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Innovation og innovativ undervisning   
– hvad forstår vi ved det?

Hvad er din forståelse af begrebet 
innovation?

Hvad forstår du ved 
innovativ undervisning?

1 minuts turbotale
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Definition af begrebet innovation

”Innovation er resultatet af en kreativ proces, 
hvor man ser muligheder, får en idé, afprøver 
den, gennemfører den og skaber værdi i et 
fagligt, kommunikativt og læringsmæssigt 
samspil med kolleger og ledelse i virksomheden 
samt evt. med kunder og brugere.”

”Udvikling af elevernes innovative 
kompetencer i erhvervsuddannelserne”,
Industriens Uddannelser & Mærsk Nielsen HR, 2011
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Hvad er innovativ undervisning?

Udvikling af nye metoder i undervisningen 
gennem en kreativ og nytænkende proces

Faglæreren planlægger og gennemfører sin 
undervisning innovativt 

Den innovative undervisning bidrager til udvikling 
af deltagernes innovative kompetencer
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Innovation er centralt for både 
faglærere og chauffører

Hvis faglærerne bliver mere innovative i 
planlægning og gennemførelse af undervisningen, 
kan kursisterne og virksomhederne få et større 
udbytte af at deltage i uddannelse

Hvis chaufførerne gennem deltagelse i 
uddannelse bliver mere innovative, kan både de 
selv og de virksomheder, de kommer fra, få en 
”sidegevinst” af deltagelsen

Bidrage til at finde løsninger på udfordringer, f.eks.: 
undgå højresvingsulykker, besparelse på brændstoffet, 
bedre kundeservice, bedre ruteplanlægning, øget og 
bedre intern kommunikation, færre uheld etc.
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Lærerens didaktiske overvejelser

Hvordan kan der skabes overraskelse og nysgerrighed 
i undervisningen?

Hvordan kan deltagerne få mest mulig indflydelse på 
vejen til målet om tilegnelse af kompetencerne, der er 
beskrevet i AMU-målformuleringen?

Hvordan kan der skabes forståelse hos deltagerne for 
den kreative og innovative tankegang, så de kan 
bruge deres kompetencer ude i virksomhederne på en 
ny og spændende måde?

Hvordan kan deltagerne motiveres til aktivt at deltage 
i de kreative idégenereringsfaser?
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Innovativ undervisning på 
EU-Efteruddannelserne inden for 
vejgodstransport

- Hvorfor?
- Hvordan?
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Hvad siger kursisterne f.eks. om
47849 EU-Efteruddannelse for godschauffører?

Gennemsnitsresultat for alle skoler 4,0 – varierer fra 4,3 til 3,7

Gennemsnit på 3,7 på spørgsmålet om, hvorvidt det lærte kan 
anvendes i arbejdet fremover – varierer fra 4,1 til 3,3

I hvilken grad gav kurset dig kendskab til…?                                
- og hvilken betydning har det for dig at lære noget om…?

Tema I nogen grad, i lille 
grad eller slet ikke

Meget stor betydning 
eller stor betydning

Færdselsregler 41 % 68 %

Trafik, defensiv og 
energirigtig kørsel 

25 % 72 %

Regler for køre- og hviletid 21 % 72 %

Førstehjælp ved hjertestop 24 % 79 %

Transportlovgivning 43 % 56 %
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Hvad siger kursisterne negativt om 
kurset? 

Oplæsning fra PowerPoint dur ikke

De mange lærere får ikke koordineret

Behov for bedre information om skemaet/køretider

Uheldigt med køretid når der er undervisning

Nogle lærere mangler faglig indsigt

Meget ”tør” undervisning

Forældede film og førstehjælpsudstyr

Nogle lærere mangler praktiske erfaringer

Kedelig undervisning i surring
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Idégenerering gennem omvendt 
brainstorm:

Faglærernes forslag til at skabe en 
skoduddannelse 
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Faglærernes forslag til at skabe en 
skoduddannelse (1)

Ingen informationer til deltagerne inden 
uddannelsen

Faglæreren skal starte dagen med at sige: 
”Godmorgen, her har I materialerne, I skal være 
her fra kl. 8 til kl. 15.24, og nu kan I lige sidde 
og kigge på det, mens jeg går til pause!!

Basere det meste af undervisningen på 
individuelt arbejde ved computere samt nogle 
enkelte foredrag

Deltagerne skal overhovedet ikke have 
forplejning på skolen
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Faglærernes forslag … (2)

Faglæreren skal være bedrevidende, det er 
ham/hende, der er den kloge, og det er 
ham/hende, der har ret

Faglæreren skal starte med at fortælle deltagerne, 
hvor kedelig uddannelsen er, og at det er noget 
skidt, at de er tvunget til at deltage

Undervisningslokalerne skal være kolde, og kaffen 
skal være dårlig

Faglæreren skal fortælle en masse gode 
løgnehistorier

Undervisningsmaterialerne skal være forældede 

Faglæreren skal komme for sent hver dag
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Faglærernes forslag … (3) 

Faglæreren skal være kurset utro og undervise 
om andre emner end planlagt

Faglæreren skal møde uforberedt, og 
undervisningen skal være ustruktureret

Skæld deltagerne godt og grundigt ud

Vær ligeglad med deltagernes udbytte

Sæt deltagerne til at vaske lastbiler/busser

Sæt de mest kedelige faglærere til at undervise

Sørg for, at deltagerne kun kan arbejde ved 
computere

Giv deltagerne nogle test, der er så svære, at de 
bliver ”sat på plads”
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Hvordan kan der undervises på 
EU-Efteruddannelsen, så….?

Deltagerne og virksomheder er så tilfredse, at 
resultaterne i Viskvalitet.dk ligger på:

mindst 4,9 i de spørgsmål, 
Undervisningsministeriet stiller, f.eks. 
Kursisternes tilfredshed med det faglige niveau 
og lærerens tilrettelæggelse af undervisningen

mindst 80 % af deltagerne svarer, at kurset i 
høj grad eller i meget høj grad gav dem 
kendskab til færdselsregler, trafiksikkerhed, 
regler for køre- og hviletid, førstehjælp og 
transportlovgivning
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Metoder til den innovative proces

Kreativ proces med udvikling af idéer 

Mundtlig brainstorm

Brainstorm på post-it

Omvendt brainstorm

Systematisering og prioritering af idéer

Sortering

Afstemning

Videreudvikling af idéer, 

Mundtlig kædetale 

Idéstafet 

Afprøvning og evaluering
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Faglærernes gode idéer til at få endnu mere 
tilfredse AMU-deltagere og virksomheder

- også 2. gang de skal deltage på 
EU-Efteruddannelsen
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Giv god information om uddannelsens 
mål og indhold

Udformning af gode, letlæselige breve til 
deltagerne om den uddannelse, de skal deltage i

Optag video, der fortæller om uddannelsen, og 
sæt en QR-kode, der linker til videoen, ind i 
brevet til deltagerne 

Forklar tydeligt uddannelsens mål og indhold 
tidligt i forløbet

Vognmændene skal informere chaufførerne om 
indholdet i uddannelserne

Anvend en ”dækkeserviet”, f.eks. med QR-koder
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Et eksempel på en dækkeserviet
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Anvendt Viskvalitet.dk aktivt

Informér om Viskvalitet.dk den første dag

Vis deltagerne evalueringsskemaet ved 
uddannelsens start og tag en dialog med dem 
om formålet med evalueringen

Evaluer også spørgsmålene mundtligt med 
deltagerne ved uddannelsens afslutning, så vi 
får viden om, hvorfor de svarer, som de gør

Analyser evalueringsresultater

Se også på de skriftlige kommentarer

Husk også at analyser resultaterne af TURs spørgsmål
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Mere praksisorienteret undervisning

Casebaseret undervisning

Der skal udvikles situationsbestemte opgaver 

Flyt noget af undervisningen fra teorilokalerne 
til lokaler, hvor der kan arbejdes mere i praksis

Førstehjælp ved en lastvogn

Lastsikring udføres i praksis

Øget anvendelse af demomodeller – f.eks. 
tachograf /simulator

Brug websites i undervisningen, f.eks. 
www.tungvogn.dk og www.se5000.com i 
undervisningen om køre- og hviletidsregler

Up to date undervisningsmaterialer og udstyr 

http://www.tungvogn.dk/
http://www.se5000.com/


Mærsk Nielsen HR

Inspirerende undervisningslokaler

Sørg for ”fagrettet” udsmykning af teorilokaler, 

Billeder, plancher og fotos af færdselstavler, køretøjer, 
trafiksituationer, overlæs, Pirelli-kalender etc.

Stil ting op i lokalet, man kan ”pille ved”

En motor

En gearkasse

Tachograf

Lokalet skal lægge op til nysgerrighed

inspirere til nye idéer og innovation

bidrage til øget læring

øget motivation etc.  

Computere med adgang til fagrelaterede videoklip 
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Øvrige didaktiske fif

Udvikling af undervisning, der inddrager 
deltagerne – fokus på deltagernes læringsstil

Anvendelse af gæstelærere, f.eks. fra politiet

Lad de erfarne kursister bidrage til undervisningen

Anvendelse af gruppearbejde i dele af 
undervisningen

Power Point skal kun anvendes i en mindre del af 
undervisning

Anvend test i undervisningen som et pædagogisk
redskab, f.eks. tipskupon, dagens test, find fem 
fejl, afsluttende ”konkurrence” etc.
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Kompetenceudvikling af faglærere

Undervisningen skal være på et fagligt højt 
niveau, og derfor skal faglærerne deltage i 
relevant efteruddannelse 

fagligt 

pædagogisk 

Praktik 

Virksomhedsbesøg

Innovationskurser

Faglæreren behøver ikke at være den kloge, skal 
han/hun skal alligevel have et fagligt overskud

Der skal være god tid til forberedelse af 
undervisningen – hver gang
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Afsluttende om innovativ undervisning 
inden for vejgodstransport

Vigtigt, at kvalitetsudviklingen af AMU bl.a. tager 
udgangspunkt i en analyse af resultaterne i 
Viskvalitet.dk

Vigtigt at igangsætte innovationsprocesser med 
faglærerne, så de kan nyudvikle undervisningen

Vigtigt at implementere faglærernes gode idéer
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Søg inspiration i:

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport

Et idékatalog til faglærere , oktober 2014

Undervisning på arbejdsmarkedsuddannelserne

Håndbog til faglærere

Opbygning og fastholdelse af transportfaglige 
uddannelsesmiljøer

Analyserapport

Innovation i industriens 
arbejdsmarkedsuddannelser

Idékatalog til AMU-faglærere

http://maersk-nielsen.dk/publikationer/978-87-92324-55-9.pdf
http://maersk-nielsen.dk/publikationer/Undervisning_paa_arbejdsmarkedsuddannelser.Haandbog.Februar.2014.pdf
http://www.tur.dk/media/126596/opbygning_og_fastholdelse_af_transportfaglige_uddannelsesmilj_er._analyserapport._januar_2014._isbn_978-87-92324-46-7.pdf
http://www.industriensuddannelser.dk/public/dokumenter/01.PDF_bladreformat/Projekter/Innovation i AMU/idekatalog innovation AMU/idekatalog innovation AMU.pdf
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”Logik fører dig fra A til B. 
Fantasi kan føre dig overalt.” 

Albert Einstein


