
1FORORD

Lektor i innovation Lotte Darsø viser i denne bog, hvordan du som 
underviser, projektleder eller konsulent kan fremelske innnovations
kompetence.
 
Innovationskompetence dækker over evnen til at skabe innovation 
ved at navigere effektivt i samspil med andre i komplekse sammen
hænge. For at  indfange kompleksiteten i kompetencebegrebet 
introducerer forfatteren en analytisk skelnen mellem socio og 
intrainnovative kompetencer.
 
Innovationspædagogik drejer sig om at designe og tilrettelægge 
undervisningsforløb, der fremelsker deltagernes innovationskom
petence. Bogens ledetråd er innovationsdiamanten, som skaber 
et krydsfelt mellem viden, ikke viden, relationer og koncepter.  
Fokus er på de sociale og pædagogiske rammer, der fremmer 
innovations processer, og hvordan de kan skabes og udfoldes.
 
Formålet med bogen er at inspirere til fornyelse ved at tilbyde en 
række teoretiske modeller, gennemprøvede metoder og nye prak
sisser, såsom skabelse af læringsrum for innovation, anvendelse af 
æstetiske og kunstinspirerede skabelsesprocesser samt ledelse af 
innovationsprocessen gennem forskellige sociale teknologier.
 
Med afsæt i sin egen forskning, diverse teorier og modeller samt 
sine mangeårige erfaringer, refleksioner og eksempler fra praksis 
klæder Lotte Darsø således bogens læsere på til at undervise ikke 
bare om innovation men i innovation.

Lotte darsø 

er ph.d., lektor i innovation og 
leder af Masteruddannelsen LAICS 
på DPU, Danmarks Pædagogiske 
Universitetsskole, Aarhus 
Universitet. Som forsker, forfatter, 
underviser og foredrags holder er 
Lotte Darsø en anerkendt ekspert 

i både indland og udland. Hendes primære forskningsfelt 
er de tidlige innovations processer med særligt fokus på 
betydningen af de menneskelige, læringsmæssige og 
sociale rammer.

Lotte Darsø modtog som den første i Danmark erhvervs
forskerprisen for sin ph.d. Innovation in the Making, der 
udkom som bog på Samfundslitteratur i 2001. Hendes 
andet forskningsfelt, anvendelsen af kunst og kunstneriske 
metoder i organisationer, resulterede i et internationalt 
forskningsprojekt om læring, forandring og innovation 
gennem kunstneriske tilgange, beskrevet i bogen Artful 
Creation. LearningTales of ArtsinBusiness fra 2004. 
Derudover har Lotte Darsø skrevet en lang række artikler 
og kapitler på både dansk og engelsk.
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