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Valgfag: Innovation 

Følgende kilder er anvendt til beskrivelsen af valgfaget: 
- Ebbe Kromann-Andersen og Irmelin Funch Jensen; KIE-modellen - innovativ undervisning i folkeskolen; 
Erhvervsskolernes Forlag, 2009 
- Lilian Rohde og Anja Lea Olsen; Innovative elever - undervisning i FIRE design; Akademisk Forlag, 2013 
- Greve kommunes skolepolitik 
- De nye fælles mål for henholdsvis dansk og engelsk: http://www.uvm.dk/Den-nye-folkeskole/Udvikling-af-
undervisning-og-laering/Maalstyret-undervisning-og-laering/Faelles-Maal/Faelles-maal-i-alle-fag  
- Fælles mål, faghæfte 43, valgfaget "Iværksætter" i 10. kl. 
- Folkeskoleloven: http://www.uvm.dk/Den-nye-folkeskole/Lovgrundlag 
 
 

Fagformål 

At søge kvalitative svar på spørgsmålet: Hvordan kan skolens arbejde med meningsfuldhed 
også være? Svarene søges via kreativitet, innovation og entreprenørskab. 
Forløbet skal: 
- Træne elevernes kompetencer i at få ideer og omsætte dem i praksis, lige fra idégenerering og proces til udførelse; 
og gennem processen skabe eller forbedre et produkt, en proces, en organisering eller en formidling. 
- Give eleverne konkrete værktøjer de kan bruge i andre fag, fx hvordan kan idégenereringsværktøjer bruges 
fagfagligt i dansk m.m.  
- Give eleverne konkrete værktøjer de kan bruge i sammenhænge hvor de er gået i stå og har brug for input til 
hvordan de kan komme videre. 
- Træne elevernes tværfaglige kompetencer. 
- Træne 21. århundredes kompetencer, fx: Problemløsning, kreativitet, samarbejde, informationssøgning og 
bearbejdning, selvevaluering og handlekompetence. 
 
Reference til folkeskolelovens paragraffer: 
- §9 stk. 5 om at valgfag fra 10. kl. også kan tilbydes i 7.-9. kl. 
- §19 d, stk. 4 hvor valgfag oplistes, herunder "Iværksætter". 
Derfor:  
Tune skoles Innovationsvalgfag skal således pejle i retning af valgfaget "Iværksætter" i 10. kl., faghæfte 43, som har følgende slutmål, 
her i en form der er tilpasset niveau for 7.-9. kl. (Bearbejdet af Søs Irini Armyrantis).  
Idéprocesser: 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig begyndende kundskaber og færdigheder, der træner dem i at: 
• deltage i gennemførsel af forskellige former for idéudviklingsforløb 
• deltage i afprøvning og vurdering i egne og andres ideer 
• deltage i at eksperimentere med og afprøve de udviklede ideer 
• reflektere over egen arbejdsproces. 
Produkt- og konceptudvikling: 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig begyndende kundskaber og færdigheder, der træner dem i at: 
• deltage i at planlægge en arbejdsproces med udgangspunkt i det valgte idéoplæg 
• deltage i at udvikle prototyper og projektoplæg, herunder, hvor det er relevant at arbejde med økonomi og afsætning. 
• deltage i at gennemføre af konkrete projekter. 
Formidling og markedsføring: 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig begyndende kundskaber og færdigheder, der træner dem i at: 
• deltage i udvikling af strategier i relation til markedsføring af egne produkter og koncepter 
• deltage i præsentation af egne og andres produkter 
• anvende it til research og formidling  

Mål (kompetencemål samt færdigheds- og vidensmål) 

Kompetenceområde Kompetencemål Færdigheds- og 

vidensmål  

Tegnene for opnåelse af 

mål 

Generelt:  
- Kreativitet, 
innovation og 
entreprenørskab i teori 
og praksis. Primært 
vægtning på praksis, 
sekundært på teori.  
- 21. århundredes 
kompetencer. 
- At arbejde med 
Blooms taksonomi. 
- At søge svar på 

Praksis:  
- Træne og udvikle divergent 
og konvergent tænkning, 
nysgerrighed, mod, 
samarbejde, kreativitet, 
informationssøgning og 
informationsbearbejdning, 
handlekraft, 
eksperimenteren, 
selvevaluering og tro på egne 
evner. 
- At arbejde med 

- At kunne deltage aktivt 
og samarbejdende i de 
konkrete øvelser samt i 
processen som helhed. 
- At kunne forholde sig 
bevidst til hvor man er i en 
proces og kunne se 
sammenhængen (den røde 
tråd) i en proces.  
- At kunne søge 
sponsorater. 
- At kunne forholde sig til 

- At få ideer og omsætte dem i 
praksis, lige fra idégenerering 
og proces til udførelse; og 
gennem processen skabe eller 
forbedre et produkt, en 
proces, en organisering eller 
en formidling. 
- At være aktiv deltagende i 
øvelserne. 
- At der kommer 
sponsormidler til projekterne. 
- At svare på spørgsmål 
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hvordan skolens 
arbejde med 
meningsfuldhed også 
kan være? 
  

sponsorering. 
- At træne processuelt 
arbejde fra idé til produkt. 
Teori:  
- Kendskab til 
grundlæggende 
innovationsbegreber, teori og 
metoder. 
- Introducere indsigt i 
betydningen af innovation og 
entreprenørskab i forhold til 
samfundsudviklingen. 

hvilken form der er 
relevant at præsentere sin 
viden i. 
- At være modig og 
acceptere fejl.  
- At opnå kendskab til 
Blooms taksonomi. 
- At opnå viden om 
innovation. 

knyttet til innovation. 
- At redegøre for hvad man 
har lært og hvilke 
kompetencer man har trænet. 
- At være kreativ ved at gøre 
eller kombinere kendte ting på 
nye måder. 
- At nå fælles fastlagt mål. 
- At give mulige på 
spørgsmålet "hvordan skolens 
arbejde med meningsfuldhed 
også kan være?" 

Kreativitet:  
Divergent tænkning: 
- Kreativitet udfoldes 
fantasifuldt, frit og 
associerende. 
- At tænke "Og så?" 
- NYT! 

- At kunne frembringe en 
rigdom af ideer.  
- At sige JA til sig selv og 
andre. 
- At turde at begå fejl. 
- At kunne anvende egne 
erfaringer fra forskellige 
sammenhænge. 

- At være åben, idérig, 
fantasifuld og risikovillig. 
- At skabe mange ideer og 
se et emne fra mange 
forskellige perspektiver. 
- At kunne stille gode 
spørgsmål. 

- At opføre sig legende, fjollet, 
at udstråle optimisme og at 
grine sammen med andre.  
- At sige Ja til andres forslag. 
- At producere ideer. 
 

Innovation: 
Konvergent tænkning: 
- Træning af logik og 
rationalitet. 
- At tænke "Ja, men!" 
- NYTTIGT! 

- At udvælge og konkretisere 
idéer. 
- At træne evnen til at 
analysere, fordybe, 
undersøge og at opnå 
værdibevidsthed. 

- At kunne vælge en idé 
blandt mange. 
- at være bevidst om 
ideens værdi for andre. 
- At kunne se muligheder 
og begrænsninger.  

- At deltage i analyse, 
diskussion, argumentation, 
netværksbrug og at opnå 
enighed. 
- At redegøre for 
værditilskrivning. 

Entreprenørskab:  
- Divergent og 
konvergent tænkning i 
handlende samspil. 
- NYTTIGGJORT! 

- At træne handle-
kompetence ved at få emne / 
produkt / koncept taget i 
brug. 

At kunne organisere, 
planlægge, sætte i værk så 
produkt / koncepter bliver 
operationaliseret i den 
virkelige verden.  

- At indgå og overholde aftaler 
og overholde deadlines. 
- At udvise ansvarsbevidsthed. 

Danskfagligt: 
- De danskfaglige 
kompetenceområder (i 
følge nye fælles mål): 
Læsning, fremstilling, 
fortolkning og 
kommunikation -  
italesættes, trænes og 
evalueres i relevante 
og passende omfang. 
- Bevidsthed om hvilke 
danskfaglige 
discipliner der er i spil 
når man arbejder med 
kreativitet, innovation 
og entreprenørskab. 

- At træne det at kunne 
udtrykke sig forståeligt og 
klart i skrift og tale i en form, 
der er passende til 
situationen og medie. 
- At træne brug af billeder til 
forskellige formål. 
- At opnå øget færdighed i at 
kunne redegøre for hvilke 
danskfaglige discipliner der 
er i spil når man arbejder 
med kreativitet, innovation 
og entreprenørskab. 

- At kommunikere 
passende til og med andre. 
- At kunne bruge billeder 
som afsæt for 
kommunikation. 
- At opnå kendskab til 
blogs og at kunne arbejde 
med bloggens muligheder. 
- At kunne forholde sig til 
hvilke danskfaglige 
discipliner der er blevet 
trænet i forhold til 
konkrete øvelser. 
 

- At bruge billeder som afsæt 
for kommunikation. 
- At skrive blogindlæg og 
blogkommentarer. 
- At eleverne mundtligt og 
skriftligt/grafisk kan redegøre 
for hvilke danskfaglige 
discipliner der er blevet 
trænet. 
 

Engelskfagligt: 
Styrke elevernes 
engelskfaglige 
mundtlige 
kompetencer. 

Deltagelse i kortere samtaler 
og give korte og 
sammenhængende 
fremstillinger af almindelige 
og igangværende situationer 
og emner på engelsk. 

At tilegne sig relevant 
ordforråd og at kunne 
sætte ord på ting og 
processer. 

Tegn:  
At turde og at indgå i dialog 
på engelsk.  

Andre fag: 
  

Afhængig af de konkrete udfordringer eleverne får stillet og afhængig af de ideer eleverne 
får vil andre fag helt naturligt komme i spil, fx håndværk/design og matematik. 

It: - At arbejde med blogs 
- At arbejde med Google 
Education fx drev og docs. 
- At træne digital literacy 
herunder opmærksomhed på 
digital identitet og fodspor. 
- At bruge relevante apps. 

- At opnå kendskab til 
relevante Google 
Education elementer, fx 
drev og docs.  
- At kunne overføre viden 
om og erfaring med brug 
af apps fra andre fag. 

Tegn: 
- At arbejde med blogs, Google 
drev og docs.  
- At søge, finde og anvende 
informationer. 

Socialt: - At skabe sammenhold og 
venskaber på tværs af 
årgange og klasser. 
- At kunne fastlægge og nå 
mål i fællesskab. 

Tegn: 
- At eleverne knytter nye relationsbånd. 
- At eleverne hjælper og understøtter hinanden. 
- At være i flow sammen. 
- At nå fælles fastlagt mål og fejre det i fællesskab.  
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Læseplan 

Generel information: 
- Udgangspunktet er innovationsmodellen "KIE-modellen", men også andre innovationsmodeller vil komme i spil.  
- At kunne arbejde problemløsende med konkrete udfordringer stillet af underviser, af skole, og af det nære 
offentlig/private miljø omkring skolen, fx kommunal afdeling, lokal virksomhed, forening, institution eller organisation. 
- Samlet vil valgfagsholdet komme igennem 3-4 hele innovationsforløb.  
- Første konkrete udfordring er indretning af et innovationsområde på skolen.  
- Primærunderviser er lærer Søs Irini Armyrantis, men relevante fagfolk vil blive inviteret og deltage enten fysisk eller 
digitalt via fx Skype. 
- Undervisningssted et er primært skolen, og det innovationsområde vi selv designer; men i det omfang det er 
relevant og muligt vil holdet tage på undersøgende ekskursioner. 
Lektier: 
Der vil være lektier til hver gang: Oftest dog blot en kort skriftlig refleksion på valgfagets blog; men det kan også 
være egentlig forberedelse, fx YouTube klip der skal ses, tegne en skitse, opsøge information, færdiggørelse af en 
sponsoransøgning, osv. Påregn ca. 5-20 minutters lektie til hver gang. 
Undervisningsomfang: 
Der afsættes to lektioner om ugen. Dertil lægges deltagelse i relevante arrangementer, fx i forbindelse Danmarks 
iværksætteruge (uge 47), eller innovationsarrangementer i Greve kommune, m.m. (dette vil være frivilligt). Endelig er 
der evt. mulighed for at afholde en innovationscamp i en weekend, hvis der er fælles interesse for det. 

 

 


