid til fuskeri viste 

sig at være en udfordring. 

FORSTÅELSE 

a. eksisterende viden 

b. undersøgelse i og af 
verden 

IDEUDVIKLINGSFASE: 

a. Idegenerering 

b. Ideudvælgelse 

REALISERINGSFASE: 

a. konkrete prototyper 

b. 
Præsentation/udførelse 

EVALUERING' 

a.Personlig refeksion 

b. erfaringsudveksling 

Innovations-kompetence 
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Kravet om ”tid til fuskeri” er et brud på den sædvanlige undervisningsramme, hvor man ofte er begrænset på 

tid og adgang til faglokaler. Både elever og lærere er vant til at arbejde målrettet og mindre eksperimente-

rende. Dette kan for mange fag blive set som en udfordring for undervisningen i innovation. 

En løsning kunne være at give eleverne adgang til at låne faglokalerne i pauser og i lektietid. Der må forven-

tes mange argumenter herimod baseret på vanetænkning, f.eks. krav til sikkerhed, risiko for ødelagt udstyr 

og hærværk samt ikke styret materialeforbrug. Dette kunne løses ved at give eleverne adgang til skemalagt 

fuskeri i lektielæsningstiden og i udvalgte lektioner, hvor det er interessen og nysgerrigheden, der driver 

eleverne til selvstændige projekter. 

8 Konklusion 

Det nye krav om undervisning i innovation medfører, at man som underviser møder nye didaktiske udfor-

dringer. Jeg kan på baggrund af analysen identificere fem væsentlige udfordringer, som man som underviser 

skal håndtere:  

1. Underviseren kan være præget af vanetænkning, og have for højt fokus på, hvorledes man styret kan 

undervise i færdigheds- og vidensmål. Dette kan forhindre, at man giver plads til mere åbne proces-

forløb, som via arbejdet med udviklingsopgaverne også sikrer at eleverne tilegner sig de nødvendige 

færdigheder. 

 

2. Underviseren kan mangle kompetence i at arbejde med udvikling af innovation. Dette kræver at man 

både kan forstå, planlægge og gennemføre en procesorienteret undervisning, man skal kunne arbejde 

med de forskellige delprocesser, idegenerering, innovation (forstået som analyse, udvælgelse og 

forædling) samt entreprenørskab. Dette kræver, at man lærer at anvende en egnet model, men også at 

man udvikler sin bevidsthed om den nye lærerrolle. 

 

3. Det kan være en udfordring at håndtere den kreative proces, da der er flere faktorer man ikke kan 

styre direkte. Man er meget afhængig af sin evne til at skabe et læringsrum hvor der er Flow, rammer 

for divergent tænkning og gode sociale tillidsbaserede relationer, hvor man ikke på forhånd kan 

planlægge men må agere intuitivt. Dårlige relationer mellem eleverne rækker ud over det enkelte 

fag, og kan kun løses i tværfagligt samarbejde. 

 

4. Det er en ny rolle at skulle arbejde med involvering og træning af eleverne i en relevant procesfor-

ståelse, hvor man ikke blot underviser men også skal formidle selve procesforståelsen til eleverne, 
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for at kunne undervise både i og om innovation. Dette kræver evnen til at gøre det komplekse enkelt, 

og at arbejde med tydelighed. 

 

5. Det kan være en væsentlig udfordring at finde egnede motiverende opgaver, som kan skabe det nød-

vendige ejerskab hos eleverne og samtidig sikre, at man på dækkende vis arbejder med de videns- og 

færdighedsmål faget skal rumme. 

 

Min konklusion er derfor, at man som underviser i faget håndværk og design vil møde en række udfordringer 

som gør det nødvendigt at sætte sig grundigt ind i forudsætningerne for at arbejde med innovationsudvikling. 

Man skal kunne arbejde med udvikling af kreativitet, lære sig de nødvendige didaktiske metoder og arbejde 

med sin nye lærerrolle hvor man leder processer frem for produktion.  

Jeg finder det via analysen belyst, at man som underviser skal kunne håndtere en omlægning til nye didakti-

ske metoder, idet lærerrollen ændrer sig væsentligt. Der tilbydes modeller som KIE og FIRE-design som vil 

kunne støtte dette, men det kan ikke stå alene uden at man samtidig tilegner sig den bagvedliggende innova-

tionsforståelse. Underviseren skal også kunne involvere eleverne i denne forståelse, da man skal kunne give 

dem evnen til at navigere bevidst i de forskellige procestrin.  

9 Handleperspektiv. 

Med afsæt i min konklusion vil jeg som handleperspektiv fokusere på, hvorledes jeg kan forbedre og udvikle 

min praksis, både hvad jeg selv kan gøre som underviser i håndværk og design, og hvad vi som skole kan 

gøre. 

Jeg vil først og fremmest vælge at arbejde med en egnet og anerkendt didaktisk model. Dette kunne til min-

dre klasser være KIE eller FIRE-design, som begge er egnede didaktiske modeller. De er let forklarlige og 

overskuelige i antallet af trin at øve sig på. Der er samtidig gode og tilgængelige tools hertil. 

Personligt vil jeg formentlig anvende en model som FIRE-design, som har en tydelige struktur med mulig-

hed for veldefinerede procesmål og læringsmål. Modellen har efter min opfattelse den fordel, at den har fo-

kus på, at skabe ejerskab hos eleverne til alle trin i processen, også til opøvelse af de håndværksmæssige 

færdigheder som gøres relevante via opgaverne. 

Jeg er endnu ikke selv præget af vanetænkning, men det er mine kolleger måske. Jeg vil derfor tydeliggøre 

hvorledes undervisningen tilrettelægges og hvorfor, og fastholde dette innovationsfokus via insisterende og 

understøttende dialog med kolleger, der måtte finde den nye opgave vanskelig. 
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Jeg vil søge at skabe et tværfagligt fællesskab om det tværgående tema Innovation og entrerprenørskab, såle-

des at man med afsæt i faget håndværk og design, kan være øvebakke for denne proceskompetence både hos 

elever og lærere.  

Jeg vil også arbejde med, at skabe mere tid til elevernes arbejde med de kreative processer, tid til fusk og 

eksperimenterende læring, som kan understøtte deres motivation og udvikling af innovative løsninger. Jeg vil 

foreslå at skolen holder åbent værksted i lektielæsningstimerne samt afsætter lektioner, hvor eleverne selv 

kan vælge at arbejde i værkstederne som en del af projektorienteret undervisning. På nogle skoler vil dette 

kræve, at der etableres en form for tilsyn, andre steder vil man måske kunne indgå tillidsbaserede aftaler med 

eleverne herom. 

Udfordringerne ved at finde relevante og autentiske opgaver, hvor eleverne kan erkende løsningerne som 

værdifulde, vil jeg løse ved at trække på hele netværket omkring skolen. Jeg vil samarbejde med forældre, 

lokale virksomheder, offentlige institutioner, naboer og eleverne selv for at finde relevante opgaver, der både 

er reelt egnede til at arbejde med værdiskabelse, og som samtidig kan understøtte udviklingen af færdigheds- 

og vidensmål. 

For at skabe den sociale tillidsbaserede ramme omkring undervisningen skal jeg også etablere et arbejdsfæl-

leskab, med de undervisere jeg deler klassen med. Vi skal sammen opbygge de gode relationer. 

10 Perspektivering 

Håndværk og design er tillagt en særlig rolle for udviklingen af innovationskompetence i folkeskolen, men 

alle fag skal arbejde med dette som tværfagligt tema. Jeg opfatter dette som en god udfordring og mulighed. 

Jeg kan godt forstå, at det er håndværk og design, der er valgt som fanebærer for dette, da faget rent praktisk 

har gode rammer for at arbejde med egnede problemstillinger. Det er især interessant, at undervisningen nu 

kan kobles på værdiskabende udviklingsforløb, som det vil være motiverende for både lærer og elever at 

arbejde med. 

Det vil didaktisk i en periode, være en udfordring for underviserne at tilegne sig kompetencer i en ny under-

visningsform, men jeg er overbevist om at vi hurtigt vil erfare at dette tilfører undervisningssituationerne en 

helt ny energi. 

Ved at arbejde med innovationsudvikling, med en egnet didaktisk model, har man en vigtig mulighed for at 

opøve de håndværksmæssige færdigheder, samtidig med at de gøres relevante via opgaverne. Jeg forventer, 

at det vil øge elevernes ejerskab, når indlæringen bliver projektrelevant, idet eleverne selv kan erkende beho-

vet for at kunne løse en værdiskabende udviklingsopgave. Det vil være interessant at følge, hvorledes dette 
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vil øge motivationen generelt og specifikt for den gruppe elever, der kan have det vanskeligt med mere 

grundlæggende indlæring af færdigheder og viden. 

Der lægges op til et tværfagligt samarbejde, mellem fag der ikke traditionelt har arbejdet så tæt sammen. Det 

kan være en mulighed for at engagere de bogligt udfordrede elever, som kan kompensere ved at vise kompe-

tencer inden for de praktisk-musiske fag. Det bliver spændende at følge, hvorledes vi i folkeskolen kan ud-

nytte dette med implementeringen af den nye skolereform og den længere skoledag. 
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12 Bilag  

12.1 Bilag 1 - Praksiseksempel 1 - trin 1 

Reflektionslog dato/tid: 
Fredag uge 43 – klokken 8.10 – 10.10 

Beskrivelse Hvad skete der? Hvorfor? Hvad lærte jeg? 

Jeg vil starte med at lave 
en kobling mellem lim-
træ og formspænding af 
limtræ. Vise eleverne at 
tyndt træ kan bøjes. 
Opbygning af færdighe-
der 

 Dette fungerede, fint 
afsæt i elevernes for-
kundskaber. 

   Evt. mere fokus på ma-
teriale kendskab, da 
dette skulle gennemgås 
mange gange individuelt 
efterfølgende.  

Derefter viser jeg ele-
verne forskellige bud på 
design af bøjler, da jeg 
har valgt at vi skal benyt-
te teknikken til at lave 
bøjler. 
Kulturens formtilbud 

God opmærksomhed fra 
eleverne. 
Elevene bød ind med 
egne erfaringer i form af 
hvordan bøjler kan se 
ud.  

Eleverne kunne relatere 
til bøjler og havde erfa-
ringer med bøjler.  

I snakken om form-
spændtlimtræ kom jeg 
med eksempler på div. 
Møbler med denne tek-
nik, her burde jeg have 
haft eksempler eller 
billeder med af det. 

Beskrivelse og gennem-
gang af hvordan man 
udfører teknikken.  
 

Det var forberedt i forve-
jen i bedste TV-køkken 
stil. Alle kunne se da det 
er en lille klasse, havde 
været vanskeligere med 
flere elever.  

  Man skal overveje hvor-
dan man viser det i for-
hold til hvor mange der 
kan stå i ’forreste ræk-
ke’.  

Forklare at der skal 
fremligge en skitse af 
produktet som skal god-
kendes inden der be-
gyndes på fremstillingen. 
 
Oversiden af bøjlen skal 
have et udtryk lavet ved 
hjælp af huller, hvor i 
der skal trækkes snor, 
bånd, garn, læder eller 
lignende. 
Dette udtryk skal tegnes 
1:1 

De gik i gang med at 
tegne skitser, nogle teg-
nede direkte af efter 
eksisterende bøjler, vi fik 
en snak om det, og prø-
vede igen. Andre tegne-
de nogle eksempler på 
bøjler som jeg som un-
derviser godt kunne se 
ville være umulige at 
formspænde så meget. 
Her afprøvede vi så hvor 
meget trælisterne egent-
ligt kunne bøje, og brug-
te den erfaring til at 

Det er en ny arbejdsform 
for eleverne og jeg hav-
de ikke sat nok fokus på 
denne del af processen. 
Det blev noget der for 
mange af eleverne blot 
skulle overstås så de 
kunne komme videre til 
det praktiske det kender 
fra sløjd undervisningen. 

Det er svært at imple-
mentere denne skitse 
design del når eleverne 
ikke er vant til at arbejde 
på denne måde. Øget 
fokus på vigtigheden af 
skitsen kunne være en 
god ide. 
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tegne spændet over. 

 Evt. begynde at lave 
land til opsnørringen, 
hvis nogle når hertil. 

Skitse delen gik hurtige-
re end forventet så alle 
kom i gang med dette. 
Dette blev lidt rodet da 
jeg ikke havde forventet 
de kom så langt alle 
sammen. 

 Jeg skulle have været 
mere tydelig i forklarin-
gen omkring de små fif 
ved savning, opmåling, 
forboring osv.  

Jeg skulle have stoppet 
klassen og have samlet 
op samlet på de proble-
mer der kunne opstå ved 
opsnøringen, da dette 
blev en lang gentagelse 
fra elev til elev. 
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12.2 Bilag 2 - Praksiseksempel 1 - trin 2 

Reflektionslog dato/tid: 

Fredage uge 46 – klokken 8.10 – 10.10 

Beskrivelse Hvad skete der? Hvorfor? Hvad lærte jeg? 

Vi starter timen med en 

fælles opsamling da de 

er forskellige steder i 

processen. 

  

 

Eleverne fik italesat hvor 

i processen de er, og 

kædet eleverne sammen 

så de kunne hjælpe hin-

anden lidt videre inden 

jeg nåede hele vejen 

rundt. 

Pga. elevernes forskelli-

ge niveau og tempo var 

de meget forskellige 

steder, dette kunne bru-

ges til at være ’en mere 

kompetent person’ i for-

hold til Vygotskys Zonen 

for nærmeste udvikling, 

og det virkede rigtigt 

godt.  

Det fungerer godt at 

eleverne bruger hinanden 

som hjælp. 

 

Derefter skal eleverne 

kigge på deres skitse af 

designet af bøjlens over-

side, gerne revidere og 

finpudse den. 

Eleverne var meget op-

søgende i at snakke om 

deres design, men jeg 

kunne godt se at det ikke 

helt kunne lade sig gøre 

at lave 50 huller på den 

lille bøjle, men jeg ville 

heller ikke sige ”duer 

ikke”. Men fandt boret 

frem og prøvede at måle 

om de svarede til prik-

kerne på papiret. Deref-

ter reviderede de skitsen 

igen. 

Jeg havde ikke gjort nok 

ud af design oplægget i 

starten af forløbet, og det 

kan virkeligt mærkes i 

denne del af processen. 

Eleverne kobler ikke 

skitsen sammen med 

teknik og produkt.. 

Det er vigtigt at sætte 

meget mere fokus på 

design delen fra starten 

af. På en eller anden 

måde skal jeg få eleverne 

til at forstå vigtigheden i 

at skitsen skal illustrere 

virkeligheden i præcision 

og målestok. Men jeg 

mangler et redskab til 

dette… 



 
 Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling                                                                                           2015 

Anne-Kirstine Kristensen Bachelorprojekt – Håndværk & Design Afleveret d. 7. april 2015 

Studienummer: 96569 Læreruddannelsen i Skive  VIA University College 

 

Si
d

e4
5

 

Hvis denne er godkendt 

føres den over på bøjlen 

og efter instruktion ved 

søjleboremaskinen laves 

hullerne. 

 På trods af de allerede 

reviderede skitser så er 

der ikke efterladt meget 

træ mellem hullerne i 

træet. For at eleverne 

ikke skal risikere at øde-

lægge deres flotte bøjler 

indfører jeg en ny opga-

ve i forløbet. 

Eleverne skal nu afprøve 

deres design på en liste i 

samme størrelse som 

deres bøjle overside. 

 På denne måde får ele-

verne både erfaring med 

søjleboremaskinen samt 

mulighed for at vurdere 

om deres planlagte de-

sign fungere eller om 

noget evt. skal ændres. 

 Jeg erfarede at jeg var 

nødt til at indføre en ny 

afprøvnings-del til forlø-

bet, dette føler jeg selv er 

et rigtigt godt tiltag, som 

jeg helt klart vil benytte 

mig af igen. 

Eleverne skal pudse bøj-

lerne helt fine og sikre 

sig et flot finish. 

Eleverne giver efterhån-

den udtryk for at være 

trætte af at pudse med 

sandpapir =) men samti-

digt kommer de også 

stolte og viser for ’læk-

kert’ de har fået materia-

let bearbejdet. 

 Eleverne mærker gevin-

sten af deres arbejde i 

form af at produktet bli-

ver super flot og ’fær-

digt’ at se på.  

 Eleverne bliver stolte og 

oplever et større ejerskab 

når de også selv kan 

fornemme at det er godt 

udført… 

 Finde materiale, snor, 

garn osv. Til at trække 

igennem hullerne. 

Dette var svært for flere 

af eleverne. Nogle havde 

svært ved at vælge mate-

riale. En kunne ikke 

binde knuder. En kunne 

ikke se systemet i hvor-

dan man opnår et møn-

ster ved at trække snoren 

imellem hullerne. 

 Materialevalget skulle 

have lagt tidligere i pro-

cessen. Her skulle jeg 

evt. have lavet eksempler 

på de forskellige mulig-

heder.  

Eleven der ikke kunne se 

system var så frustreret 

over det at han nærmest 

opgav. Jeg forsøgte at 

skabe ro omkring ham 

og vi satte os hen i et 

hjørne hvor vi forsøgte 

 Det er en udfordring i et 

praktisk fag som dette at 

få tid til at sætte sig ned i 

fred og ro for at hjælpe 

en elev med et problem 

der tager lidt mere tid en 

ellers… Jeg skulle evt. i 

stedet for selv at sætte 

mig ned og forsøge at 

hjælpe ham, have allieret 

mig med en udvalgt 

klassekammerat med det 

samme.. En klassekam-
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flere gange. Dette lykke-

des dog ikke, og det 

kræver mere opmærk-

somhed end jeg kunne 

give ham i denne time 

for at hjælpe ham helt i 

mål. Herefter hjalp en 

klassekammerat ham 

med mønsteret. 

merat som havde tid og 

tålmodighed til at prøve 

at forklare hvad han/hun 

gør og tænker når denne 

øvelse laves. 

 Sætte krog i bøjlen.  Her skulle eleverne fin-

de bøjlens tyngdepunkt.. 

Nogle erfarede at det slet 

ikke var ’i midten’ men 

havde noget at gøre med 

hvor der var mest træ 

samt andet materiale.  
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12.3 Bilag 3 - Praksiseksempel 2 

13 Observationer – huset i træet. 

Fokusområde: Jeg har observeret på faktorer for fremme af kreative læringsmiljøer samt elevernes engage-

ment 

 

Lektion 1 

Planlagt undervisning 

Opstart:  beskrivelse af udfordring/formål, opgave, arbejdsproces, og succeskriterier 

Udflugt: i skoven for at finde ’træet’.  

Sløjd:  praktiklærer er til hjælp i sløjd for at assistere eleverne med at sætte grenen på fod. 

Undervisningens forløb  

Som underviser præsenterede jeg eleverne for opgaven via billeder fra en kunstudstilling med imponerende 

små huse i træer (grene) 

Herefter fremviste jeg mit eksempel på et udgangspunkt – min gren på fod.  

Succeskriteriet for denne lektion var at eleverne nåede til at grenen kom på fod og klar til næste trin. 

Herefter gik vi op i skoven hvor eleverne i deres to mands grupper udpegede den gren de ønskede. Inden den 

blev klippet af træet, ønskede jeg at de forklarede mig hvorfor netop denne gren, og hvilke muligheder de 

allerede her kunne se.  

Eleverne blev løbende, med deres godkendte gren, sendt til sløjdlokalet hvor grenen skulle sættes på en fod. 

Her fik de hjælp af deres oprindelige billedkunstlærer (som heldigvis også er sløjdlærer). På denne måde 

kunne jeg fokusere på at blive i skoven og fordybe mig i grenene med eleverne uden at miste styringen med 

gruppen der allerede var færdige med dette.  

Herefter fik grupperne udleveret A3 ark til at tegne en skitse af deres gren på. Eleverne var blevet gjort be-

vidste om hvad skitsen skulle bruges til, jeg fastholdt dem i denne proces, hvilket resulterede i meget flotte 

illustrationer af deres grene. 
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Jeg holdt alle grupper fast i at de ikke kom længere end hertil denne dag. De grupper som var hurtige bad jeg 

om at tegne grenen fra flere vinkler. 

Oprydning tager tid =) husk dette til næste fredag. 

 

Tegn på fokusområde 

Eleverne lytter koncentreret og er aktive i diskussionen om opgaven. 

De fleste grupper summede af glad snakken om både opgaven og hygge imens vi var i skoven. Der var en 

rigtig god stemning i forhold til opgaven kunne jeg høre, og de glædede sig og fantaserede allerede her om 

hvad de ville have i netop deres træ.  

Jeg kunne tydeligt mærke at de fleste grupper havde valgt deres gren med tanke på muligheder, dette kunne 

høres i deres ’salgstale’ når de skulle forklare mig hvorfor det netop var denne gren der skulle med videre i 

forløbet. 

Da eleverne kom tilbage til fælleslokalet med deres gren på fod, kunne jeg fornemme stoltheden i kommen-

tarer som: ”allerede nu er grenen jo MEGA flot”, ”hullet blev for stort, men så satte jeg selv en skrue i, og nu 

kan den ikke væltes af en orkan” samt konkurrence grupperne imellem om hvem der havde den ’bedste’ 

gren. =) 

Når eleverne kom for at fremvise deres skitser kunne man tydeligt høre hvorvidt de kom lidt tvivlende op for 

at få den godkendt første gang, eller når de med stolthed kom for at vise det efter 4. bearbejdelse. Her mær-

kede jeg virkeligt opbyggelsen af elevernes ejerskab til opgaven. 

Jeg glæder mig til at mærke deres begejstring igen næste fredag. 
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Lektion 2 

Planlagt undervisning 

Opstart Fælles opsamling 

Skitse formål, forventninger  

Teaser Præsentation af materialer som inspiration til muligheder. 

Oprydning Vi vil alle gerne have lidt mere frikvarter denne gang  ;) 

 

Undervisningens forløb  

Jeg startede med en fælles opsamling af projektet med endnu et kik på billederne fra kunstudstillingen og en 

snak om muligheder og fri fantasi.  

Herefter tog jeg udgangspunkt i deres skitser af grenen fra forrige lektion, forklarede at formålet med skitsen 

var at visualisere deres ideer til huse/hytter/andre ideer. Jeg forsøgte at være meget klar i mine forventninger 

til dette. Herefter havde jeg en masse forskellige materialer med på to rulleborde. Jeg præsenterede materia-

lerne og fortalte lidt om de muligheder der kunne være ved de forskellige ting, men med tydelighed omkring 

at intet var forkert, og det som den ene gruppe måske brugte til vægge, kunne en anden gruppe bruge til trap-

pe osv. 

Nu var deres opgave at de gruppevis skulle udvikle deres eget hus i deres gren, dette skulle skitseres meget 

konkret og gerne med benævnelser på selve skitsen. De måtte bruge materialerne til at se, mærke og få ideer 

fra. Jeg var meget klar i min tydeliggørelse af at ingen grupper kom til at ’bygge’ på deres hus i disse lektio-

ner, jeg ville have at de fordybede sig og gjorde sig umage.  

Da de først bleg sluppet løs fra oplægget summede det af ideer i hele lokalet. Der blev tegnet, visket og teg-

net endnu mere. De kiggede og mærkede på materialerne og skyndte sig tilbage til skitserne med flere gode 

ideer. Nogle grupper valgte at placerer sig midt i materialerne og følte sig inspirerede netop der..  

Nogle grupper havde brug for at blive hjulpet i gang, og så snakkede vi om deres egne erfaringer med at 

bygge huler i træer, kiggede undersøgende på materialerne og kiggede også på hvad de andre grupper havde 

gang i. Ideerne blev delt på kryds og tværs og de blev vildere og vildere.  

 

Tegn på fokusområde 
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Allerede i oplægget fløj det med ideer som eleverne havde til brug af de forskellige materialer. Det var meget 

opmærksomme og nemme at fastholde i dialogen omkring projektet. 

Eleverne fandt med stolthed deres tegning i bunken og fremviste det til hinanden inden de med glade ansigter 

gik i gang med skitsen. 

Eleverne var helt opslugt af det, og lokalet summede af fantastisk arbejdstøj. Jeg tog mig selv i bare at stå og 

smile og nyde det imens jeg kiggede ud over lokalet. 

Eleverne i grupperne brugte meget dialog omkring deres ideer, og ideerne bliv vildere og vildere. Grupperne 

imellem gav også hinanden ideer og respons som ”ej hvor sejt, det vil vi også” De tog både imod andres 

ideer og byggede videre på dem, så de passede til netop deres gren. 

Tiden fløj afsted for eleverne og flere arbejdede videre i pausen og gav udtryk for at det var træls at timen 

sluttede. 
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Lektion 3 

Planlagt undervisning 

Opstart Opsamling på sidste lektion, kigge på skitserne fra sidste gang, dele ideer. 

Materialer Endnu et kig på materialer 

Projektet Videre med skitser og evt. påbegynde byggeriet 

Oprydning 

 

Undervisningens forløb  

Undervisningen startede igen med en opsamling, og fremvisning af enkelte skitser for at give forskellige bud 

på opgaven.  

Vi kiggede igen på materialerne, flere ideer blev udvekslet.  

Det blev tydeligt meldt ud at skitserne skulle ’godkendes’ inden de måtte gå videre til byggefasen. Grupper-

ne var meget forskellige steder med deres skitse, men fælles var at de alle glædede sig til at begynde på byg-

geriet. 

Sikkerheds snak om limpistoler. 

Da først byggeriet begyndte, skiftede lydniveauet. Der var meget mere kaos, men på en god måde hvor man 

kunne fornemme at eleverne havde glædet sig til at komme til denne del.. 

Eleverne havde vidt forskellige tilgange til opgaven, nogle begyndte at bygge hele sider, andre limede en 

ispind på af gangen. Opgaver blev uddelt og andre samarbejdede.  

Nogle grupper havde svært ved at se hvordan de skulle gøre, vi hjalp igen hinanden med at finde en løsning, 

men de gik også lidt rundt og så hvordan de andre grupper gjorde.  

Der blev snakket både projekt og hyggesnak i grupperne undervejs, og der var en dejlig stemning. 

Oprydning har fået et helt nyt format! Kræver at alle giver en skalle og har ansvar for dette. 

  

Tegn på fokusområde 
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Under fremvisningen af tegninger i oplægget i starten af timen, kunne man høre stoltheden når eleverne sag-

de ”Det er vores tegning”. 

Eleverne var utålmodige på en god måde for at komme i gang med arbejdet. Allerede i løbet af ugen havde 

flere elever været henne ved mig og givet udtryk for at de glædede sig til at arbejde videre. 

De grupper der havde svært ved at komme i gang fik ideer og så muligheder ved at se hvad de andre grupper 

havde gang i. De var gode til at spørge ind til hvordan de havde gjort osv. Så de gik tilbage til deres egen 

gren og kunne komme videre. 

Eleverne kom løbende på nye ideer, der skulle med, både i processen med at konstruere, men også ved at 

hente inspiration hos de andre.  

Der blev arbejdet i pausen og et ”øv” gik igennem lokalet da vi var nødt til at stoppe – og det var ikke pga. 

den kæmpe oprydning. 


