
F  De sociale medier har gjort forbrugerne mere 
krævende og mere indsigtsfulde.

Asien er rykket tæt på. Det er ikke længere fa-
brikker og produktion der bliver outsourcet. 
Det er ved at ske for forskning og udvikling. 
Derfor er det mere vigtigt end nogensinde, at 
vi får sat innovation på toppen af dagsordnen 
i vores del af verden, og det handler om mere 
end bare at skabe skabe indtjening i virksom-
heder. 

»Innovationskompetance er fremtidens 
kernekompetance, fordi de, der kan skabe in-
novation, også kan skabe en bedre verden.« 
Det er den første sætning i ”Innovationspæ-
dagogik”, der er skrevet af Lotte Darsø”. Det er 
en rigtig god bog, som kan bruges til at få et 
overblik over innovationsbegrebet, og hvad 
det kan bruges til. Den første halvdel af bogen 
er generelt fokuseret på innovationsbegrebet, 
mens den anden halvdel er mere orienteret i 
retning af læring og udviklingssituationer.

 Svagt fra start
Bogens udgangspunkt er innovation i forbin-
delse med uddannelse og udvikling, og det 
bærer bogens sprogbrug præg af. Forfatteren 
er professor ved Danmarks Pædagogiske Uni-
versitetsskole. Det mærker læseren hurtigt. 
Det er en toptunet akademiker, der har skre-
vet bogen. Men da det er et akademisk forlag, 
Samfundslitteratur, der har udgivet bogen, så 
er det ikke en overraskelse. 

Til gengæld er det meget positivt, at bo-
gen er baseret på forskning, bl.a. forfatterens 
ph.d.-afhandling. Det vil være ønskeligt, hvis 
mere af den forskning, der bliver foretaget, 
blev publiceret bredt, så andre end det snævre 
faglige miljø får nytte af forskningen.

Forfatteren kommer svagt fra start. Det 
første kapitel er den traditionelle akademi-
ske måde at bygge en afhandling op på. Det 
havde givet en stærkere bog, hvis man havde 
anvendt den journalistiske værktøjskasse og 
fået suget læseren ind i bogen. Nu kræver det 
lidt overvindelse at komme videre. 

Hvert kapitel har en række øvelser. Fint nok 
– men jeg havde foretrukket endnu flere kon-
krete eksempler i stedet for.

På trods af skønhedspletterne er det en bog, 
som bør læses af alle, der arbejder med inno-
vation i Danmark. Især konsulenter og andre, 
der arbejder med vidensformidling, vil få stor 
nytte af bogen.  

Erfaringer fra jazz’en
En anden bog i samme kategori har ikke sam-
me tyngde. Den er baseret på erfaringerne fra 
jazz-musikken og flere hundrede samtaler 
med virksomhedsledere og kunstnere. Bogen 

er en syntese herfra af, hvordan man opnår 
kreativitet. 

»Jazzmusikere er en underlig race. De stu-
derer i årevis for at lære reglerne, hvorefter de 
bryder dem så hurtigt som muligt. De går til 
deres håndværk med intensitet og målrettet-
hed, men kan i den rette stemning også give 
slip og bare groove. Jeg har kendt musikere, 
som er utroligt dristige og ekspressive på sce-
nen, men tænksomme og afbalancerede i 
samtaler.« 

Inspiration og kreativitet kan hentes man-
ge steder. Den amerikanske iværksætter og 
jazzmusiker Josh Linkner giver i bogen ”Slip 
kreativiteten løs” en række ideer til hvordan 
en virksomhed kan opnå konkurrence- fordel 
gennem nye og smarte ideer.

Det er spændende tanker i bogen, men det 
kan være svært at følge den alle stederne, som 
er præget af amerikanske virksomheder og 
musikken.

Det er to meget forskellige bøger. Også pri-
sen. Innovationspædagogik koster mindre 
end det halve af ”Slip kreativiteten løs”, men 
udbyttet er det dobbelte. Det er spørgsmålet 
om, hvad du har brug for. Er det kreativiteten, 
du leder efter, eller er det innovationen. Hvis 
der er brug for nogle korte og klare ideer til 
hvad, der skal gøres vil det være mest hensigts-
mæssigt at trække på Josh Linkner på trods af 
kritikpunkterne.   B

Innovation og kreativitet 
skaber resultater

Anmeldelse. To bøger om innovation og krea-

tivitet har hvert sit udgangspunkt. Den ene bog 

har udgangspunkt i forskningen, den anden i 

jazzmusikken.
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