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humanistiske uddannelser 
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Kommunikation 

 
 

   
 

Baggrund  

Mange undervisere på universiteter og i gymnasier eksperimenterer med at 
gøre innovation og entreprenørskab til en del af den faglige undervisning. 
Institutionerne arbejder pædagogisk og didaktisk med at udvikle et (nyt) 
dannelsesideal, hvor eleverne/studerende forholder sig ansvarligt til sig selv 
og omverdenen – og dermed også til egen læring. Samtidig arbejder 
uddannelsesinstitutionernes ledere på at udvikle en innovativ kultur, et 
mindset og daglige rutiner, der understøtter dannelsesprojektet – 
organisatorisk og ledelsesmæssigt. Idéen med dette praksislæringsforløb er 
at bringe undervisere fra forskellige uddannelsesinstitutioner sammen for 
at blive klogere på både den daglige undervisning, og hvordan 
institutionerne kan arbejde organisatorisk med innovationsdagsordenen.  

Forløbet er udviklet af er en gruppe undervisere på AU (Lektor Dorthe Refslund 
Christensen,  Lektor Louise Fabian, studielektor Pia Rasmussen, Center for 
Undervisningsudvikling og Digitale Medier, AU (Mette Brinck Thomsen) samt ikke 
mindst to eksperter indenfor innovation og entreprenørskab: Kim Bisgaard, Culture by 
Innovation Lab og Lisbeth Christensen, Lisbeth C - Innovation og Læring  

Praksislæringsforløb 

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier og Institut for 
Æstetik og Kommunikation inviterer til et praksislæringsforløb, hvor 
undervisere fra gymnasier og universitet udveksler erfaringer, og i 
fællesskab udvikler og afprøver prototyper. Det pædagogiske 
udgangspunkt for forløbet er således at lære af hinanden igennem 
meningsfulde aktiviteter, der skaber værdi for andre – helt i tråd med idéen 
i entreprenørskabsuddannelser. 

  

Deltagelse: gratis 

Hvornår?  

1. workshop er den 5. maj  kl. 13.00 – 
17.00 (udveksling og idégenerering) 

”Mellemrummet” er fra den 5. maj og til 
den 9. september (konkrete 
eksperimenter og forsøg udføres) 

2. workshop er den 9. september kl. 
13.00 - 17.00 (prototyping) 

Hvor? 

Center for Undervisningsudvikling og 
Digitale Medier (www.tdm.au.dk) 
Aarhus Universitet 
Paludan Müllers Vej 48 
Bygning 5620 
8200 Aarhus N  
arts.gymdag@au.dk 
Kontaktperson: 
Mette Brinch Thomsen 
Mobil: +45 51335079 
E-mail:   mbthomsen@tdm.au.dk 
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Forløbet har tre faser: 

Fase 1: Videndeling og idégenerering. Workshop-1 

På den første af to workshops skal deltagerne udveksle erfaringer om de 
udfordringer og muligheder,  der ligger  i at undervise i innovation og 
entreprenørskab. På denne baggrund vil deltagerne vælge en udfordring, 
som man ønsker at arbejde videre med, og i samarbejde med andre 
deltagere planlægge udviklingen og afprøve en ny løsning på denne 
udfordring. Workshoppen faciliteres af to konsulenter. Afslutningsvist 
planlægger gruppen “mellemrummet” som er afprøvningsfasen. 

Fase 2: Afprøvning og videreudvikling. Lokalt forsøg på uddannelsessted 

Denne fase kaldes “mellemrummet”, som er den periode, hvor idéer fra 
første workshop afprøves “i virkeligheden”. Grupperne planlægger selv 
denne aktivitet - alt afhængigt af tid og ressourcer. Opgaven kunne 
eksempelvis være afprøvning af processer og metoder i egen undervisning, 
en fælles workshop med en gymnasieklasse, hvor nye tilgange testes, et 
møde med en ledergruppe om, hvordan innovation bliver sat på 
dagsordenen i den organisatoriske kontekst eller ???? 

Fase 3: Prototyping og konceptualisering. Workshop-2 

På den sidste workshop skal vi udvikle  prototyper, koncepter og  justere 
efter de lokale eksperimenter. På denne workshop har deltagerne 
endvidere inviteret ledere, studieansvarlige eller andre, som kan medvirke 
til, at prototyperne/koncepterne kan blive realiseret på egen 
uddannelsesinstitution. 

Mål 

Målet med forløbet er for det første at udvikle metoder til læring og 
videndeling mellem undervisere fra forskellige uddannelser. For det andet 
at udvikle prototyper på eksempelvis nye måder at undervise i innovation 
og entreprenørskab på. For det tredje at reflektere og planlægge “next 
praksis” i innovation- og entreprenørskabsundervisning i egen 
organisation. Herudover er det også et mål at styrke videndeling og 
kommunikation mellem undervisere fra gymnasierne og universitetet. 

 

Kontaktperson: 
Kim Bisgaard 
Culture by Innovation Lab 
kim@ilab.dk 
20609192 
 
Lisbeth Christensen Lisbeth C- 
Innovation og Læring 
lisbeth@lisbethc.dk 
28590620 

 

 

Tilmelding til 1. workshop 5. maj 

https://auws.au.dk/default.aspx?id=23839 

Tilmeldingsfrist 26. april 

 

Tilmelding 2. workshop 9. september 
https://auws.au.dk/default.aspx?id=23840 
 
Tilmeldingsfrist 1. september 
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