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Innovationscirklen – en model 
for brugerdreven innovation

Jeppe Bundsgaard og Thomas Illum Hansen

Modellen Innovationscirklen præsenteres med udgangspunkt i den inno-
vationsproces, der førte til Tematavlen, en teknologi til understøtt else af 
interaktive foredrag. 
 Udgangspunktet for udviklingen af Tematavlen var et fokus på udfor-
dringer identifi ceret i processer i undervisning, og den er således et eksem-
pel på, hvordan digitale læremidler kan understøtt e proceshåndtering. Med 
modellen forstås brugerdreven innovation som en lineær, iterativ proces, 
hvor brugere kan inddrages på mange måder, i mange faser. Der præsen-
teres således også en typologi over brugerinddragelse fra iagtt aget objekt 
til lead-user.

Indledning
Paradokset er, at de forskelle, vi skal mødes i, også er dem der skaber det nye som 
nyt. Går vi efter lighederne, er der intet nyt under solen, og selv mirakler må slås 
for eksistensen. 

Højholt 1994

Højholt-citatet giver et indblik i, hvordan en kunstner tænker innovation. Som 
forfatt er var Højholt optaget af, hvad det vil sige at skabe nyt i mere radikal for-
stand. Hvad vil det egentlig sige, at det nye er nyt? Det er et vigtigt spørgsmål at 
stille, når man arbejder med brugerdreven innovation i et videnssamfund, hvor 
vi som borgere befi nder os i en konstant udveksling mellem nyt og gammelt, 
ikke-viden og viden.
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Citatet præsenterer to strategier for, hvordan vi kan forholde os til det nye. Vi 
kan tage udgangspunkt i ligheder og forstå det nye i lyset af det kendte. Det gør 
vi fx, når vi forstår og udvikler ny computerteknologi ud fra velkendte medier og 
kommunikationsteknologier som papir, bøger og tavler. Resultatet er en metafo-
risk forståelse, der gør, at vi uden videre kan tale om skrivebord, klippeteknik, 
interaktive tavler, pc-tavler (tablets) og hjemmesider. Udfordringen for denne 
tilgang er, at ”selv mirakler må slås for eksistensen”. 

Vi kan også tage afsæt i de forskelle, ”der skaber det nye som nyt”. Det gør vi 
fx, når vi fokuserer på forskelle mellem stentavler, vokstavler og pc-tavler. Der er 
mange ligheder i format og funktion, men også forskelle, hvis man fokuserer på 
distribution, viskositet og algoritmer, der åbner for nye former for interaktivitet, 
databehandling og multimodal repræsentation. Højholt taler desuden om de for-
skelle, vi skal mødes i, fordi vi er forskellige aktører med forskellige perspektiver. 
Han gør sig således til fortaler for en polyfon tilgang til det nye, hvor vi skaber 
det nye som nyt ved at arbejde bevidst med en fl erhed af forskellige perspektiver. 
Udfordringen for denne tilgang er at artikulere det nye og udvikle nyt sprog og 
nye artefakter. 

I projektet Brugerdreven Innovation af Digitale Læremidler (BIDL) har vi 
benytt et os af begge strategier. På den ene side har vi gennemført en større antro-
pologisk feltundersøgelse i samarbejde med antropologerne.com, der kortlagde 
den aktuelle brug af læremidler på seks folkeskoler i Odense og Fredericia kom-
muner. Resultatet er ny empiri, men formuleret ud fra feltets egen diskurs, hvor 
der er en naturlig tilbøjelighed til at forstå det nye ud fra det kendte. Således er 
det brugernes egne ord og billeder, der er med til at forme det empiriske mate-
riale. På den anden side har vi involveret en række slutbrugere i en designproces, 
hvor vi har udviklet og afprøvet nye prototyper. Det har krævet et nyt sprog og 
nye artefakter at udnytt e det innovative potentiale, der ligger i at kombinere for-
skellige perspektiver. 

Begge tilgange er nødvendige, både den ligheds- og den forskelsorienterede, 
hvis man på én gang vil forstå skolens logik og de potentialer, der er, for at skabe 
ny praksis og nye læremidler. Derfor har vi arbejdet bevidst med lighed og for-
skelle i et forsøg på at udvikle nye modeller for brugerdreven innovation. Med 
denne artikel præsenterer vi to konkrete resultater af dett e arbejde: dels en model 
for brugerdreven innovation (Innovationscirklen), dels en ny prototype på et di-
gitalt læremiddel (Tematavlen). Innovationscirklen tydeliggør, hvordan man kan 
involvere forskellige brugere og perspektiver som drivere i en innovativ proces, 
mens Tematavlen er det konkrete artefakt, vi har arbejdet med. 

Hvor Højholt især er optaget af den kunstneriske kreativitet (at skabe nyt), 
dér har vi forskudt vægten til den systematiske innovation (at omsætt e det nye 
som nyt), så miraklerne ikke skal slås for deres eksistens. 

Jeppe Bundsgaard og Thomas Illum Hansen



37

Fra lineær til non-lineær innovation
Mennesker kan grundlæggende betegnes som en innovativ art. Vi har på mange 
måder sprængt rammerne for vores biologiske potentiale, og vores historie kan 
ses som en lang række af innovationer: materielle, mentale og sociale. Igennem 
det meste af vores historie har denne innovation været brugerdreven, dvs. at de 
personer, som havde et problem, også var dem, der løste det i form af en innova-
tion, fra ploven over pengene til bureaukratiet og papiret. Denne brugerdrevne 
innovation kan kaldes den naturlige innovation, der er drevet af lead-users.

Men i takt med at vores samfund har uddiff erentieret sig i stadig mere spe-
cialiserede arbejdsområder, har der udviklet sig en anden innovationsfremgangs-
måde, der er lineær og videnskabsorienteret. Den består i, at videnskabsfolk har 
undersøgt et område af verden, fx vands adfærd og geometriske fi gurer, og har 
beskrevet dett e i form af generaliserede udsagn om og formler til beregning af 
fænomener. Da Arkimedes således skulle designe sin skrue til at løfte vand, kunne 
han bruge sin grundforskning i vand og geometri. Denne viden bragte han i an-
vendelse ved udregning af optimale parametre for design af Arkimedesskruen, 
hvorefter han kunne afprøve den anvendte forsknings resultater gennem konkrete 
forsøg med forskellige parametre i konstruktionen. Da han havde fundet det op-
timale design, kunne hans produkt bringes i anvendelse, fx til at lænse Syracusia, 
Kong Hieron den 2's store skib, for indtrængende vand. 

Denne lineære tilgang fra grundforskning over anvendt forskning til forsøg 
og anvendelse har siden Arkimedes været en grundfi gur i forståelsen af, hvordan 
innovation bedst foregik; en grundfi gur som i starten af 1900-tallet konkret fi k en 
udformning som i fi gur 1 (Godin, 2006):

Figur 1. Lineær videnskabsorienteret innovation

Denne model repræsenterer en mulig vej fra forskning til anvendelse, men som 
blandt andre Donald E. Stokes har gjort opmærksom på, er den for simpel (Stokes 
1997). For det første er der ikke altid en lige vej fra grundforskning til anvendt 
forskning. Meget grundforskning bliver aldrig anvendt til andet end produktion 
af grundlæggende viden uden et anvendelsesperspektiv. Omvendt er det ikke al 
anvendt forskning, der bygger på grundforskning. Stadig mere forskning tager 
afsæt i problemer i praksis frem for i hypoteser opstillet på baggrund af teori 
(Gibbons et al. 1994). Endelig er det et problem, at lineær og videnskabsorienteret 
innovation kan lede til udvikling af produkter, som ikke egner sig til den praksis, 

Innovationscirklen – en model for brugerdreven innovation
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de var udviklet til, og at der er typer af produkter, som slet ikke udvikles, hvis 
man arbejder ud fra en lineær tænkning (ibid.). 

Inden for erhvervslivet har man en tilsvarende problemstilling, når man 
forsøger at udvikle nye produkter ud fra en lineær tilgang til ny forskningsviden 
eller ny teknologi. I ”The social shaping of technology” argumenterer David Edge 
og Robin Williams således for, at resultatet af en sådan lineær og teknologidrevet 
udvikling er et diff ust produkt, der ikke modsvarer brugernes behov, forudsæt-
ninger og potentiale (Edge & Williams 1996: 856 ff ). 

Vender vi tilbage til Højholt, så er problemet, at den lineære model tænker 
innovation ud fra lighed og kontinuitet frem for at skabe ny viden ud fra forskelle, 
fx de forskellige perspektiver der er knytt et til henholdsvis forskere, udviklere 
og brugere. Alternativet er en non-lineær innovation. Det er her brugerdreven 
innovation kommer ind i billedet. 

Hvad er (brugerdreven) innovation?
Brugerdreven innovation er beslægtet med Stokes forestilling om anvendelses-
inspireret forskning, men den tildeler brugeren en mere central rolle. Brugeren 
er ikke blot en kilde til inspiration, men også en driver, der er med til at give in-
novationen en fremdrift. 

Forestillingen om brugerdreven innovation stammer fra Eric von Hippel, der 
satt e fokus på den innovative bruger med artiklen ”Lead users: a source of novel 
product concepts” (Hippel 1986: 791 ff .). Som titlen angiver, fremhæver han den 
innovation, der bliver skabt af brugeren for at øge brugsværdien, og sætt er der-
med den kommercielle innovation i baggrunden. Det har ført til en diskussion 
om, hvor aktiv brugeren rent faktisk skal være, førend der er tale om brugerdre-
ven innovation. Hvad med den skandinaviske tradition for at inddrage brugere i 
designprocessen (participatory design-metoden)? 

I Danmark er der tradition for at defi nere brugerdreven innovation bredt, så 
det dækker forskellige typer af brugerinvolverende innovation i dansk erhvervs-
liv. Denne tradition kan føres tilbage til en rapport fra Erhvervs- og Byggestyrel-
sens enhed for erhvervsøkonomisk forskning og analyse (FORA), hvor begrebet 
brugerdreven innovation blev introduceret: Et benchmark studie af Innovation og 
innovationspolitik – hvad kan Danmark lære? (Nyholm & Langkilde 2003). 

Fordelen ved en bred defi nition – i hvert fald set ud fra et erhvervspolitisk 
perspektiv – er, at den omfatt er mange af de innovative processer i dansk er-
hvervsliv. Når man samtidig skelner mellem prisdreven, teknologidreven og 
brugerdreven innovation, er det klart, at der er en erhvervspolitisk interesse i at 
blive beskrevet som brugerdreven, fordi aktiv involvering af brugere er forbundet 
med en forestilling om dynamik og demokratisk indfl ydelse (Hippel 2005). 

Jeppe Bundsgaard og Thomas Illum Hansen
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Udfordringen er imidlertid, at en bred defi nition vækker en forestilling om, at 
brugerne er dem, der driver innovationen ved at initiere og styre processer. Det 
er langt fra alle tilgange til brugerdreven innovation, hvor der faktisk er tale om 
en brugerinitieret og brugerstyret proces. Ofte er der tale om forskellige former 
for brugerinvolvering (Rosted 2005), så en mere korrekt betegnelse for denne type 
ville være brugerinvolverende innovation.

På baggrund af vores erfaringer med brugerdreven innovation af digitale 
læremidler skelner vi mellem forskellige måder at involvere brugere og bruge-
rerfaringer på i en innovativ proces:

1. Brugerne er passive objekter, der er genstand for iagtt agelse.
2. Brugerne aktiveres som informanter eller respondenter i diverse bruge-

rundersøgelser og segmentanalyser. 
3. Brugerne aktiveres som informanter eller respondenter i forbindelse 

med afprøvning og forbedring af prototyper og nye produkter.
4. Brugerne aktiveres som ambassadører og formidlere i forbindelse med 

implementering af nye produkter. 
5. Brugerne involveres i en interaktiv proces, hvor de sammen med forske-

re og udviklere er med til at identifi cere og artikulere behov, problemer 
og udviklingspotentiale. 

6. Brugerne involveres i en interaktiv proces, hvor de sammen med for-
skere og udviklere er med til at udvikle nye produkter, procedurer eller 
tilgange, der forventes at kunne bidrage til, at problemerne løses eller 
minimeres.

7. Brugerne tildeles en aktiv og selvstændig rolle som ansvarlige for dele af 
en udviklings¬proces (fx crowdsourcing og distribueret deltagerdesign, 
hvor off entligheden bliver inviteret med i en udvikling af teknologi). 

8. Brugerne tager selv initiativ til at udvikle som selvstændige og uafh æn-
gige innovatører (lead-users). 

Til grund for disse skel ligger en taksonomi, hvor vi skelner mellem grad af 
selvvirksomhed (fra passivt objekt til selvvirksom innovatør), autonomi og in-
terdependens (fra selvstændig innovation til gensidigt afh ængig samarbejde) og 
innovationsfaser (fra iagtt agelse som grundlag for innovation over udvikling til 
implementering). 

I den model for innovation, vi har udviklet, medtænker vi fl ere af disse bru-
gerroller i relation til den innovative proces for at tydeliggøre brugernes bidrag. 
Innovationscirklen sammentænker således faser, rollefordeling og samarbejdsre-
lation. Modellen bygger desuden på modeller, udviklet af Niels Henrik Helms 

Innovationscirklen – en model for brugerdreven innovation
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og Karsten Gynther, der begge har været med i både BIDL-projektet og et andet 
innovationsprojekt (ELYK), hvor de har anvendt følgende model:

Figur 2. ELYK-innovationsmodellen (Gynther 2010)

ELYK-innovationsmodellen kan ganske kort forklares som en fi refeltsmodel, 
der på en gang er lineær med en successiv række af faser, og iterativ, idet der er 
gentagelser og vekselvirkninger mellem de forskellige faser. De væsentligste for-
skelle mellem denne model og innovationscirklen er, at vi har en mere fi nkornet 
inddeling i ott e felter, at de prototypiske aktører og deres funktion er skrevet ind 
i modellen, og at vi tænker fase to som en kreativ-innovativ fase, hvor der både 
produceres primære artefakter (sanse-konkrete prototyper) og sekundære arte-
fakter (mentale modeller og visioner):

Figur 3. Innovations-cirklen

Jeppe Bundsgaard og Thomas Illum Hansen
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Innovations-cirklen er en lineær-iterativ innovationsmodel, fordi den på den ene 
side lægger op til, at der foregår en bevægelse fra problemidentifi kation over krea-
tion og eksperiment mod implementering, og på den anden side anskueliggør, at 
der ofte foregår en række iterationer mellem kreation af artefakter og afprøvning 
og genforhandling af, hvad de og den vision, der er skabt, består i. Det kommer 
vi tilbage til.

I det lyseblå bælte angiver vi delfaser i hver af de fi re hovedfaser, og yderst 
i den blå cirkel giver vi en beskrivelse af indholdet i delfasen. På de to akser 
fremgår det, hvilken deltager der er central i den pågældende del af processen. 
Således er forskeren mere central i fase 1 og 2, udvikleren mere central i fase 2 og 
3, brugeren i fase 3 og 4 og beslutningstageren i fase 4 og 1.

I det følgende præsenterer vi modellen med udgangspunkt i det delprojekt, 
der førte til udvikling af Tematavlen, der er en simpel teknologi til understøtt else 
af interaktive foredrag, hvor foredragsholderen inddrager tilhørerne og derved 
ikke kan have forberedt en lineær præsentation.

Problemidentifi kation

I problemidentifi kationsfasen er fokus på at iagtt age praksis, deltage i praksis, 
refl ektere over praksis osv. med henblik på at forstå praksis og at identifi cere, 
hvilke udfordringer der er for en mere optimal udfoldelse af denne praksis, og 
identifi cere en mere hensigtsmæssig praksis, fx i form af mere ideelle mål, mere 
udviklende eller mindre nedslidende deltagelse, mere omfatt ende produktion 
osv. Det bør bemærkes, at det både kan være forskeren og den refl ekterende prak-
tiker, der identifi cerer problemer og en mere hensigtsmæssig praksis. En sådan 
problemidentifi kation består af to faser eller to aspekter, nemlig en interpretativ 
fase og en problematiserende fase. I den interpretative fase undersøger forskere, 
konsulenter eller brugere praksis på en systematisk vis, der skaber indlevelse i 
og forståelse af feltet, mens de i den problemative fase, som typisk vil være tæt 
vævet sammen med den intrepretative fase, forholder sig mere skeptisk og kri-
tisk distanceret og identifi cerer problemer i denne praksis på baggrund af den 
systematiske undersøgelse. Den hermeneutiske problemidentifi kation vil ofte 
ske i en forhandling med praksis, således at brugerne giver deres bud på, hvad 
der er centrale udfordringer, men der kan også være fokus på det, der ofte kaldes 
uerkendte behov og barrierer, som brugerne ikke har erfaret eksplicit, eller som 
de ikke har forestillet sig kunne fj ernes.

Intrepretativ fase: Processer i undervisningen

I Tematavle-projektet fokuserede vi i den intrepretative fase på processer i un-
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dervisningen. Det skyldes, at vi igennem vores tidligere undersøgelser af praksis 
og udvikling af såvel læremiddel- som evalueringsteori (Bundsgaard 2005, 2009, 
2010; Bundsgaard og Hansen 2011; Hansen 2011) havde erfaret, at der foregår 
meget komplekse processer i undervisning, og at der kun i begrænset omfang 
har været fokus på udvikling af læremidler til at understøtt e processer i under-
visningen.

Som led i forberedelsen til interpretationerne af praksis udviklede vi første 
udgave af en model over processer i tre niveauer. Udviklingen af dett e beskrivel-
sesapparat kan samtidig fungere som eksempel på, hvordan der kan være mere 
grundforskningsmæssige perspektiver forbundet med innovationsforskning med 
henblik på at udvikle et nyt sprog. I Bundsgaard og Hansen (2010) identifi cerede 
vi processer på tre niveauer: 1) et mikroniveau, hvor man kan iagtt age interak-
tionssekvenser, dvs. sammenhørende ytringer eller handlinger (fx Initiering-Re-
spons-Feedback, der med en forkortelse betegnes IRF-sekvens), 2) et mesoniveau, 
hvor man kan iagtt age workfl ows, dvs. en række interaktionssekvenser som 
tilsammen udgør en helhed (fx Læreroplæg-Forståelsesspørgsmål-Opgaveløsning-
Plenumbearbejdelse, der med en forkortelse betegnes LFOP-workfl ow), og 3) et 
makroniveau, hvor man kan iagtt age forløb, dvs. en række workfl ows, der tilsam-
men udgør en indholdsmæssig progression.

Procesperspektivet skærpede vores blik for proceshåndtering, kritiske overgange, 
lærerstøtt e og stilladsering. Det førte til en analytisk forståelse af forskellige typer 
af samarbejdsprocesser, der kunne skelnes ud fra følgende faktorer: mål, ramme-
sætning, deltagerroller, autoritetsrelationer, mønstre og gruppestørrelser. 

Med basis i dett e teoretiske apparat kunne vi studere i praksis, hvordan processer 
udspandt sig. Vi valgte at gennemføre observationer og refl ekterende samtaler 
med praktikere på en enkelt skole. Målet var ikke at beskrive, hvordan praksis 
generelt er, men at beskrive træk ved denne specifi kke undervisning og inter-
aktion mellem deltagere i netop denne undervisning med henblik på analytisk 
generalisering, dvs. på at identifi cere og forstå barrierer og drivkræfter i interak-
tionssekvenser og workfl ows, der kunne forventes at eksistere i andre, tilsvarende 
undervisningssituationer.

Konkret foregik undersøgelsen ved, at en forsker deltog som observatør i 
en lærers undervisning i fagene kristendomskundskab og historie, placeret i 
udkanten af klasselokalet. Efter aftale med læreren foregik der ikke lyd- eller vi-
deooptagelse, men der blev taget noter på et observationsark, som blev revideret 
undervejs. Da målet med observationerne i sidste ende var at få øje på udfordrin-
ger for processer i praksis, mere end det var at beskrive og forstå praksis som 
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helhed, var der afsat et stort område til noter vedrørende undervisningen (jf. fi gur 
4). Empirien bestod desuden af materialer fra undervisningen i form af lærerens 
notater og planer, elevark og produkter osv.

Det viste sig undervejs, at forskeren og læreren især gennem uformelle sam-
taler på vej fra time, i frikvarter og mellemtimer i fællesskab kunne udvikle en 
dybere forståelse af den praksis, der foregik, og de udfordringer, der opstod.

Som det fremgår, var der på den ene side tale om en systematisk tilrett elagt 
interpretationsfase, på den anden side om løbende tilpasning i lyset af de gjorte 
erfaringer.

Figur 4. Udfyldt notatark

Procesperspektivet førte fx til en øget opmærksomhed over for de mange måder, 
læreren planlagde med bevidsthed om tid som en knap ressource. I samtaler kom 
det frem, at læreren var meget opmærksom på, at de fag han underviste i, historie 
og kristendomskundskab, havde så få timer om ugen, at hvert minut skulle an-
vendes. Derfor var der rig mulighed for at se meget refl ekteret tidsplanlægning 
og -forbrug og et meget varieret udvalg af organiseringer og arbejdsformer. På 
interaktionssekvens-niveau kunne man se de traditionelle Initiering-Respons-
Feedback-strukturer (IRF), men også mange former for kortvarigt gruppearbejde 
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understøtt et af spørgeark, forskellige plenumfremlæggelsesformer, klassediskus-
sioner på baggrund af forarbejde osv. De fl este lektioner var tilrett elagt således, 
at de udgjorde et workfl ow fra læreroplæg, som ofte bestod i introduktion til 
elevarbejde, over forståelsesspørgsmål, som ofte handlede om at sikre, at alle 
elever var klar over, hvad de skulle og havde de nødvendige værktøjer, til grup-
pearbejde som fx kunne bestå i diskussion af fi losofi ske spørgsmål eller være 
behandling af læselektien, frem til en afslutt ende plenumfremlæggelse i form af 
fx elev-fremlæggelse af et af de bearbejdede spørgsmål efterfulgt af diskussion. 
Ofte var der fl ere runder af gruppearbejde og plenum i den samme lektion (dett e 
var et eksempel på det, vi i Bundsgaard og Hansen (2010) kalder LFOP, dvs. et 
workfl ow der er meget fremherskende og som består af Lærerforedrag, Forståel-
sesspørgsmål, Opgaveløsning og Plenumfremlæggelse).

Forskeren, som tidligere havde deltaget i udviklingen af digitale læremidler til 
brug for projektarbejde med danskfaglighed som et kerneområde, mødte praksis 
med en forestilling om, at it har et stort potentiale som organiseringsværktøj, der 
gør det muligt at udføre mere komplekse undervisningsorganiseringer. Han hav-
de således øje for, hvilke problemer der var for læreren og eleverne i gennemførs-
len af workfl ows. Det viste sig, at læreren for det første havde valgt at organisere 
sin undervisning i meget stramt tilrett elagte workfl ows, og for det andet at han 
anvendte en lang række redskaber til at støtt e sin egen og elevernes fastholdelse 
af disse workfl ows. Det drejede sig fx om konkrete ting som tidsplaner, der blev 
delt rundt, indøvede strukturer i form af variationer over LFOP-workfl ows, forud-
designede PowerPoints eller produktformkrav om fx fi re beskrevne slides, og so-
ciale teknologier, som fx kom til udtryk i det ofte fremsatt e udsagn: ”Vi har travlt 
i dag”. Men det handlede også om, at læreren overvejende anvendte elevstyrede 
arbejdsformer i meget afmålte og veldefi nerede rammer, hvilket han begrundede 
både i den konkrete elevgruppe og i de stramme tidsrammer, der kendetegner 
små fag som kristendomskundskab og historie. 

Den væsentlige pointe med disse overvejelser i nærværende sammenhæng 
er, at den forforståelse, produktudviklere, her konkret læremiddeludviklere, har 
af praksis, bliver udfordret i mødet med en ny og anderledes praksis. Samtidig 
medfører dett e møde, at lærerne, der bebor praksis, kan få øje på træk ved en el-
lers velkendt praksis. 

Problemativ fase

I projektet, der førte til Tematavlen, blev den interpretative og den problemative 
fase, som det ofte vil være tilfældet, indvævet i hinanden, idet der var fokus på 
udfordringer, ligesom spørgsmål om udfordringer i lærerens undervisning var 
genstand for samtalerne. Men det er vigtigt at understrege, at en forstående og 
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interpretativ tilgang til undervisningen var en forudsætning for en kritisk distan-
cering. En typisk fejl ved udvikling af nye produkter er nemlig, at man forestiller 
sig en praksis og problemer deri, og at det fører til udvikling af produkter, der 
løser pseudoproblemer, som slet ikke eksisterer i den faktiske praksis. 

Procesperspektivet førte dels til empiri om, hvordan workfl ows blev organi-
seret og understøtt et, og hvordan elever og lærere oplevede og kunne agere i de 
workfl ows, der blev igangsat, dels til input om, i hvilken udstrækning det ville 
være ønskeligt at organisere mere komplekse workfl ows, og hvordan de evt. 
kunne understøtt es af digitale værktøjer. 

På baggrund af procesiagtt agelser og -samtaler blev der identifi ceret udfor-
dringer på fl ere niveauer. Det gjaldt både håndtering af komplekse processer som 
projektarbejde og projektopgaven i 9. klasse og mere simple procesudfordringer, 
der umiddelbart kan forekomme banale, men som ikke desto mindre er afgørende 
for processer i den daglige undervisning:

• at huske, hvad der var læst, afl everet, aftalt og gennemført 
• at skifte fra en lektion til en anden og dermed fra et sæt af materialer til 

et andet
• at håndtere disciplin og sociale relationer
• at håndtere alle de ”andre opgaver”, som også er en del af skoledagen, 

og som af læreren blev oplevet som nogle gange meget forstyrrende 
elementer (fx inkarneret af skolesygeplejersken, erhvervs- og uddan-
nelsesvejlederen eller ekskursioner).

Én udfordring skilte sig ud og blev anledning til den brugerdrevne innovation i 
dett e projekt – måske fordi den var påtrængende, måske fordi den relaterede sig 
til overvejelser, forsker og lærer tidligere havde gjort sig, måske fordi de kunne 
se en måde at løse problemet på for sig eller måske af helt andre grunde. Pointen 
er, at den form for brugerdreven innovation, vi har udviklet, er kendetegnet ved 
serendipitet. Som i fablen om de tre prinser fra Serendip (det nuværende Sri Lan-
ka), der var innovative ved at kombinere tilfældighed og skarpsyn, vil vi opdage 
via tilfælde i undervisningens processer, som vi forsøger at give et sprog i kraft 
af vores proces-taksonomi. Der er således tale om en systematisk serendipitet: 
Tematavlen er på mange måder resultatet af sammentræf, og alligevel er den en 
logisk konsekvens af en systematisk tilgang til innovation.

Det problem, der dannede baggrund for udviklingen af Tematavlen, viste 
sig i en historietime, hvor læreren havde som sit mål, at eleverne i store træk 
skulle forstå, hvordan 2. verdenskrig kunne ses som en forståelig konsekvens af 
1. verdenskrig og de ideologier, der vandt fodfæste, og af begivenheder, der fandt 
sted i mellemkrigstiden. Eleverne havde inden da arbejdet med 1. verdenskrig, 
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og de havde i grupper arbejdet med forskellige aspekter af mellemkrigstiden, fx 
havde en gruppe arbejdet med fascisme, en anden med kommunisme, en tredje 
med Tyskland efter 1. verdenskrig osv. Læreren havde afsat en halv lektion til at 
gennemgå spørgsmålet i plenum, og lærerens intention var at inddrage eleverne 
i kraft af deres specialviden på de forskellige områder. Han kunne således ikke 
tilrett elægge et stramt organiseret PowerPointunderstøtt et oplæg med et fast 
forløb og tilhørende illustrationer. Han valgte at gennemføre, hvad vi siden har 
kaldt et interaktivt foredrag (Bundsgaard og Hansen 2010), hvor læreren med 
elevernes bidrag præsenterede et fagligt indhold. Forskeren deltog interesseret i 
timen ved at lytt e og forsøge at følge med, men i situationen slog det ham, hvor 
mange begreber, begivenheder, steder, lande, personer, ideologier osv., der indgik 
i den forholdsvis korte samtale. Det krævede fuld koncentration at relatere ordene 
til konkrete fænomener, når læreren fx sagde: Hitler gik ind i Tjekkoslovakiet, 
Frankrig byggede Maginot-linjen, Versaillestraktaten betød at … Som observatør 
havde han således identifi ceret et problem som relaterede sig til en specifi k inter-
aktionssekvens, nemlig det interaktive foredrag.

Kreation

Kreationsfasen er naturligvis den centrale fase i en brugerdreven innovation. Ud 
fra en fænomenologisk analyse har vi delt den op i to faser, der også kan betragtes 
som to generaliseringsniveauer. I den første fase forestiller innovatørerne sig en 
forandret eller ny praksis. Denne fase kalder vi for visionsinnovativ, fordi der 
her produceres sekundære artefakter i form af visioner om en anden praksis. 
De forestillinger, man gør sig af en ny og bedre praksis, er således konceptuelle 
objekter, man ikke kan pege på konkret, men som man ikke desto mindre kan 
henvise til som mentale modeller. I den anden fase, konkretinnovativ, konkreti-
serer udviklerne innovationen i form af primære artefakter: perceptuelle objekter, 
brugerne kan interagere med. De primære artefakter vil ofte i første omgang tage 
form som prototyper eller mock ups. Der kan være personsammenfald mellem 
innovatører og udviklere. 

Visionsinnovativ fase

I én forstand er den visionsinnovative fase den lett este, for her forestiller man sig 
simpelthen en verden, hvor et problem er løst med en eller fl ere primære artefak-
ter. I projektet, der førte til Tematavlen, var denne første forestilling simpelthen 
en praksis, hvor det var muligt med få klik at få adgang til billeder, der illustre-
rede de begreber, steder, personer osv., der blev omtalt. Forestillingen gik i dett e 
tilfælde meget hurtigt over i en egentlig konkretisering af artefakter. 
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Det er ellers ofte tilfældet, at forestillinger om innovationer er meget mere 
generelle og ukonkrete; faktisk er det forhold, at mennesker forestiller sig en ny 
praksis, som kan komme i stand gennem en eller anden form for teknologi, nok et 
af de defi nerende træk ved det postindustrielle samfund. Det ses bl.a. i den linde 
strøm af visioner om, hvordan it-integration kan forbedre alle mulige aspekter af 
skolen. Fx kan visioner gå ud på, at it kan skabe en højere grad af undervisnings-
diff erentiering gennem mere individualiserede læremidler, fx en tablet pr. elev; 
at undervisningen kan blive mere motiverende og omverdensinddragende gen-
nem anvendelse af interaktive tavler; eller at der ligger et stort læringspotentiale 
i, at studerende kan få adgang til alverdens fremmeste forskeres forelæsninger. 
De personer, der fremsætt er sådanne visionære innovationer, står over for en 
udfordring med at komme fra den meget generelle og ukonkrete beskrivelse af 
en fremtidig forandret praksis til en udvikling af konkrete artefakter i form af fx 
programmer eller didaktiske designs, der kan indfri visionens løfte om forandret 
praksis. 

I en brugerdreven innovationsproces er det således en stor udfordring at 
etablere en ramme omkring udvikling af en forandret praksis, der er realiserbar. 
Det kræver, at innovatørerne er i stand til at konkretisere den forestillede praksis 
i form af beskrivelse af artefakter og konkret beskrivelse af, hvordan disse arte-
fakter skal indgå i den forestillede praksis, og at forestillingen om en forandret 
praksis kan deles af de involverede parter i innovationsprocessen.

Konkretinnovativ fase

Overgangen til den konkretinnovative fase fra den visionsinnovative fase er 
glidende. I den konkretinnovative fase udvikles stadig mere konkrete udgaver 
af de artefakter, der muliggør den forestillede praksis. I forbindelse med Tema-
tavlen blev den første modelskitse udviklet næsten i samme åndedrag, som den 
forestillede praksis blev konciperet. Helt konkret blev udfordringen registreret, 
og forestillingen om en forandret praksis konciperet i den ene lektion, diskuteret 
med læreren1 i den følgende lektion, hvor læreren ikke skulle undervise, mens 
det primære artefakt blev konciperet og skitseret i en tredje efterfølgende lektion. 

Forskerens skitse til det, der endnu ikke hed Tematavlen, kan ses i fi gur 5 
(følgende side). 
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Figur 5. Første konception af Tematavlen

Lærerens positive respons fi k forskeren til at gå videre med ideen, konkret ved 
at udarbejde en prototype, som kunne afprøves og fungere som en første test på, 
om forestillingen om en forandret praksis kunne aktualiseres.

Da prototypen var udviklet (se et skærmbillede på fi gur 6), blev den præsen-
teret på en workshop for forskerkolleger og enkelte lærere, heriblandt den lærer, 
der havde været med til at koncipere artefaktet: 

I den oprindelige mock up var der skitseret to forskellige brugergrænsefl ader. 
Den ene i form af miniaturebilleder, hvorfra der kunne klikkes, den anden i form 
af billeder med klikbare områder, fx kort. Prototypen realiserede kun den ene af 
disse ideer. Dett e er et typisk resultat af konkretiseringsprocesser, som vi har set 
fl ere gange i BIDL-projektet, nemlig at den oprindelige ide indledningsvist og 
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undervejs reduceres, så den er til at håndtere teknisk, men også som resultat af 
brugernes respons på præsenterede mock ups.

Figur 6. Første prototype af Tematavlen

Eksperiment

Den tredje fase er en eksperiment-fase, hvor de udviklede artefakter i form af 
prototyper og andre former for designs (fx didaktiske designs for læring og un-
dervisning, hvor prototyperne bliver anvendt), afprøves. Vi skelner mellem en 
laborativ fase, hvor artefakterne afprøves i en laboratoriekontekst, og en eksplo-
rativ fase, hvor artefakterne installeres i en praksiskontekst, og det undersøges 
om og hvordan, de kan medvirke til at realisere den forestillede praksis fra den 
visionsinnovative fase. 

Laborativ fase

Laborativ-fasen kan bestå af meget varierende aktiviteter. I Tematavle-projektet 
foregik den i form af afprøvning i workshops, hvori læreren og forskeren fra de 
indledende faser deltog tillige med en anden lærer fra samme skole, to lærere fra 
en anden skole samt tre andre forskere. Den ene forsker indtog en særlig rolle, 
idet hun undersøgte innovationsprocessen fra et aktør-netværksperspektiv (Jf. 
Hansbøl submitt ed), dvs. hun iagtt og de humane og non-humane aktører og deres 
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forhandlinger af, hvad der var innoveret, hvordan dett e artefakt kunne indgå i 
undervisningspraksis og hvordan forventninger og forståelser af artefaktet var 
ganske forskellige2.

I eksperimentfaserne sker der en genforhandling af, hvad artefaktet ”er”. De 
deltagende brugere (aktuelt de fi re lærere) og udviklerne har givetvis forskellige 
forestillinger om en forandret praksis, og de har forskellige forestillinger om, 
hvordan artefaktet vil deltage i en given praksis. Det kom fx konkret til udtryk i 
Tematavleprojektet ved, at lærerne fra den anden skole ikke umiddelbart kunne 
genkende det interaktive foredrag som en typisk interaktionssekvens, og måske 
derfor udviklede de andre forestillinger om en forandret praksis, som de forestil-
lede sig, at artefakterne kunne bidrage til at skabe. Eksempelvis forestillede den 
ene af disse lærere sig, at Tematavlen kunne være en art holder af links til de sites, 
som hun skulle bruge i undervisningen.

Hansbøl kunne på baggrund af den empiri, hun indsamlede ud fra sit iagt-
tagende, mere end deltagende perspektiv, dokumentere, at artefakter ikke ”er” 
én ting, men netop indgår og fortolkes forskelligt, alt efter hvilke andre deltagere, 
der indgår i en praksis (Hansbøl submitt ed).

Et andet aspekt af forhandlingen af, om og hvad Tematavlen er for en innova-
tion, er kommet til udtryk ved deltagernes fremlæggelse for kolleger og tilhørere 
ved konferencer. Mange har sammenlignet Tematavlens funktioner med funktio-
ner, der fi ndes i SmartBoard-softwaren, andre har sammenlignet med Prezi, og 
att er andre har påpeget, hvordan PowerPoint uden det store besvær ville kunne 
tilrett es til formålet. Der er ganske givet sammenfald mellem Tematavlen og de 
nævnte og mange andre teknologier, ganske som der er forskelle3, og ganske som 
Tematavlen kun er et blandt mange mulige konkrete udfoldelser af det artefakt, 
som forskeren og læreren oprindelig forestillede sig. Pointen er, at en innovation 
ikke blot er en teknologi, men i første omgang er en praksisforestilling. 

Nogle af de forhandlinger af den forestillede praksis, der fandt sted ved den 
første workshop, ledte sammen med en række brugerkommentarer til interak-
tionsdesignet til, at udvikleren beslutt ede sig for at tilføje en række funktioner 
og at forenkle brugergrænsefl ade- og interaktionsdesignet. Der var fx tale om at 
udvikle lett ere login-vej, lett ere adgang til oprett else af tematavler, lett ere upload 
af billeder og om at give mulighed for at indsætt e links til video og lyd.

I en brugerdreven innovationsproces vil det typisk være sådan, at brugere 
indgår i denne fase. De vil være medvirkende til, at der sker fl ere gentagelser af 
fase to og tre, og at der re-designes på baggrund af forhandlinger om den forestil-
lede praksis. Vi har illustreret dett e med de cirklende pile, som er gengivet i fi gur 
7 (følgende side).
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Figur 7. Iteration mellem faser: Redesign og genforhandling

Allerede under de første forestillinger om en ny undervisningspraksis med det, 
der skulle blive til Tematavlen, men i særlig grad under udviklingsarbejdet havde 
en grundlæggende udfordring for denne praksis trængt sig på. Udfordringen 
består i, at det for det første ikke altid i forhold til alle indholdsområder er let at 
fi nde frem til passende billeder til lige netop det fænomen, der skal illustreres, 
og for det andet i spørgsmålet om ophavsret. Denne udfordring blev meget ty-
delig under workshop-arbejdet både i form af de forsøg, lærerne og udviklerne/
forskerne gjorde med at vælge billeder til og udforme tematavler, og i samtaler 
om, hvilke billeder der kunne anvendes uden at overtræde ophavsrett en. Denne 
problemstilling kan tjene som endnu et eksempel på, at man i en vision om en 
bedre praksis let kan komme til at se bort fra afgørende problemstillinger.

Efter at prototypen var afprøvet ved den første workshop og havde været 
genstand for et grundigt re-design, blev den afprøvet ved endnu en workshop. 
Denne gang lykkedes det nogle af deltagerne at udvikle tematavler, der kunne 
anvendes i praksis. På fi gur 8 præsenterer en af forskerne/udviklerne således en 
tematavle om multimodalitet.

Figur 8. Præsentation af en tematavle om multimodalitet
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Eksplorativ fase 

Den følgende fase kalder vi en eksplorativ fase. Her sker en praksisafprøvning 
af artefakterne. I tematavle-projektet bestod afprøvningen i, at nogle af lærerne 
udviklede tematavler derhjemme, som de efterfølgende forsøgte at integrere i 
deres undervisning.

Når produktet afprøves i praksis, viser der sig helt nye problemstillinger 
af teknisk og områdespecifi k (her didaktisk) art. Således førte afprøvningen til 
fornyede forhandlinger af, hvilken praksis man kunne forestille sig, og hvordan 
Tematavlen kunne indgå og medskabe en sådan praksis (jf. Hansbøl submitt ed). 
Det resulterede i yderligere videreudvikling af produktet, både i form af fejlret-
telser, tilpasning til fl ere browsere og forbedringer af interaktionsdesignet – her-
under adgang til simplere oprett else af kategorier, mulighed for at slett e og fl ytt e 
billeder og kategorier, indsætt else af videoklip, tilpasning af billedstørrelser efter 
skærmstørrelse og forsimpling af layout.

Implementering

Den fj erde og sidste fase er en implementeringsfase, hvor innovationen fuld-
byrdes. Innovation defi neres ofte som hele processen, populært kaldet fra ide til 
faktura, fordi innovationen først er en realitet, når den er taget i anvendelse af bru-
gere uden for udviklingsprojektets rammer. Der er således tale om en omfatt ende 
proces fra en første artikulation af brugernes behov og af et markedspotentiale til 
et nyt produkt er markedsført, taget i brug og har vist sin merværdi. Det er hele 
denne proces, der er illustreret i innovationsmodellens i alt ott e faser. I model-
len har vi, som beskrevet ovenfor, inddelt den anden fase i visionsinnovativ og 
konkretinnovativ for at fremhæve, hvor skabelsen af nye artefakter fi nder sted, 
men der er altså ifølge den her præsenterede forståelse af innovation først tale 
om en fuldbyrdet innovation, når artefakterne fungerer som artefakter, dvs. som 
genstande, der har værdi for brugerne. 

OECD defi nerer ligefrem innovation som implementeringen af et nyt eller 
væsentligt forbedret produkt (vare eller tjenesteydelse), en ny eller væsentlig 
forbedret proces, en væsentlig ny organisatorisk metode eller en væsentlig ny 
markedsføringsmetode.

I projektet Brugerdreven innovation af digitale læremidler har implemen-
teringen af nye digitale læremidler ikke ligget inden for projektets ramme og 
tidshorisont. Det hænger sammen med, at målet med projektet er at udvikle og 
distribuere viden om metoder til brugerdreven innovation, mens det ikke er et 
mål i sig selv at distribuere nye digitale læremidler. Derfor har vi ikke samme 
empiriske grundlag for at fremstille denne sidste fase, men vi har alligevel gjort os 
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en del iagtt agelser i relation til, hvad man kan beskrive som en fælles problemstil-
ling for forlag, skoler og politikere: at få skabt et marked for digitale læremidler 
i Danmark. 

Som man kan se ud af modellen, så har vi sat beslutningstagere ind som den 
sidste af fi re typer af aktører, fordi de spiller en central rolle i forbindelse med im-
plementering. På hvilken måde det er tilfældet, bliver mere tydeligt af, at vi samti-
dig skelner mellem en situativ implementeringsfase, hvor de primære slutbrugere 
(lærer og elever) er afgørende, og en distributiv implementeringsfase, hvor de 
beslutningstagere, der er sekundære brugere i forhold til praksis, bliver primære, 
fordi det kræver ledelsesopbakning og systematisk innovation at gennemføre en 
distribueret implementering. Desuden er der mange beslutningstagere, der har en 
vision om at bruge digitale læremidler som løftestang for skoleudvikling.

Situativ fase

Selv om vi ikke har samme form for dokumentation af implementeringsfasen, kan 
vi på baggrund af det antropologiske feltstudium og vores opfølgende casestudier 
give et begrundet bud på, hvad der skal til, for at lærere og elever vil implemen-
tere nye generationer af digitale læremidler. Den primære faktor er, at lærere og 
elever erfarer, at de digitale læremidler giver mening inden for skolens fag og 
inden for den skolelogik, der rammesætt er læring og undervisning. Det er ikke 
nok, at digitale læremidler er fascinerende, har en umiddelbar bling bling-eff ekt 
eller et interaktionsdesign, der lever op til de usability-kriterier, som gælder for 
hverdagens kommunikationsteknologier. Digitale læremidler i skolen skal virke 
over tid i forhold til de mål for læring og undervisning, der konstituerer skolen 
som skole. Og det er ikke altid lige nemt at sige, hvad der virker over tid, men 
brugerdreven innovation med observation, brugerworkshop og feedback-proces-
ser kan kvalifi cere vores hypoteser om virkning. Således har vi brugt den aktuelle 
innovation til at udvikle et elaboreret sprog om processer i undervisningen, der 
gør det muligt at sige noget mere præcist om, hvad der virker, for hvem og under 
hvilke omstændigheder. 

Tematavlen er ikke et universalt læremiddel, men et artefakt, der kan un-
derstøtt e og udvikle interaktive foredrag. Som mødet med brugerne i form af de 
fi re lærere og sidenhen deltagere på konferencer og workshops har vist, er dets 
didaktiske potentiale desuden til forhandling. Den situative implementering er 
den fase, hvor brugerne tager de nye digitale læremidler i brug, tolker deres di-
daktiske potentiale og måske skaber en ny praksis i en fortløbende forhandling 
med artefaktet og de didaktiske intentioner, der er indbygget i artefaktets design. 
Hvorvidt artefaktet viser sig at virke over tid, afh ænger blandt andet af, om det 
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er socialt robust og er med til at løse konkrete didaktiske problemer i hverdagen, 
hvor forskeren og udvikleren ikke er til stede. 

Distributiv fase 

En anden vigtig faktor er, om artefaktets funktion (her det digitale læremiddels 
didaktiske funktion) er til at sætt e ord på og kommunikere til andre. Hvis Te-
matavlens funktion bliver forvekslet med de funktioner, der kendetegner andre 
teknologier, fx Prezi, så opstår der et kommunikationsproblem, der kan have en 
negativ indvirkning på distributionen af artefaktet. Endvidere er det afgørende, 
at artefaktet samtidig understøtt er processer på et andet og mere overordnet 
niveau end processer i undervisningen. Således spiller det også ind, hvorvidt 
det understøtt er pædagogiske og politiske processer og modsvarer beslutnings-
tageres forestilling om skoleudvikling. Fx kan det være afgørende, at Tematavlen 
understøtt er visualisering i undervisning og en interaktiv form for foredrag, der 
kan tolkes som en fl eksibel og demokratisk måde at holde foredrag på, men det 
afh ænger af brugernes og beslutningstagernes fortolkning af artefaktet, og den 
er ikke altid sammenfaldende. 

Inden for implementeringsforskning er det efterhånden veldokumenteret, 
at både socio-økonomiske omgivelser, organisatoriske forhold, ledelse, med-
arbejdere og målgruppe er faktorer, der har betydning for implementeringens 
resultater. Faktisk er det slående, hvor mange af de problemer, vi er stødt på, der 
allerede er behandlet inden for den tradition for implementeringsforskning, som 
kan føres tilbage til Jeff rey L. Pressman og Aaron Wildavskys banebrydende værk 
Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland (1973). 

Pressman og Wildavsky anvender sandsynlighedsberegning til at vise, at hvis 
der er 7 beslutningsled i forbindelse med implementering, og sandsynlighed for 
succes er 90% i hvert led, så er den samlede sandsynlighed for succes under 50 %. 
På den baggrund forstår man bedre deres sarkastiske undertitel på bogen: ”why 
it's amazing that federal programs work at all”. 

Pressman og Wildavsky kan bruges til at understrege, at distribueret imple-
mentering ikke er en simpel kausal kæde, men en kompleks kausalitet, der opstår 
pga. forskelle mellem beslutningsled og perspektiver, knytt et til aktører, forskelle 
der meget vel er en realitet, selv om der er konsensus om målet, fx at øge kvali-
teten i læring og undervisning ved brug af digitale læremidler i folkeskolen. Det 
giver anledning til at overveje antallet af beslutningsled og brugere (politikere, 
skoleforvaltning, skoleledere, vejledere, lærere, elever og forældre), hvor beslut-
ningerne bør træff es, og hvordan digitale læremidler bør produceres. Pris- og 
teknologidreven udvikling og indkøb af digitale læremidler har vanskeligt ved 
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at fungere i en kompleks kausalitet med så mange led og interessenter. Derfor 
anbefaler vi en model til brugerdreven innovation, der tænker de forskellige typer 
af brugere og beslutningstagere ind som aktører i en iterativ proces, så den in-
novation, der fi nder sted i forbindelse med udvikling af nye artefakter, er mætt et 
med viden om de forskellige typer af brugere og beslutningstagere. Således er det 
både elever, lærere, skolebibliotekarer, vejledere, pædagogisk ledelse, kommunale 
skoleafdelinger og politikere, der har betydning for en distribueret innovation og 
implementering. 

Konklusion – de forskelle, vi skal mødes i
Det systematiske arbejde med brugerdreven innovation har bekræftet os i, at 
digitale læremidler udvikles på betingelser, der kan forekomme paradoksale. 
Højholt har således ret, i hvert fald i relation til brugerdreven innovation af digi-
tale læremidler: ”Paradokset er, at de forskelle, vi skal mødes i, også er dem, der 
skaber det nye som nyt”. Det er ikke teknologien, der skaber det nye som nyt. 
Der er ikke noget nyt i at indkøbe interaktive tavler, pc-tavler eller digitale lære-
midler, der har form som en tavle eller bog med strøm til. Det nye opstår, når vi 
involverer forskellige typer af brugere og beslutningstagere i en innovativ proces. 
Det skal sjældent ske på én og samme tid, men på det sted i processen, hvor der 
er brug for lige netop deres aktør-perspektiv for at lukke kløften mellem politiske 
visioner og hverdagens realiteter, der altså er andet og mere end trivialiteter, når 
man arbejde brugerdrevent. 

Det betyder dog ikke, at en brugerdreven tilgang er svaret på alle problemer. 
Det kræver tid og økonomiske ressourcer at arbejde brugerdrevent, og der er 
en risiko for, at man drukner i logistiske problemer, der er forbundet med at 
involvere forskellige aktører, som er styret af hver deres logik. Metoder til bru-
gerdreven innovation repræsenterer en måde at professionalisere produktionen af 
digitale læremidler på, og det er denne professionalisering, der tager tid. Innova-
tionscirklen er således selv et artefakt, der skal distribueres og vise sin merværdi 
for sine brugere. Spørgsmålet er her, hvem der er brugerne af modellen. Er det 
producenter af digitale læremidler, der anvender en brugerdreven tilgang for at 
skabe digitale læremidler, som brugerne vil købe? Er det politikerne, der støtt er 
brugerdrevne projekter for at lukke kløften mellem beslutningstagere og slutbru-
gere? Eller er det forskere, der bruger metoden til at producere ny viden om brug 
og brugspotentiale i relation til en specifi k og højt diff erentieret kontekst (versus 
kontrollerede studier, der prioriterer en høj grad af evidens, men til gengæld er 
meget generelle og uspecifi kke, hvilket ikke er særligt produktivt i forbindelse 
med en konkret innovation)?
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Svaret skulle gerne være ja til alle tre spørgsmål, fordi de forskellige brugere 
og perspektiver supplerer hinanden og sammen kan skabe et vækstgrundlag for 
udvikling af nye digitale læremidler, men svaret afh ænger af markedets udvikling 
og politiske prioriteringer.
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Noter
1 Læreren havde haft lignende tanker og havde arbejdet med forestillingen på en tidligere 

workshop i projektet, hvor forskeren ikke havde været til stede.

2 I samme forbindelse blev konceptet "konstellations-dreven innovation" udviklet og 
foreslået som alternativ til brugerdrevne perspektiver, der centraliserer de humane aktører 
i innovationsprocesserne og fokuserer på udviklingen af statiske og afslutt ede produkter. 
Konstellations-dreven innovation har fokus på bevægelserne i innovationsprocesser såvel 
som innovationsprodukterne i samspillet med skiftende engagementssammenhænge og hhv. 
humane og non-humane aktører.

3 Her skal blot nævnes et par eksempler på forskelle: Tematavlerne tilgås via internett et 
og er derfor tilgængelige også for andre end den konkrete tematavleudvikler, og 
Tematavleteknologien er udviklet til at kategorisere billeder og vise dem i to klik, mens de andre 
teknologier ville kunne tilrett es dett e formål.

English summary
The Innovation Circle is a model depicting the linear iterative innovation process 
from identifi cation of a problem, over creation of an artifact, to experiments and 
fi nally implementation. The model is presented on the basis of the innovation 
process that led to The Thematic Whiteboard, a technology that supports conduction 
of an interactive lecture. The point of departure of development of The Thematic 
Whiteboard was a focus on challenges identifi ed in processes in teaching and 
learning, and thus it is an illustration of how digital learning material is capable 
of supporting process management. 
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With the Innovation Circle as underlying basis user driven innovation is under-
stood as a linear iterative process where users can be involved in many diff erent 
ways in many diff erent phases. Hence the paper also presents a typology of user 
involvement from observed object to lead user.
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