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brugte begreb innovation op og diskuterer, hvad det kan og ikke kan, og hvad det gør ved os. Hvad kan

innovation bidrage med i pædagogikken? Skal elever og studerende blive bedre til at omsætte faglig viden til
salgbare produkter, eller handler innovationsdagsordenen snarere om at opdrage og uddanne dem til

demokrati eller evnen til at få et lykkeligt liv? Skal pædagogerne og underviserne være innovative for at
styrke børnenes og de unges motivation og læring? Eller er det måden at drive skole på, der skal innoveres?

Hvem bestemmer? Og hvad gør man, hvis man er uenig eller ikke har lyst til at være innovativ?

En central pointe i bogen er, at vi bliver nødt til at koble innovation til et konkret indhold, da det kan betyde
noget helt forskelligt i fx en skoleklasse og en kommunal forvaltning. Hensigten med bogen er at dyrke

nysgerrigheden og bidrage til en retorik og en praksis, hvor vi lader os inspirere af innovation frem for at lade
os skræmme og stresse.

FAQ om innovation er bog nr. 4 i FAQ-serien, der diskuterer ofte stillede spørgsmål inden for det
pædagogiske og psykologiske område. Alle bøger i serien er peer reviewet. De tidligere titler i serien er FAQ

om uro, FAQ om kreativitet og FAQ om læringsmål. 

Charlotte Wegener er lektor på Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet. Hun forsker i innovation og
bestræber sig på selv at være innovativ som forsker og formidler. Hun er levende optaget af at skabe viden på

tværs af universitet og praksis og har selv en baggrund som underviser og uddannelseschef.
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