
Innovativ og evidensbaseret skole

Hvis der skal arbejdes målrettet og stringent 
med målsætning, kriterier, feedback og de 
undervisningsformer, som har størst effekt 
på elevernes læringsudbytte, må det give 
ringe kår for kreative og innovative tilgange, 
personlig udvikling og udgangspunktet i den 
enkelte elevs forudsætninger – eller hvad?
Nogle frygter måske, at der i denne tid med 
fokus på evidens og læringsudbytte ikke er 
plads til kreativitet, bløde værdier og in-
novative kompetencer. Sådan er det ikke 
– nødvendigvis. 

Det er velkendt, at de danske elevers læse- 
og regnefærdigheder ikke var prangende i 
PISA-undersøgelserne fra 2006, og som i 
flere andre vestlige lande blev disse resultater 
drivkraften i en kritik af, at undervisnin-
gen ikke var god nok (Rasmussen, Kruse og 
Holm 2007). Kritiske rapporter om uddan-
nelsesforskning førte til fremvækst af tanken 
om en evidensbaseret undervisning. For-
talere for evidensbaseret praksis antager, at 
undervisningens mål er givne, og at de mest 
relevante spørgsmål, der kan stilles, handler 
om de mest effektive og virkningsfulde må-
der at opnå disse mål. John Hatties forskning 
peger bl.a. på tydelig målsætning og feedback 
som konkrete didaktiske løsninger, der virker 
i praksis (Hattie 2013).

Hvordan hænger dette sammen med røsterne 
fra uddannelsespolitisk hold, om at vi i 
(frem)tidens samfund skal leve af at være 
kreative og innovative? ”Kend din virkning”, 
siger Hattie. I halen af dette er det nærlig-
gende at spørge, hvad virkningen er ved at ar-
bejde med kreativitet og innovation i skolen. 

Innovation, når det bliver brugt i erhvervsli-
vet, handler især om iværksætteri (innovati-
on, der føres ud i livet) og radikal innovation, 
hvor man tænker ”ud af boksen”. Innova-

tionsbegrebet handler derimod i en 
uddannelsesmæssig sammen-

hæng mere om kreativi-
tet (innovation, hvor 

man leger med 

ideer, tanker, muligheder og materialer, som 
derved fører til en fornyelse) og inkrementel 
innovation, hvor man udvikler ”inden for 
boksen”. Når innovation både fokuserer på 
arbejdsproces og et endeligt produkt, bliver 
det en videreudvikling af kreativitet, hvor 
kreativiteten tillægges værdi, og ’idéen sæl-
ges’ (Tanggaard 2010; Paulsen, Christensen 
og Hobel 2011). 

Innovation bliver netop centralt, når foran-
dringerne skal føres ud i livet. Der er sikkert 
ikke en ”one size fits all”, når det kommer til 
at implementere bl.a. en skolereform. Her må 
den enkelte organisation og den enkelte sko-
leleder oversætte de udefrakommende krav 
til en lokal kontekst, og medarbejderind-
dragelse i en rummelig og kreativ skolekul-
tur kan måske medføre nogle af de ønskede 
effekter. Da viden er vigtig for innovation, 
bliver relationer og det sociale samspil i en 
gruppeproces vigtig for udfoldelsen af de 
innovative kompetencer, fordi det ofte er i 
mødet mellem forskellige domæner, at den 
gode idé opstår. 

I dette nummer af Skolen i Morgen ser vi 
nærmere, på hvilken rolle kreativitet og in-
novation kan have i skolen, og hvordan skole-
lederne kan give rum for dette.

Feiwel Kupferberg giver et teoretisk indspark 
til kreativitetsdiskussionen i skolen. Han me-
ner, at skolelederne må fremme bl.a. kollektiv 
opgaveløsning, problemløsningskompetence 
og tværfaglighed for at udløse potentialet til 
at blive en udviklende skole. 

Justine Grønbæk Pors kortlægger det kom-
plekse landskab, som skolen befinder sig i, 
hvor skoleledere må navigere mod øget fokus 
på såvel læringsudbytte på tværs af grænser 
mellem skole og fritid som innovativ og flek-
sibel skoleorganisation. 

Anne Marie Vinther undersøger Ken Ro-
binsons 9 principper, som sætter fokus 
på at fremme kreativ ledelse i en kreativ 
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Den udviklende skole
Af Feiwel Kupferberg

For at være kreativ skal man have opfindsom-
hed. For at være innovativ skal man kunne 
afgøre, hvilken slags opfindsomhed der har 
en markedsmæssig værdi, og kunne videre-
udvikle den oprindelige idé til et færdigt, 
kommercielt gangbart produkt. Denne artikel 
præsenterer en teoretisk indføring i kreativi-
tet og innovation i skolen, hvor bl.a. problem-
løsningskompetence og tværfaglighed kan 
fremme potentialet til at blive en udviklende 
skole – for elever, lærere og ledere.   2
At lede mellem evaluerings- og 
innovationskulturer – folkeskolen som 
aktuel og potentiel organisation
Af Justine Grønbæk Pors

Hvilke muligheder har den enkelte skole for 
at eksperimentere med nye måder at tænke 
læring og skoleorganisering på? Dette spørgs-
mål søger denne artikel at svare på. Folkesko-
len er i dag spændt ud mellem modsatrettede 
krav om at organisere og innovere. Folkesko-
len skal både skabe en formel organisation  
af sammenhænge mellem mål og handlinger 
og udnytte det uventede og eksperimente-
rende. 5
Den kreative skoleleder
Af Anne Marie Vinther

Skolerne står over for store udfordringer, som 
kræver dygtig ledelse, der kan sætte retning 
og samtidig skabe rum for deltagelse og 
kreativitet på medarbejder- og teamniveau og 
derved skabe en energisk, innovativ kultur. 
Dette uddybes via 9 principper, som sætter 
fokus på at fremme kreativ ledelse i en kreativ 
skoleorganisation. Artiklen er et resumé af 
kapitel 9 ”Den kreative leder” i Ken Robin-
sons bog Kreativitet og læring. 8
EduTechLab – en skole forankret i tiden
Af Peter Eduard

EduTechLab er titlen på Antvorskov skoles 
projekt om inddragelse af innovative teknolo-
gier i undervisningen. Implementeringspro-
cessen er et eksempel, på hvordan skoleledel-
sen kan koble organisation med innovation. 
Artiklen beskriver de anvendte teknologier, 
en fase- og niveauinddelt progressionsplan og 
koblingen mellem it og didaktik. 11
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