
Det sker ikke på bekostning af fagligheden, når 
den traditionelle tavleundervisning erstattes og 

klasselokalerne forlades til fordel for lange projekter, 
der løser virkelige problemer. Eleverne får samme 

karakterer som andre og synes oveni at udvikle 
avancerede innovative kompetencer, viser en 

midtvejsevaluering af projektet ’Gymnasiet Tænkt 
Forfra’, som adjunkt Jan Alexis Nielsen står bag.

Ud i  
virkelig 
heden

- innovationsfremmende  
undervisning

InnovatIon InnovatIon14 15

Fo
to

: S
Ca

n
PI

X



eleverne skal arbejde på egen hånd. Andre bruger 
to-lærer-ordninger, stiller krav om samarbejde med 
eksterne aktører, erstatter lektier med lange dage på 
skolen, nedlægger det faste fagskema, indfører men-
torordninger og ugentlig fællesfrokost mellem lærere 
og elever eller sætter hjul under borde, stole og tavler 
for hurtigt at kunne ommøblere klasselokalet til 
gruppearbejde og kreative øvelser.

”Langt hen af vejen ligner temaerne i den innova-
tionsfremmende undervisning dem, man kan have i 
traditionel undervisning, men arbejdsformen er radi-
kalt anderledes, og den faglige undervisning er typisk 
lagt ind som vidensinput undervejs i projektperio-
den, når det er relevant. Kernestoffet bliver leveret 
indutivt frem for deduktivt. Man har virkelig begravet 
tanken om pensum og kernestof og tænker i, hvad 
eleverne skal kunne efter undervisningen, ikke hvad 
de skal vide,” siger Jan Alexis Nielsen.

Det gymnasieelever skal for at have innovations-
kompetencer er fem færdigheder. De skal kunne 
samarbejde, være kreative, formidle, navigere i en 
proces og handle på et virkeligt problem.

Trænet i at være på dybt vand
Midtvejsevalueringen af ’Gymnasiet Tænkt Forfra’ 
tyder på, at de kompetencer er på vej. Dem opøver 
eleverne i projekter, hvor en klasse eksempelvis 
har arbejdet med at finde nye bud på, hvordan 
Charlottenlund Travbane tiltrækker flere yngre 
gæster, mens andre elever har samarbejdet med 
Helsingør Kommune om at få unge til at blive i lokal-
området frem for at flytte væk eller laver forslag til at 
forbedre en legeplads i en lokal børnehave med afsæt 
i fagene fysik, matemaktik og teknologi og design.

”De får præsenteret en problematik og bliver 
trænet i at opsøge den nødvendige faglige viden 
i bøger, på internettet, hos læreren eller uden for 
skolen. Så skal de afgrænse, hvad de præcis vil ud-
vikle idéer til at løse, før de begynder at kvalificere, 
om løsningerne er brugbare. Til det får de en række 
redskaber som SWOT-analyser, værdikompasset og 
’carriers & barriers’, som mange andre først møder i 
et voksent arbejdsliv,” siger Jan Alexis Nielsen.

Tilgangen ser ud til at gøre projekteleverne mere 
robuste i flydende arbejdsprocesser.

”Typisk vil unge i gymnasiealderen knække 
nakken på at få en stor mængde informationer om 
en problemstilling og blive mødt af en virkelighed, 
der er langt mere kompliceret, end man forestiller 
sig i et klasselokale. Projekteleverne har bare aldrig 
prøvet andet, og de er vant til at være på dybt vand, 
så elevernes og lærernes fortællinger tyder på, at de 
går mere åbent til værks end normale gymnasieele-
ver ville gøre, og at de dykker dybere ned i problem-
stillingerne uden at lade sig skræmme af kompleksi-
teten,” siger Jan Alexis Nielsen.

Han understreger dog, at det endnu er ikke 
muligt at måle resultatet.

”Selvom det er et politisk ønske, at innovations-
kompetencer skal fylde mere i gymnasiet, bliver alle 
elever til eksamen kun bedømt på de faglige kom-
petencemål i bekendtgørelsen. Vi er først nu igang 
med at samle erfaringer med, hvordan man måler 
innovationskompetencer, men lærerne i projektet 
peger på, at eleverne bliver mere refleksive og 
bevidste og helt automatisk tænker på, hvordan 
de kan bruge deres fag-faglige kompetencer til at 
løse en autentisk problemstilling,” siger Jan Alexis 
Nielsen.

Han kan derimod konstatere ud fra midtvejse-
valueringen, at eleverne i høj grad er tilfredse med 
deres anderledes skoledag, og at den manglende 
tavleundervisning synes at give et bedre læringsmil-
jø, som endda også er efterspurgt af gymnasieelever 
uden for projektet. Jan Alexis Nielsen har nemlig 

Af Annette Haugaard

Da det blå flag på strandene uden for Espergærde i Nordsjælland for nogle år 
siden blev fjernet, fordi badevandet ikke længere var rent nok til, at sommer-
gæster måtte boltre sig i bølgerne, fik det indirekte betydning for en gruppe 
hf-elever på det lokale gymnasium. Som en del af deres undervisning i biologi 
har de arbejdet sammen med kommunens biolog om at forklare, hvordan pro-
blemet kunne opstå, og hvordan man i praksis kan løse det.

Men kan man bygge hele undervisningen i gym-
nasiet op på den type projekter, uden at eleverne 
mister viden om fagenes kernefaglighed? Det er et 
af de spørgsmål, som bliver undersøgt i projektet 
’Gymnasiet Tænkt Forfra’, hvor i alt seks klasser 
med 168 elever og mere end 30 lærere på stx, hhx, 
htx og hf siden 2012 nytænker gymnasiets måde at 
organisere undervisningen på med det mål at udvik-
le innovative kompetencer hos gymnasieelever.

Nu ligger midtvejsevalueringen af projektets 
første 21 måneder færdig, og den viser, at ambi-
tionen meget vel kan lykkes. Med det forventede 
karaktergennemsnit intakt.

”Det tyder på, at selvom man centrerer gymnasi-
ets undervisning omkring eleverne i projekter med 
autentiske problemstillinger og en løsningsorien-
teret proces, sker det ikke på bekostning af kerne-
fagligheden. Efter 1. G får eleverne i ’Gymnasiet 
Tænkt Forfra’ ikke lavere karakterer end andre 
elever, der modtager traditionel tavleundervisning. 
Karakterer for 2. G er ikke analyseret endnu. Der 
er desuden tegn på, at de oveni udvikler avancere-
de kompetencer til at løse projekter, selvom vores 
eksamensformer endnu ikke er gearet til at vurdere 
innovationskompetencer kvantitativt,” siger Jan 
Alexis Nielsen, der er evaluator på projektet og 
adjunkt ved Institut for Naturfagenes Didaktik på 
Københavns Universitet.

Politisk og pædagogisk dagsorden
Innovation gjorde sit indtog i gymnasiet med refor-
men fra 2005, der forpligtede alle gymnasier til at 
lære eleverne at arbejde innovativt med ’virkelige’ 
problemstillinger, hvor de kobler teori og praksis. 

”Der har siden 1990’erne været stor politisk 
bevågenhed på, at uddannelsessystemet fremmer 

elevernes innovative potentiale, fordi man antager, at 
det er nødvendigt for at kunne skabe vækst og værdi 
for samfundet,” siger Jan Alexis Nielsen.

Og fokus på innovation giver også pædagogisk 
mening.

”Vi ved fra læringsteorien, at det skaber motivati-
on og mening hos elever, når de arbejder med rigtige 
problematikker. Det har danske uddannelser været 
gode til siden 1970’erne, men innovationsdidaktik-
ken går et skridt videre. Det er ikke nok at bruge et 
fag til at arbejde med problemstillinger fra verden 
uden for skolen, eleverne skal også kunne finde løs-
ningsforslag og forholde sig til, om de kan realiseres, 
og hvilken nytte og værdi de tilfører et praksisfelt. 
Resultatet af elevernes aktiviteter skal groft sagt ikke 
bare ende på lærerens bord, men også række ud mod 
omverden. Sådan arbejder eksempelvis RUC, men 
det er forholdsvis sjældent brugt i gymnasieverde-
nen,” siger Jan Alexis Nielsen.

Nye dogmer sikrer induktiv 
undervisning
’Gymnasiet Tænkt Forfra’ står på skuldrene af 
et tidligere projekt i Region Hovedstaden kaldet 
’Innovationskraft og entreprenørskab på gymnasi-
er’. Erfaringerne herfra viste, at det er er muligt at 
inkorporere innovationsfremmende undervisning i 
gymnasiet, men det kræver et opgør med den traditi-
onelle organisering af undervisningen. 

De seks gymnasier i ’Gymnasiet Tænkt Forfra’ har 
derfor indført nye dogmer for at tvinge undervis-
ningen væk fra den traditionelle form med en lærer 
foran tavlen, der forklarer et fag til lyttende elever 
på lange lige rækker. Nogle af skolerne i projektet 
efterlever nu et princip om et fag i en hel dag eller 
en maksimal taletid til læreren på syv minutter, før 

de går mere åbent til værks end normale gymnasieelever 
ville gøre, og de dykker dybere ned i problemstillingerne 

uden at lade sig skræmme af kompleksiteten. 
Jan Alexis Nielsen

5 BUD PÅ INNOVATIONSKOMPETENCER
Projektet ’Gymnasiet Tænkt Forfra’ definerer fem centrale kompeten-
cer hos gymnasieelever, som kan vise, om de kan arbejde innovativt 
med et fag:

Kreativitet: evnen til at fortolke en opgave selvstændigt, udvikle idéer 
og vælge de bedste.

Samarbejde: evnen til at arbejde sammen med mennesker, være rum-
melig og bevidst påtage sig forskellige roller i samarbejdet.

Navigation: evnen til at se, hvilken viden det er relevant at indsamle 
og organisere for at løse en opgave.

Handle: evnen til at få ting til at ske og mod til at løbe en risiko.

Formidling: evnen til at forklare det færdige projekt på en overbevi-
sende måde for andre. 
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Man har virkelig begravet tanken om 
pensum og kernestof og tænker i, hvad 

eleverne skal kunne.
Jan Alexis Nielsen

Af Annette Haugaard

Der er flere timer til frokost, alligevel 
har eleverne i 3.g på hhx en livlig dis-
kussion om rugbrød og boller. Årsagen 
er ikke sult, men at klassen tester en 
ny eksamensform, som både vurderer 
deres faglige viden om afsætning og 
deres evne til at være kreative, samar-
bejde, formidle, navigere i og handle 
på en faglig problemstilling hentet fra 
virkeligheden. 

For selvom man i projektet ’Gymnasiet 
Tænkt Forfra’ arbejder på at udvikle 
netop disse fem kompetencer hos 3.g. 
på hhx og fem andre gymnasieklas-
ser i hovedstadsområdet, findes der 
endnu ikke metoder, som kan vise, om 
missionen lykkes. Derfor har projektet 
nedsat en arbejdsgruppe med adjunkt 
Jan Alexis Nielsen fra Københavns 
Universitet som formand, og i dag skal 
deres overvejelser stå sin prøve.

”Normalt definerer embedsmænd, 
politikere og fagkonsulenter rammerne 
for vurderinger ved en eksamen, men i 
forsøget her samler vi viden nedefra,” 
siger Jan Alexis Nielsen.

Adgang til arbejdsprocessen
Hos 3.g er der slået brød op til en 
eksamen i afsætning over to dage. En 
gruppe trækker et emne om en ny 
tendens kaldet ’Private Labels’, hvor 

supermarkedskæder producerer eget 
brød under navne som Vores, Princip 
og Levevis og dermed fortrænger 
Kohberg og Schulstad fra hylderne. 

I klasselokalet går faglæreren og to 
eksterne bedømmere rundt mellem 
bordene, hvor elever læser artikler 
om hver sit emne og i de næste fire 
timer diskuterer deres problemstilling 
i forhold til, hvad de ved om afsætning 
fra undervisningen. Jan Alexis Nielsen er 
også til stede for at undersøge lærernes 
bedømmelsesproces.

”Det interessante er, om læreren 
og bedømmerne er enige om, hvilken 
karakter eleverne skal have både for 
deres fag-faglige viden og deres inno-
vative kompetencer, når de har adgang 
til samme informationer om eleverne. 
I det her tilfælde kunne de observere 
elevernes gruppearbejde og se, hvordan 
de arbejder og er i processen,” siger Jan 
Alexis Nielsen.

I dagens to sidste timer forbereder 
eleverne hver for sig en præsentation af 
deres viden og case. 

Overraskende stor enighed
På dag to er gruppen samlet igen ved 
det grønne bord. Hver elev holder et 
oplæg på 5-7 minutter som afsæt for 
en dialog med lærer og bedømmere, 
og Jan Alexis Nielsen overværer den 
efterfølgende votering.

”Det viser sig, at de stort set uden 
tvivl er i stand til både at nå til enig-
hed om den afsluttende karakter for 
det fag-faglige, og når jeg bearbejder 
statistikken for deres bedømmelser af 
de fem innovative kompentencer, ser 
det også meget bedre ud, end jeg havde 
regnet med,” siger Jan Alexis Nielsen.

Undervejs i eksamensdagene har 
bedømmere og lærer givet eleverne 
karakter for hver af de fem innovative 
kompetencer. Uden at se hinandens 
vurdering.

”Alligevel er der også på det område 
meget stor overensstemmelse, og det 
er interessant, fordi de skal holde øje 
med så mange parametre på en gang 
og på områder, man ikke er vant til at 
vurdere,” siger Jan Alexis Nielsen.

Arbejdsgruppen tester eksamens-
former i fem fag i efteråret 2014 og 
afleverer deres endelige anbefalinger 
i slutningen af året. Jan Alexis Nielsen 
ved endnu ikke, hvordan de kommer til 
at lyde, og hvad de præcis skal bruges 
til.

”Den langsigtede ambition er formo-
dentlig, at man stadig giver eleven en 
samlet eksamenskarakter, men at den 
rummer en vurdering af både elevens 
kernefaglighed og innovationskompe-
tencer.” 

Innovativ eksamen i rugbrød
Fem gymnasieklasser afprøver nye måder at gå til eksamen på, som 
tager højde for, at eleverne ikke bare skal have målt deres faglige 
viden, men også deres evner til at bruge den  viden innovativt.
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både interviewet elever fra  projektklasserne og 
elever i seks kontrolklasser, som tager en gængs 
gymnasieuddannelse

”Begge grupper oplever, at tavleundervisning 
som standardundervisningsform ikke er optimal 
for deres læring, motivation og engagement. De 
peger i stedet på, at mere elevcentrerede projektlig-
nende forløb, som dem der helt signifikant indgår i 
projektet, er den optimale undervisningsform, men 
kontroleeleverne møder det bare ikke særlig tit,” 
siger Jan Alexis Nielsen.

Modige lærere med godt netværk
Den særlige projektorienterede undervisningsform 
stiller store krav til lærerne. De skal blandt andet 
kunne finde og samarbejde med eksterne parter.

”Skole-virksomheds-samarbejde er svært at få 
igang, fordi du skal opbygge og pleje et netværk hos 
offentlige myndigheder og private virksomheder, 
som har tid og lyst til at arbejde med en klasse. 
Det har været lettere her, fordi man har et stor-
stilet projekt i ryggen. Derudover skal man være 
opmærksom på, om den eksterne aktør kan give 
feedback, der er relevant for elevernes læring og 
ikke bare fortæller, om løsningerne er gode eller 
dårlige set med aktørens øjne. Det ved vi faktisk 
meget lidt om, hvordan man forbereder,” siger Jan 
Alexis Nielsen.

Oveni skal lærerne kunne udvælge problematik-
ker, som indkapsler den faglige viden, eleverne skal 
lære i et eller flere fag.

 ”Det er en meget svær fagdidaktisk opgave at 
identificere kontekster, som kernefagligheden passer 
på. Man skal turde afgive noget af sin traditionelle 
kontrol over det faglige stof og stole på, at hvis man 
opstiller tydelige og velovervejede rammer, så opsø-
ger eleverne selv den ønskede viden, eller man kan 
lægge det ind undervejs, som det passer i elevernes 
tempo,” siger Jan Alexis Nielsen.

Innovationsfremmende undervisning kræver 
også, at lærernes samarbejde organiseres markant 
anderledes.

”Hvis man vil mere end at lave traditionelle 
feature-uger, skal hele skolen og de organisatoriske 
rammer spille med. Lærerne i de andre fag skal jo 
være fleksibe, for du kan ikke arbejde på denne her 

måde to timer om ugen. Man bliver nødt til at tage 
hele dage ud, hvor eleverne ikke laver andet, og 
så må skemaet være fleksibelt. Det er tydeligt, at læ-
rerne i projektet arbejder sammen i lokale teams på 
en mere intens måde, end man plejer. De får færre, 
men stærkere kollegiale relationer, når de så intenst 
skal lave professionel udvikling og underlægge 
deres fag en problemstilling. I begyndelsen var det 
tidskrævende, men med tiden ser det ud til at blive 
nemmere,” siger Jan Alexis Nielsen. X

Projektet ’Gymnasiet Tænkt Forfra’ løber frem til 
sommeren 2015. Herefter bliver den samlede effekt på 
elevernes karakterer, fravær, motivation og kompeten-
cer vurderet sammen med effekten på lærernes arbejds-
glæde og trivsel. 

Find rapporten Midtvejsevaluering af Gymnasiet 
tænkt forfra på Gymnasieforskning.dk

OM JAN ALEXIS NIELSEN
”Cand.mag. i filosofi og matematik og har skrevet ph.d. om 
gymnasieelevers argumentation omkring etiske dilemmaer i 
biologiundervisningen. Han er ansat som adjunkt på Institut 
for Naturfagenes Didaktiv ved Københavns Universitet
og arbejder som følgeforsker og evaluator af projektet 
’Gymnasiet Tænkt Forfra’. Derudover er han formand for en 
arbejdsgruppe, som udvikler og tester nye eksamensformer, 
der kan måle gymnasielevers innovative kompetencer.”

LÆS MERE:
På Gymnasieforskning.dk findes der flere 
tekster om innovation:

 Ň Skal elever have karakterer for at være inno-
vative?, Jan Alexis Nielsen

 Ň Innovation: Hvad er vigtigere end hvordan?, 
Peter Hobel

 Ň Innovation i gymnasiet, Rapport 1-4, Torben 
Spanget Christensen, Peter Hobel & Michael 
Paulsen

 Ň Almen studieforberedelse og innovativ kom-
petence: En undersøgelse af 1.g’eres brug af 
skrivning som medie til innovation i fagligt 
samspil, Peter Hobel

Det er tydeligt, at lærerne i projektet 
arbejder sammen i lokale teams på en 

mere intens måde, end man plejer.
Jan Alexis Nielsen
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Den nyeste naturfagsdidaktik helt ud i klasseværelset 

På Institut for Naturfagenes Didaktik (IND) på Københavns Universitet forsker vi i de særlige 
udfordringer, der er ved at lære naturvidenskab (herunder matematik). IND er placeret under 
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og er Danmarks største 
naturfagsdidaktiske enhed. Den viden vi har på instituttet fra forsknings- og 
udviklingsprojekter, tilbyder vi nu i form af skræddersyede skolebaserede kurser og andre 
aktiviteter på dit gymnasium. Kurserne er velegnede til fx pædagogiske dage eller som opstart 
på særlige aktiviteter, hvor I vælger at sætte naturvidenskabsundervisningen i fokus. 
 
Skolebaserede kurser: 

- Undersøgelsesbaseret undervisning i naturfag – hvordan gør vi? 
Vi arbejder med hele naturfagsgruppen (inkl. matematik), hvor I som lærere 
tilrettelægger konkrete forløb, hvor eleverne aktivt bliver styrende i deres egen 
læringsproces gennem undersøgelse, eksperimenter og formidling af resultater. Efter 
kurset vil hele faggruppen have et fælles sprog og en ramme/metode for at lave 
undersøgelsesbaseret undervisning.  
Omfang: 2 dage. Kontakt: Klavs Frisdahl (klavs.frisdahl@ind.ku.dk) for mere 
information.    
 

- Andre eksempler på kurser kunne være:  
o Nye evalueringsformater til naturvidenskab og matematik: Fokus på formativ 

evaluering 
o Innovation i naturfagsundervisningen – hvordan? 
o Undervisningsmål og læringsmål i gymnasiet – evaluering gennem 

teamsamarbejdet 
o Fagdidaktisk brush-up 
o Brug af APPs i naturfagsundervisningen  
o Brug af uformelle læringsmiljøer 

Se evt. på http://www.ind.ku.dk/undervisning-kurser/kurser_for_andre/ 
Kontakt: Sebastian Horst (shorst@ind.ku.dk) for mere information. 

 
Konsulentydelser og fagdidaktiske input: 

- Ud over de færdigudviklede kurser tilbyder vi skolebaserede udviklingsaktiviteter for 
faggrupper på en skole, hvor vi giver konsulent-sparring og 
fagdidaktiske input.  

 
Omfang og priser vil afhænge af hvilken af den nærmere aftale om, 
hvad I ønsker fra os. Bemærk, at omfanget af disse ydelser er 
begrænset, så vi må tage forbehold for, hvornår vi kan få plads i 
kalenderen. Kontakt os derfor snarest muligt for at starte dialogen. 
 

Institut for Naturfagenes Didaktik; Københavns Universitet; Øster 
Voldgade 3; 1350 København K; Kontakt: INDs sekretariat 

ind@ind.ku.dk Tel. +45 35 32 03 94 
 


