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Lärande i förändring 
och ett föränderligt 
arbetsliv.

Nya krav från 
arbetslivet.

Förändringstakten ökar. 

Innovation allt viktigare 



Värdet på isolerade 
faktakunskaper minskar.

Värdet på kommunikativa, kollaborativa, 
entreprenöriella, utforskande och 
nyskapande förmågor ökar.

Genom samarbete, problemlösning och 
kreativitet kan vi hitta nya lösningar på 
nya problem. 

Det är det vi kallar innovativa förmågor 
och innovationskompetens.



Hjärnan är som en muskel. 
Ju mer tid och ansträngning vi lägger på lärande, problemlösning 

och utmaningar, desto smartare, intelligentare och mer kreativa blir vi.
(Yeager & Dweck, 2012)



Vi utvecklar och sprider verktyg för att arbeta med 
innovationstänkande, innovationskompetens och med 

att utveckla innovativa förmågor i
grundskolan och gymnasiet



Kunskap om och inom innovation

Vad är innovation?

Varför är innovation så viktigt?

Vad krävs för att skapa innovation?

Varför spelar skolan en nyckelroll i innovationsarbetet?

Hur kan skolan utveckla elevernas innovativa förmågor?



Innovation 

…handlar om nya eller bättre 
lösningar som skapar värde 
för samhälle, företag och/eller 
individer.



Olika typer av 
innovation

Produktinnovation

Processinnovation

Tjänsteinnovation

Konceptinnovation

Social innovation

Klimatinnovation

Policyinnovation

Inkrementell innovation

Disruptiv innovation

Utmaningsdriven innovation



Varför träna innovativa 

förmågor i skolan?

När undervisningen tar upp 
samhällsförändringar och samtidigt 
tränar eleverna i att hitta lösningar 
på utmaningar i samhället, då 
använder de sina vunna teoretiska 
kunskaper i praktiken.

Resultatet blir egna lösningar på 
verkliga problem och de upptäcker 
och utvecklar tre innovativa 
förmågor: kreativitet, samarbete i 
team och problemlösning.





Min innovationsresa – InnovationsresanÅrets Unga innovatör



Finn upp

Årets unga innovatör – Sveriges största tävling för unga innovatörer. 
Grundat i samarbete med Svenska uppfinnareföreningen.





Finn upp

Vi inspirerar till innovation –
på riktigt





Innov8 –
ett utbildningskoncept för gymnasiet 

inom innovationstänkande

www.ungainnovatorer.se

http://www.ungainnovatorer.se/


Vad är Innov8?

Ett utbildningskoncept som syftar till att lära och träna 
gymnasielever i innovationstänkande och består av en kreativ 
process i form av en designprocess i åtta steg.

Ett verktyg för att kunna arbeta systematiskt och strukturerat 
med utmaningar inom ramen för samtliga gymnasieprogram 
med syfte att från upplevt problem/behov kring komma fram 
till lösningar/idéer med potential att kunna bli en innovation.



Innov8 – En kreativ process



Innov8 forts.

• Kostnadsfritt utbildningskoncept med tillhörande utbildningsmaterial

• Kan användas på samtliga gymnasieprogram

• Stöd för hur man kan arbeta ämnesövergripande i projekt

• Utmaningsdriven innovation
- Verklighetsnära utmaningar sk Innov8-utmaningar
- Kopplat till kursplaner och examensmål

• Innov8-projekt kan vara som ett kortare tema, som en del av en termin eller en halv 
dag

• Kan användas som komplement till UF Företagande

• Kan användas vid gymnasiearbete

• Kan användas vid APL

• Nu pågående pilotprojekt till 2023 – ca 20 Pilotskolor (1 naturbruk)



Globala målen för hållbar utveckling-
en röd tråd i Innov8-utmaningarna



Våra kostnadsfria erbjudanden, produkter och tjänster:

• Innov8-processen

• Innov8-utmaningar

• Färdiga Innov8-projekt

• Innov8-projektförslag

• Elevloggboksmallar

• Lärarloggboksmallar - planeringsdokument

• Stödmaterial:

Bild- och filmbibliotek till undervisningen, artiklar, rapporter, texter och förslag 

på lektionsuppgifter

• Personlig handledning och kom-igång-hjälp vid lektionsplanering och uppstart.
Fysiskt på plats i skolan när det går, eller på distans via Teams eller Google Meet.



Våra kostnadsfria erbjudanden, produkter och tjänster

Artikelbibliotek i OneNote inom olika fokusområden
Artiklarna och rapporterna kan användas som faktaunderlag, bakgrundsinformation, inspiration till egna idéer på lösningar 
eller som utgångspunkt för Innov8-utmaningar.

Ett 10-tal artiklar om Cirkulär 
ekonomi.

Ett 20-tal artiklar om Hållbar avfalls-
och sophantering (t ex 
plastpåseskattens effekter, hur 
konsumenterna kan förändra sina 
beteenden, matkalkylator, hur vi kan 
minska svinn, lagar och regler m.m).

Ett 10-tal artiklar om Hållbart 
Lantbruk och handeln (t ex hur 
samverkan ska göra 
livsmedelsbranschen mer hållbar, 
trender och rapporter, nya 
matprodukter och framtidens 
matproduktion).

Ett 20-tal artiklar om Hållbar 
matproduktion och vad 
livsmedelsbranschen kan göra, bör 
göra och gör.

Ett 90-tal artiklar och rapporter om 
Hållbar Handel och konsumtion.

Ett 10-tal artiklar om Hållbara 
transporter.



Pågående projekt -
Anpassning av Innov8 till Naturbruksprogrammet

Syftet är att stärka förutsättningarna för innovation inom naturbruk och att stärka de 
innovativa förmågorna hos framtidens arbetskraft i de gröna näringarna.

Vi gör det genom en riktad insats i form av ett specialutvecklat pilotprogram för 
naturbruksprogrammet på Sveriges naturbruksgymnasier.

Idén framkom i dialog med Skolverket och Naturbruksskolornas förening och utgår från 
Unga innovatörers gymnasiekoncept för innovation, Innov8. 

Efter pilotprojektet sprids materialet nationellt.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Projektstöd från: Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans fond



Innov8 - ett undervisningskoncept för framtidsanpassad innovativ
utbildning, med anpassning till Naturbruksprogrammet.



Innovation 

…handlar om nya eller bättre 
lösningar som skapar värde 
för samhälle, företag och/eller 
individer.

Inom naturbruk kan det handla 
om nya förbättrade produkter, nya 
sätt att odla eller producera varor, 
nya sätt att ta hand om djur, 
natur och skog, sälja sina 
produkter och tjänster, nya sätt 
att paketera och marknadsföra, 
nya sätt att ta betalt, nya sätt att 
leverera eller nya 
samarbeten och affärsmodeller.



Anta 
utmaningen

Analysera 
problemet

Idégenerera

Utveckla 
koncept

Designa
modell

Testa 
lösningen

Presentera
lösningen

Reflektera
över 
processen

Innov8-processen
#1 Anta utmaningen
– sätt er in i problematiken
– få koll på uppgiften



Innov8-utmaning: Förvandla en dyr hobby till en lönsam business!



Innov8-utmaning: Skapa framtidens smartaste väderskydd för 
foder och vatten till hästarna!



Innov8-utmaning: Designa smart hållbar belysning till stallet och 
hästgården.



Innov8-utmaning: Hur kan vi säkerställa så att dricksvattnet inte 
fryser på vintern?



Innov8-utmaning: Hur kan vi säkerställa så att dricksvattnet inte 
fryser på vintern?



Innov8-utmaning: Hur skapar vi framtidens hållbara skogsbruk?
Hur kan vi utnyttja vår skog som resurs på nya sätt?



Innov8-utmaning: Hur kan vi odla på nya sätt? 
Hur ser framtidens hållbara trädgård ut?



Innov8-utmaning: Hur får vi fler att köpa lokalproducerad mat? 
Hur kan butiken öka försäljningen av lokalproducerad mat?





Innov8-utmaning på Gamleby: Hur kan vi förbättra vattenkvaliteten i 
dammarna?



Innov8-utmaning på Gamleby: Hur kan vi skydda den biologiska 
mångfalden och rädda våra pollinatörer?



Innov8-utmaning på Gamleby: Hur kan vi förbättra brandsäkerheten 
för oss och våra djur?



Innov8-utmaning på Gamleby: Hur kan vi förbättra brandsäkerheten 
för oss och våra djur?

Kartlägg brandrisker, problem och förbättringsmöjligheter hos korna, grisarna, 
smådjuren, hundarna, hästarna och i klassrummen. Kom på lösningar.



År 1

Uppstart av pilotprojekt

Tre gymnasieskolor deltar

Ht21-Vt22

År 2

Totalt 16 gymnasieskolor 

fördelade på fem regioner i 

Sverige deltar

Ht22-Vt23

År 3

Ett 20-tal gymnasieskolor 

deltar fördelade på sex 

regioner i Sverige

Ht23

År 3 forts

Lansering av koncept Innov8 

till Sveriges alla 

gymnasieskolor

Innov8 – Pilotprojekt 

Ht20-Vt21



Vi vill att fler skolor börjar använda Innov8!

Tycker du det är viktigt att arbeta med innovation i skolan?

Tycker du att Innov8 låter intressant och vill veta mer, pröva Innov8 
på din skola, bli pilotskola?

Anmäl ditt intresse: www.ungainnovatorer.se/innov8

Eller kontakta:

Karin Di Luca
karin.diluca@ungainnovatorer.se

Niclas Ekholm
niclas.ekholm@ungainnovatorer.se

http://www.ungainnovatorer.se/innov8

