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›
Erhvervslivets mantra om innovation forgrener sig langt ind i uddannelsessystemet. 

Den innovative skole er tidens herskende ideal, og det sætter sine tydelige spor på skolens 
nye fleksible og futuristiske rum. Den skal indbyde til nytænkning og gøre op med det 

gamle. Men skaber innovationsboomet en bedre skole, eller smadrer den læringens højborg?

Af Camilla Mehlsen 

Farvel 
til fabriksundervisning,

goddag 
til fremtidens 

fleksible læring

SEPTEMBER 2011 ASTERISK  7



 D 
et har altid været uddannel-
sessystemets fornemmeste 
opgave at forberede den 
opvoksende generation på 
fremtiden. Selv om vi ikke 

ved, hvordan fremtiden ser ud – kun at den 
ikke kommer til at ligne fortiden – så er de fle-
ste enige om, at én af de vigtigste kompetencer 
er at kunne tænke nyt. Og netop evnen til at 
tænke nyt er ved at blive det vigtigste fokus 
for uddannelsessystemet, hvor drømmen om 
den innovative skole vokser frem. 

Innovation har længe været et mantra 
for erhvervslivet, men nu skyller der også 
en bølge af innovationstænkning ind over 
uddannelsessystemet. Innovationsbølgen 
rammer vidt og bredt – fra vuggestuer til 
videregående uddannelser. Hvorfor? Argu-
mentet er, at hvis Danmark skal klare sig i 
den benhårde internationale konkurrence, 
kræver det innovative hjerner. Og det er først 
og fremmest uddannelsessystemet, der skal 
levere den vare.

For de gymnasiale uddannelser er det al-
lerede i dag et lovfæstet krav, ”at elevernes 
kreative og innovative evner skal udvikles”. I 
landets vuggestuer og børnehaver er der også 
kommet et større fokus på børnenes innova-
tive evner. Her er innovation og kreativitet 
endnu ikke et fast mål, men det kan meget 
vel blive en del af børnehavens pædagogiske 
læreplaner fremover. Og Danmark har lige 
fået sin første innovationshøjskole.

Den innovative skole
Er man en del af folkeskolen, må tidens 
innovationstrend nærmest føles som en 
tsunami. Her er der konstante krav om 
nytænkning, udvikling, fleksibilitet – ja, 
innovation. Folkeskolen er en rugekasse for 
fremtidens generation, og derfor vokser det 
politiske pres på skolen om, at den ikke alene 
skal være faglig, men også innovativ. Presset 
kommer ikke bare fra Christiansborg, men 
også fra kommuner, erhvervslivet og sågar 
Danmarks Lærerforening. Faktisk er ideen 
om den innovative skole ét af de få emner, 
der kan samle så forskellige aktører som 
Dansk Industri og Danmarks Lærerforening, 
lyder det fra ph.d.-stipendiat Justine 
Grønbæk Pors, der forsker i skolens styring 
ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi 
ved Copenhagen Business School (CBS). 

”Det bliver i stigende grad en forventning 
til skolen, at den skal være innovativ,” siger 
Justine Grønbæk Pors. Et af de mange tegn på, 
at den innovative skole er nutidens herskende 
ideal, er de individuelle læringsstile, som har 
vundet indpas på de fleste danske skoler. Et 
andet er, at fleksibilitet er blevet et mantra for, 

hvordan skolen skal organiseres. For eksempel 
er der i dag en tendens til, at vi problematiserer 
klassestørrelsen, vi ser mere fleksible hold- og 
gruppedannelser, og skolens fysiske rammer 
tilstræber i dag størst mulig fleksibilitet.

Innovationstankegangen sætter spor på alle 
skoler, men især på de skoler, som enten lig-
ger over eller under gennemsnittet, fortæller 
Justine Grønbæk Pors:

”Der findes ’overskudsskoler’, som har gjort 
innovation og læring til en eksplicit agenda, 
men i den anden ende findes der også skoler, 
som kører en ret ekstrem innovativ skoleform. 
Jeg har for eksempel samarbejdet med skoler i 
Vollsmose. Her har det givet sig selv igennem 
flere år, at man ikke kan behandle alle børn 
ens. Man kan ikke bare tale til en klasse, men er 
nødt til at udvikle nogle organiseringsformer, 
der tager højde for den enkelte elevs måde at 
lære på. Så innovationsagendaen slår igennem 
på alle mulige skoler, også på mange gennem-
snitsskoler, men tyngden ligger i enderne.”

Opgør med 1-tallernes tyranni
Justine Grønbæk Pors undersøger i sin 
ph.d.-afhandling, hvordan organiseringen af 
skolen har udviklet sig fra 1970 til i dag. Her 
er det tydeligt, at innovationsidealet spiller en 
stadig større rolle for styringen af skolen i det 
nye årtusinde.

”Der er nogle udviklingstræk, der vælter ind 
over skolen, som jeg har valgt at samle og kal-
de innovationsidealer,” siger Justine Grønbæk 

Pors. ”Der er på den ene side en skepsis over 
for skolens fortid. Det kan vi for eksempel se 
i en masse policy-papirer, der siger, at skolen 
skal frigøre sig fra ’1-tallernes tyranni’. Det 
henviser til, at skolen er bundet af sin fortid, 
hvor man tænkte i bokse og kasser og fag, der 
var lukket om sig selv. I den gamle skole er 
matematik for eksempel et fag, klassen har 
mandag formiddag kl. 11.”

Hvor skolen traditionelt er bundet op på ét 
fag, én time, én lærer, én klasse og én årgang, 
så skal fremtidens skole frigøre sig fra ’1-tal-
lernes tyranni’ for at give plads til nytænkning 
og innovativ læring. Den tanke finder man 
allerede formuleret i Kommunernes Landsfor-
enings (KL) strategipapirer fra begyndelsen 
af det nye årtusinde, og opgøret med klassen 
som dominerende organiseringsform har kun 
vokset sig større siden da.

”Det andet udviklingstræk er en gentænk-
ning af skolen. Man vil væk fra at tænke 
skolen som undervisning og i stedet tænke 
skolen som læring. Det er blevet et slagord for 
eksempelvis Kommunernes Landsforening og 
mange kommuner. Fra at man har organiseret 
skolen omkring, at der skal undervises i det 
her pensum på det her tidspunkt i den her 
klasse, så skal man hellere tænke, at skolens 
genstand er læreprocesser,” siger Justine Grøn-
bæk Pors.

Det lyder måske lettere abstrakt, men ifølge 
Justine Grønbæk Pors er der tale om en meget 
radikal omstrukturering af skolen, som har 
enorm og særdeles konkret betydning for 
skolens daglige gang.

”Alle tidligere kategorier, som man har 
brugt til at organisere skolen med – klassen, 
skemaet, fagene, lærer-elev-forholdet – bliver 
sat i spil og gjort forbudte. Hvis du som lærer 
tænker dig selv som én, der står oppe ved tav-
len og underviser og kigger ud over eleverne, 
så er du ’so last year’. Du tilhører industri-
samfundet. Der er en konstant markering af, 
hvad der er industrisamfund, og hvad der er 
vidensamfund. Og man vil ikke være en del 
af industrisamfundet. Det betyder, at noget af 
det, som har været kernen i skolen i årevis, er 
blevet forbudt,” siger hun.

”Fortiden bliver forbudt. Det almindelige klas-
seværelse, der er indrettet med tavle, så eleverne 
kigger i én retning og læreren i en anden, bliver 
forbudt. De skoler, der beskriver sig selv som 
’front runner schools’, fortæller, at de er gået 
væk fra det almindelige klasseværelse. Det sker 
selvfølgelig ikke fra den ene dag til den anden, 
men der findes mange sjove ombygningspro-
jekter rundt omkring i landet, hvor man prøver 
at nedbryde, at det samme rum kun kan bruges 
til en ting. Ombygningsprojekterne er styret af 
idealet om fleksibilitet, og på den måde kom-

”Hvis du som lærer 
tænker dig selv som én, 
der står oppe ved tavlen 
og underviser og kigger 

ud over eleverne, så er du 
’so last year’. Du tilhører 

industrisamfundet.”
Ph.d.-stipendiat 

Justine Grønbæk Pors
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mer opgøret med 1-tallernes tyranni til udtryk i 
arkitekturen,” siger Justine Grønbæk Pors.

Huler og hemse
Huler. Hemse. Nicher. Scener. Siddetrapper. 
Det er nogle af de ord, som kendetegner 
udformningen af den innovative skole. Det 
er en skole, hvor rum og interiør kan ændre 
form og udseende, og hvor fællesarealer har 
mange forskellige funktioner. De nye rammer 
byder på såkaldt ’differentierede lærings-
landskaber’, der skal dække elevernes mange 
forskellige behov for at lære. Skolens nye 
rammer skal signalere et markant opgør med 
fortidens fabrikslignende skole og forhindre, 
at undervisningen foregår som i gamle dage.

”Der tegner sig en generel bevægelse hen 
mod et differentieret læringsmiljø. Når man 
bygger om og bygger nyt, så gør man det for 
at bryde klasseværelset op og supplere det 
med et anderledes læringsmiljø,” siger lektor 
Malou Juelskjær fra Institut for Uddannelse og 
Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Hun 
forsker i skoleledelse og ny skolearkitektur og 
fungerer også som pædagogisk konsulent bl.a. 
for bygningen af en ny skole i Haslev.

”De differentierede læringslandskaber skal få 
eleverne til at søge hen til det sted, hvor de lærer 
bedst. Børn har ikke bare forskellige læringsstile, 
men også forskellige børnekroppe. Rummene 
skal understøtte folkeskolens paragraf om ›

TRE SKARPE 
OM 

SKOLEINNOVATION
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hvordan står det til 
med innovation af 
skolen anno 2011?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Lotte Darsø:
”Generelt står det rimelig 

dårligt til med innovation 

af skolen. Skolerne er ble-

vet lagt ned ved at indføre 

flere test og en masse andre 

bundne opgaver, såsom 

elevplaner m.m. Lærernes 

frihedsgrad er formindsket, 

lærernes prestige er ikke-ek-

sisterende og dermed deres 

stolthed ved at undervise. 

Lokaler er nedslidte, økono-

mien er dårlig. Klassekvo-

tienten er voksende. Gnisten, 

energien og overskuddet 

til innovation mangler helt 

naturligt.”

Innovation er et begreb, 
der kommer fra den 
økonomiske verden og 
især har vundet indpas i 
erhvervslivet. Hvad kan 
uddannelsessystemet 
lære af den økonomiske 
innovationstankegang?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Lotte Darsø:
”Schumpeter, innovations-

begrebets fader, definerer 

innovation som nytænkning, 

der skaber økonomisk værdi. 

Uddannelsessystemet kan 

lære at tænke i – samt vide-

reformidle – nødvendigheden 

af, at alle skal bidrage til at 

skabe værdi, ikke nødvendig-

vis økonomisk, men fx sociale 

værdier og andre værdifulde 

bidrag, der er med til at for-

bedre livet generelt, fx sam-

fundet eller miljøet.”

Kan man lære 
innovation?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Lotte Darsø:
”Ja, det kan man bestemt. 

Det drejer sig om at stille 

nye spørgsmål, indtil man 

rammer den innovative idé. 

Måden, man lærer det på, er 

ved at arbejde med innova-

tion og erfare det. Man må 

prøve det på sin egen krop.”

ASTERISK TV
Kan man bygge 
sig til god læring? 
Asterisk har besøgt 
Munkegårdsskolen i 
Gentofte med arki-
tekt Dorte Mandrup 
og lektor Malou Juel-
skjær for at få svar. 
Se mere på 
www.dpu.dk/tv
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undervisningsdifferentiering og fokus på den 
enkelte elevs læring,” siger Malou Juelskjær.

”Der er en styringsambition med det. Man 
vil ændre læringsbetingelserne. Man vil lave et 
fysisk udtryk af folkeskoleloven af 1993, som 
kræver at skolen og lærerne differentierer ned 
på elevplanet. Den fordring findes, samtidig 
med at der er pædagogiske ideer om, at børn 
ikke er ens og har forskellige kroppe. Nogle 
børn lærer bedst, når de ligger ned, andre når 
de kravler rundt, og nogle skal helst have fred 
og ro. Vi har nogle diskurser i tiden, som ikke 
matcher de gamle klasseværelser, som er op 
mod 300 år gamle.  Det er i al stilfærdighed 
den revolution, der er i gang.”

Og det er vitterlig en anden virkelighed, 
der møder lærere og elever på de innovative 
skoler, som eksempelvis SKUB-skolerne i 
Gentofte Kommune er blevet eksponenter for. 
I de sidste 300 år er der ikke sket den store 
forandring i undervisningens grundstruktur: 
Den er foregået i klasseværelset og typisk med 
afsæt i tavlen. Sådan er det ikke i det nye årtu-
sinde, hvor paradigmet om differentiering for 
alvor har sat sit præg på skolens udseende. 

Spørgsmålet er så, om de nye rammer frem-
mer læring og elevernes innovative evner? Her 
er svaret, at arkitektur og interiør ikke gør 
det alene. Malou Juelskjærs forskning viser, at 
det ikke er nok at ændre de fysiske rammer. 
Skolelederen og lærerne spiller fortsat den 
vigtigste rolle, hvis man ønsker, at skolen skal 
nytænkes, og deres rolle bliver endda endnu 
vigtigere end tidligere, fortæller hun.

”Arkitekturen går ind og sætter nogle nye 
mulighedsbetingelser. Det er op til de humane 
aktører at arbejde med det grundigt, samvit-
tighedsfuldt og nysgerrigt. Den innovation, 
der er i arkitekturen, kan ikke stå alene. Det er 
vigtigt at lægge mange ressourcer og en masse 
omtanke ind i brugen af de nye rum. Klasse-
ledelse er for eksempel også noget, der foregår 
uden for klassen, og det fordrer en ny grun-
dighed af lærerne. Skiftet er temmelig stort, 
for det kræver en anden type undervisning 
og en opmærksomhed på, hvad der sker med 
forskellige typer af elever, når de forlader klas-
seværelset. Det er vigtigt at være opmærksom 
på, at der ikke automatisk kommer innovation 
af de nye rammer,” siger Malou Juelskjær.

Men hun er ikke i tvivl om, at der er behov 
for at forny skolen, dels fordi mange skoler er 
nedslidte, dels fordi de er lavet til en anden tid.

”Jeg synes ikke, det er så farligt, at man laver 
skolen om. Skal skolen se ud som for 300 år 
siden? Det traditionelle klasseværelse er ikke 
lavet for børnene, men for at håndtere kroppe 
og skabe ro. Rummet hjælper med en særlig 
autoritetsrelation. Den udfordres med den nye 
skolearkitektur. Her er det afgørende, at læreren 

og eleverne forstår, hvordan de nye fysiske ram-
mer skaber behovet for nye roller,” siger hun.

Mangel på innovation
Til trods for tidens mange floromvundne ord 
om innovation er det ikke sikkert, at skolen 
gennemgår en innovativ forandring, hvis man 
ser på undervisningen. Ifølge Malou Juelskjær 
er der ligefrem mangel på innovation, når det 
gælder didaktikken.

”Hvis man bygger om, så skal man i gang 
med et udviklingsarbejde, hvor man finder ud 
af, hvordan læreren kan skabe en differentieret 
undervisning i de nye rammer, og hvordan 
byggeriet fremmer elevernes læring og lærerens 
glæde ved at undervise. I klasseværelsesun-
dervisningen kan lærerne spotte de elever, der 
hænger lidt eller er ukoncentrerede i undervis-
ningen, men hvordan forpligtes eleverne på at 
arbejde, når de forlader klasseværelset? På den 
måde er der for lidt innovation eller grundig og 
systematisk udvikling. Der mangler i dag erfa-
ringsopsamling på, hvad skolerne har gjort, og 
hvad andre skoler kan gøre – så man kan tage 
afsæt i hinandens gode og dårlige erfaringer i 
arbejdet med at udvikle egen skole.”

Ser man på idealerne, skorter det imidler-
tid ikke på forandring og udvikling. Her er 
der tale om en forandring af såvel skolens 
organisering som arkitektur, og den er så gen-
nemgribende, at lektor Justine Grønbæk Pors 
bruger udtrykket ’radikal innovation’.

”Fra at man har indkredset skolen som det, 
der foregår inden for skemaet, så har vi nu en 
skole, der ingen grænser har. Skolens bidrag 
til samfundet kan foregå når som helst og 
hvor som helst – i frikvarteret, i hjemmet, ja 
alle steder. Og det er radikalt,” siger Justine 
Grønbæk Pors og fortsætter:

”Når man gentænker selve skolens funda-
ment og går fra undervisning til læring, så 
medfører det en lavine af nye fortolkninger af 
begreber. Det er selve måden, vi forestiller os, 
at skolen ser ud på, som ændrer sig. Alle de 
begreber og redskaber, vi har haft for at hånd-
tere undervisning, kan ikke længere bruges.”

Utidssvarende skole
Lotte Darsø er lektor ved Institut for 
Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus 
Universitet og har forsket i innovation 
i mange år og har netop udgivet bogen 
’Innovationspædagogik’. Hun ser et stort 
behov for, at skolen bliver opdateret.

”Vi må gentænke skolen. Skolen er fyldt med 
lappeløsninger, og den er utidssvarende. Jeg 
vil ikke kaste alting væk, men i stedet for flere 
lappeløsninger ville det være forfriskende at 
tænke uddannelse forfra. Hvis vi skulle starte 
på en frisk og skabe en skole, der passede til 

”Retorikken går én vej – 
handlingerne en anden. 

Der er på den ene side test, 
kontrol og overvågning, 
mens der på den anden 
side er et voksende krav 

om innovation. Det er en 
umulig opgave” 

Innovationsforsker 
Lotte Darsø

Lotte Darsø har skrevet 
bogen ‘Innovations-
pædagogik’ for at give 
lærere redskaber til at 
undervise i innovation. 
Hun definerer inno-
vationspædagogik 
som det at undervise 
i innovation ved at 
lade eleverne arbejde 
med innovationspro-
jekter i praksis. Hun 
spår, at innovations-
pædagogik bliver et 
fag på eksempelvis 
lærerseminarier om 
nogle år. Her er nogle 
af Lotte Darsøs råd til, 
hvordan man som læ-
rer kan tilrettelægge 
en undervisning, der 
fremmer innovations-
kompetencerne:

Nytænk undervisnin-
gen: Læreren/lærerne 
vælger et emne, som 
eleverne alligevel skal 
igennem, men tænker 
undervisningen på en 
ny måde.

Få eleverne ud af 
skolen: Det er en god 
ide at vælge et andet 
læringsmiljø. Det kan 
for eksempel være et 
samarbejde med det 

lokale erhvervsliv. Det 
er ikke muligt at ”lege 
innovation”, for så 
bliver eleven ofte for 
urealistisk. Innovation 
skal opleves og gøres.

Få eleverne til at søge 
viden på en ny måde: 
I stedet for udeluk-
kende at søge viden 
på internettet eller i 
bøger kan eleverne 
interviewe ansatte fra 
det lokale erhvervsliv 
eller beboere. Det 
giver lyst og engage-
ment at møde andre 
mennesker og opleve, 
at det kan lykkes at 
få viden på mange 
måder. 

Vær til rådighed: 
Læreren – eller 
endnu bedre: et 
lærerteam – bør holde 
sig i baggrunden, så 
eleverne får lov til at 
være relativt frie, men 
lærerne skal være til 
rådighed og vejlede 
eleverne. Det kan 
for eksempel foregå 
delvis via intranet, 
delvis via faste møder 
mellem lærerteamet 
og eleverne.

HVORDAN 
UNDERVISE I 

INNOVATION? 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - -
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samfundet i dag og til den fremtid, som vi 
forestiller os, hvad ville vi så lægge vægt på, 
og hvordan ville vi indrette skolen?” spørger 
Lotte Darsø. Og hvad svaret er på det spørgs-
mål, kan vi ikke vide på forhånd.

”Vi kan ikke sætte os ind i et rum og tro, vi 
kan tænke os til, hvordan fremtidens skole skal 
se ud. Vi må eksperimentere og afprøve det 
frit og gentænke skolen undervejs. Og for at 
det kan lade sig gøre, må vi give en vis frihed 
til de enkelte skoler, så de kan afprøve nyt. De 
forskellige eksperimenter kan for eksempel 
ske i samspil med forskning, så vi kan evaluere 
dem løbende,” siger hun.

Godt eller skidt?
Spørgsmålet er så, om vi skal glæde os over 
eller begræde, at innovation er kommet på 
skolens dagsorden? Her mener Lotte Darsø, at 
det kan gå begge veje:

”Vi skal glæde os over det, hvis innovation 
tænkes bredt, og hvis lærerne vil være med til 
at uddanne og udvikle børnenes innovations-
kompetencer. Dermed mener jeg også deres 
sociale kompetencer og deres fantasi i det 
hele taget. På langt sigt vil det give et kæmpe 
fremskridt, både for eleverne og for samfun-
det. Men hvis innovation kun tænkes snævert 
økonomisk og bare kommer til at handle om 
at udvikle endnu en ligegyldig dims, er det 
begrædeligt,” siger Lotte Darsø.

For Justine Grønbæk Pors er svaret heller 
ikke entydigt.

”Innovationsregimet udpeger sine egne 
vindere og tabere. Og det er ikke kun blandt 
børnene. Det er også blandt lærerne og lederne. 
Hvad er det for en grundlæggende uro, som 
man indfører i skolen, når beslutninger altid 
skal være åbne for en ombeslutning? Hvem 
vinder, og hvem taber? Svaret på det spørgsmål 
er ikke entydigt. Vi ved for eksempel, at det spe-
cialpædagogiske område har masser af tabere i 
forbindelse med at sidde på en stol med ret ryg, 
så det kan godt ruske op i den gamle vinder-
taberstruktur,” siger Justine Grønbæk Pors.

Hvis man vil være en vinder i det nye re-
gime, skal man besidde en vilje til forandring. 
”Hvis man skal være med i den fleksible leg, 
skal man have en konstant vilje til at gen-
fortolke sig selv som lærer og som elev. I det 
terræn, der hedder innovationsidealer, er det 
magtfuldt at kunne skifte karakter. Den elev 
eller den lærer, der er i stand til kamelæonag-
tigt at skifte karakter, kan vi opfatte som en 
dygtig lærer eller elev.”

Langt fra drømmene
Bagsiden af innovationsagendaen er, at der 
er meget langt fra de flotte drømme om den 
innovative skole til hverdagslivet.

Innovationsforsker Lotte Darsø ser et 
paradoks i de tårnhøje forventninger til den 
innovative skole:

”Retorikken går én vej, handlingerne en 
anden. Der er på den ene side test, kontrol 
og overvågning, mens der på den anden side 
er et voksende krav om innovation. Det er 
en umulig opgave,” siger hun. ”Der står godt 
nok innovation over det hele, men der er ikke 
afsat timer eller andre former for ressourcer 
til det. Hvad gør lærerne så? Med alle de andre 
krav, der stilles til skolen i dag, vil innovation 
komme sidst i rækken – medmindre ledelsen 
eller regionen arbejder specifikt på at fremme 
innovation,” siger Lotte Darsø,

Et af de største problemer ligger netop i, 
hvem der har ansvaret for, at den innovative 
skole bliver en realitet. Her kommer målet om 
innovation særligt fra politisk hold, men det er 
skolen, der bærer ansvaret for, om det lykkes.

”Er lokalpolitikere og folketingspolitikere 
villige til at dele risici? Vi forlanger af skolens 
ledere og lærere, at de skal eksperimentere, 
men hvis det går galt, er det deres problem. 
Når innovationsidealerne vælter ind over sko-
len, hvad er så risikofordelingen? Og risikerer 
vi at få en masse skoler, der dekobler praksis - 
drift - fra innovationer? Så man ender med at 
få et glitrende papir med værdier og ord om 
innovation?,” spørger Justine Grønbæk Pors.

Det svar kan kun fremtiden give os. 

Mantraet om in-
novation forgrener sig 
langt ind i uddan-
nelsessystemet, hvor 
klasseværelset bliver 
brudt op for at give 
plads til nytænkning. 
Her har Rosan Bosch 
& Fjord omdannet 
et fællesareal på 
Søgaardsskolen til et 
læringsmiljø.
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ASTERISK TV
Kan man bygge sig til god læring? Det diskuterer 
arkitekt Dorte Mandrup og lektor Malou Juelskjær i 
Asterisk TV. Se mere på www.dpu.dk/tv
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Lektor i socialpsykologi ved Insti-
tut for Uddannelse og Pæda-
gogik (DPU), Aarhus Universitet. 
Hun forsker i ledelse i og af ny 
skolearkitektur. Hun fungerer 
desuden som pædagogisk 
konsulent, bl.a. for bygningen af 
en ny skole i Haslev.

LOTTE DARSØ
Ph.d., lektor i innovation ved 
Institut for Uddannelse og 
Pædagogik (DPU), Aarhus 
Universitet har beskæftiget sig 
med kreativitet, innovation og 
læring i de sidste 20 år. Hun er 
fagligt ansvarlig for master-
uddannelsen LAICS: Leadership 

and Innovation in Complex Systems, et samarbejde 
imellem Aarhus Universitet og CBS (www.laics.net).


