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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin December 2017 

Institution VUC Vest 

Uddannelse HF-2 og HF-E 

Fag og niveau Innovation C 

Lærer(e) Steffan Bøgelund Søbye 

Hold 17INOC0E17 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 0. Introduktion 

Titel 2 Projektforløb 

01. Forberedelse 

 

 

Titel 3 Projektforløb 

02. Forstå 

 

Titel 4 Projektforløb 

03. Formgiv 

 

Titel 5 Projektforløb 

04. Færdiggør 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

0. Introduktion 

Indhold Kernestof 

Behov og muligheder  

– Marked, kunder og brugere  

 

Samfundsmæssige forhold  
– Innovations betydning på samfundsniveau  

– Faktorer der fremmer og hæmmer innovation nationalt og globalt  

 

Foretagsomhed  

– Entreprenørielle handlinger  

 

Litteratur: 

 

Luk virksomheden op, uddrag af kapitel 1 og 2. 

 

 

http://finans.dk/finans/karriere/ECE8579963/saadan-fik-danmarks-stoerste-

ivaerksaettere-deres-livs-ide/?ctxref=ext 

 

 https://innovation.systime.dk/index.php?id=197 

https://innovation.systime.dk/index.php?id=197&L=0 

 

 

 

Omfang 

 

Primo august 2017 

Særlige fokus-

punkter 

Faglige begreber, modeller og teorier 

- Hvad innovation er 

- Innovation <> invention 

- De fire grundopfattelser af innovation 

o Entreprenøropfattelsen 

o Teknologi-økonomi-opfattelsen 

o Den strategiske opfattelse 

o Brugerdrevet innovation 

- Druckers syv kilder til innovation 

o Ikke-forventede muligheder 

o Uoverensstemmelser 

o Behov for processændringer 

o Ændringer på markedet 

http://finans.dk/finans/karriere/ECE8579963/saadan-fik-danmarks-stoerste-ivaerksaettere-deres-livs-ide/?ctxref=ext
http://finans.dk/finans/karriere/ECE8579963/saadan-fik-danmarks-stoerste-ivaerksaettere-deres-livs-ide/?ctxref=ext
https://innovation.systime.dk/index.php?id=197
https://innovation.systime.dk/index.php?id=197&L=0


 

Side 4 af 13 

o Demografiske ændringer 

o Ændringer i måden at se ting på 

o Ny viden 

- Innovationsformer 

o Produktinnovation 

o Serviceinnovation 

o Procesinnovation 

- Innovationstyper 

o Radikal 

o Inkremental 

o Arkitektonisk 

o Modular 

- Idegrundlag - mission - vision 

- Forretningsplan 

- Iværksætter 

- Iværksættertyper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Side 5 af 13 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 2 

 

Projektorløb 

01. Forbered 

Indhold  

Grundlaget for forløbet var 

http://designtoimprovelifeeducation.dk/da/content/kompas#44 - forbered.  

 

Kernestof: 

 
Kreativitet og idégenerering  

– Metoder til divergent og konvergent tænkning  

 

Foretagsomhed  
– Entreprenørielle handlinger  

– 

Samarbejde og organisering  

– Ledelse og organisering  

 

 

Litteratur: 

 

http://designtoimprovelifeeducation.dk/da/content/kompas#44 

 

Innovation c - fra nyt teknisk forlag. Uddrag af kapitel 4 og 7.  

 

https://www.jobindex.dk/persontypetest?lang=da 

 

 

 

-  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Medio august til primo september 2017 

Særlige fokus-

punkter 

Faglige mål, begreber og modeller: 

 

- Adizes lederroller 

- Kompas gruppe roller:  Detektiv, håndværker, antropolog og arkitekt 

http://designtoimprovelifeeducation.dk/da/content/kompas#44
http://designtoimprovelifeeducation.dk/da/content/kompas#44
https://www.jobindex.dk/persontypetest?lang=da
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- Belbins teamsroller 

- Idegenereringsmetoder 

o Brainstorm 

o Omvendt brainstorm 

o Mindmapping 

o Krydsmetoden 

- Ideudvælgelsesmetoder 

o Idescreening 

o Argumenter for og imod 

- Pain, value proposition og jury 

 

Faglige mål 

 
  

- identificere, formulere og vurdere muligheder for værdiskabende hand-

ling gennem innovative processer  

- anvende innovationsbegreber og innovationsmodeller  

- gennemføre innovationsprocessen og ræsonnere over elementerne fra 

idé til værdiskabende handling  

- kommunikere og skabe samarbejde i innovationsprocessen, herunder i 

samspil med andre fag  

- anvende digitale redskaber til at fremme innovationsprocessen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/ eksperimentelt arbejde 
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Retur til forside 

 

Titel 3 

 

Projektforløb 

02. Forstå 

Indhold Forløbet baserede sig på Kompas -forbered: 

http://designtoimprovelifeeducation.dk/da/content/kompas#40 

 

 

 

Kernestof 

 
- Forretningsmodeller og værdiskabelse  

- Behov og muligheder 

- Tendenser og aktualitet  

- Foretagsomhed 

 

Litteratur 

http://designtoimprovelifeeducation.dk/da/content/kompas#40 

 

Luk virksomheden op, uddrag af kapitel 3.  

 

CFU - film: Kriseknuserne - DK Company 

http://lvo.forlagetcolumbus.dk/kapitel-3/34-swot-analysen/ 

 

http://jonathanloew.blogs.business.dk/2016/10/26/disruptive-teknologier/ 

 

http://www.business.dk/global/det-her-faar-computer-revolutionen-til-at-virke-

ubetydelig 

 

http://www.business.dk/arbejdsmarked/disruption-i-danske-bank-en-app-

aendrede-spillereglerne 

 

https://www.business.dk/business-magasin/her-er-de-megatrends-du-skal-holde-

oeje-med-i-2016 

 

https://www.computerworld.dk/art/238978/kender-du-kun-uber-og-airbnb-i-

danmark-er-der-over-140-deletjenester-se-listen-her 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XEDvwWin6Co 

 

https://www.youtube.com/watch?v=foP3nZRM6GU 

http://designtoimprovelifeeducation.dk/da/content/kompas#40
http://designtoimprovelifeeducation.dk/da/content/kompas#40
http://lvo.forlagetcolumbus.dk/kapitel-3/34-swot-analysen/
http://www.business.dk/global/det-her-faar-computer-revolutionen-til-at-virke-ubetydelig
http://www.business.dk/global/det-her-faar-computer-revolutionen-til-at-virke-ubetydelig
http://www.business.dk/arbejdsmarked/disruption-i-danske-bank-en-app-aendrede-spillereglerne
http://www.business.dk/arbejdsmarked/disruption-i-danske-bank-en-app-aendrede-spillereglerne
https://www.business.dk/business-magasin/her-er-de-megatrends-du-skal-holde-oeje-med-i-2016
https://www.business.dk/business-magasin/her-er-de-megatrends-du-skal-holde-oeje-med-i-2016
https://www.computerworld.dk/art/238978/kender-du-kun-uber-og-airbnb-i-danmark-er-der-over-140-deletjenester-se-listen-her
https://www.computerworld.dk/art/238978/kender-du-kun-uber-og-airbnb-i-danmark-er-der-over-140-deletjenester-se-listen-her
https://www.youtube.com/watch?v=XEDvwWin6Co
https://www.youtube.com/watch?v=foP3nZRM6GU
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https://www.youtube.com/watch?v=ZrotlcOb-fAn 

https://www.youtube.com/watch?v=N2uYy_EABUk 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Primo september til medio oktober 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Faglige begreber, modeller og teorier 

-  

- SWOT 

- PEST 

- Porters konkurrenceformer 

- Markedsundersøgelse 

- Persona 

- Adoptant 

- Disruption 

- Megatrends 

- Dele økonomi 

- Simple brugere 

- Ikke-brugere 

- Kritiske brugere 

- High-end brugere 

-  

 

 

Anvendt digitale medier 

- Screencast-o-matic 

- Mobil telefon 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZrotlcOb-fAn
https://www.youtube.com/watch?v=N2uYy_EABUk


 

Side 9 af 13 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 4 

 

Projektforløb 

03. Formgiv 

Indhold Forløbet/fasen baserer sig på 

http://designtoimprovelifeeducation.dk/da/content/kompas#45 

 

 

Kernestof 
Forretningsmodeller og værdiskabelse  
– Værditilbud og værdiskabelse  

– Forretningsmodeltyper  

Behov og muligheder  
– Marked, kunder og brugere  

– Diffusion og adoptanter  

Samarbejde og organisering  
– Ledelse og organisering  

– Netværk og interessenter  

– Kommunikation  

Foretagsomhed  
– Entreprenørielle handlinger  

– Etablering og finansiering  

 

 

Litteratur 
Luk virksomheden op - Colombus. Kapitel 2 og 4 (uddrag) 

 

https://innovation.systime.dk/index.php?id=110 

 

https://innovation.systime.dk/index.php?id=111 

 

http://designtoimprovelifeeducation.dk/da/content/kompas#45
https://innovation.systime.dk/index.php?id=110
https://innovation.systime.dk/index.php?id=111
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Omfang 

 

Medio oktober til ultimo oktober 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

 

 

Faglige mål 
 afgøre, hvilke forhold der har betydning for innovation i samfundet, og der-

igennem demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder  

 identificere, formulere og vurdere muligheder for værdiskabende handling 

gennem innovative processer  

 anvende innovationsbegreber og innovationsmodeller  

 gennemføre innovationsprocessen og ræsonnere over elementerne fra idé til 

værdiskabende handling  

 bearbejde og præsentere informationer med relevans for innovationsproces-

sen samt forstå informationernes anvendelighed  

 kommunikere og skabe samarbejde i innovationsprocessen, herunder i sam-

spil med andre fag  

 anvende digitale redskaber til at fremme innovationsprocessen  

 

 

Faglige begreber, modeller og teorier 
- Interessentanalyse 

- Kunder og brugere 

- Minerva modellen 

- Behov - primære og sekundære 

- Maslows behovspyramide 

- SOR modellen 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 5 Projektforløb 
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 04. Færdiggør 

Indhold Forløbet/fasen baserer sig på 

http://designtoimprovelifeeducation.dk/da/content/kompas#43 

 

 

Kernestof 
Foretagsomhed  
– Entreprenørielle handlinger  

– Etablering og finansiering  

 
 Forretningsmodeller og værdiskabelse  
– Værditilbud og værdiskabelse  

– Forretningsmodeltyper  

 
Behov og muligheder  
– Marked, kunder og brugere  

– Diffusion og adoptanter  

 

 

Litteratur 
 

https://innovation.systime.dk/index.php?id=135#c404 

 

Luk virksomheden op - Colombus. Kapitel 1, 4, og 5. (uddrag) 

 

 

 

Rektorer slår alarm: Snyd under eksamen er et stigende problem. Fra www.tv2nyhederne.dk 

d. 14 maj 2017 

 

Smartfridge er fremtidens køleskab. Fra www.iot.dk 

 

 

Danmark vrimler med iværksættere - men vi har et stort problem. www.finans.dk d. 

07.04.2016 

 

Samling af vigtige og interessant IT værktøjer, af Jan Bordgaard Pedersen.  

 
 
https://www.business.dk/karriere/saadan-saa-det-ud-da-30-ivaerksaettere-fik-et-
minut-hver-i-en-elevator-med 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7uuDQIUiREU - Løvens hule¨ 
 
https://innovation.sites.ku.dk/metode/pitch-efter-nabc-skabelon/ 
 
https://pitcherific.com/#/guide 
 

 

http://designtoimprovelifeeducation.dk/da/content/kompas#43
https://innovation.systime.dk/index.php?id=135#c404
http://www.tv2nyhederne.dk/
http://www.finans.dk/
https://www.facebook.com/profile.php?id=757547732&fref=gs&hc_ref=ARSSsoX1KORQaZSwYQ0JGjuUlyoWGAHT8V7GOK1kowYuKnPrd6azS8A8lzkXWocDFOU&dti=899274866749505&hc_location=group
https://www.business.dk/karriere/saadan-saa-det-ud-da-30-ivaerksaettere-fik-et-minut-hver-i-en-elevator-med
https://www.business.dk/karriere/saadan-saa-det-ud-da-30-ivaerksaettere-fik-et-minut-hver-i-en-elevator-med
https://www.youtube.com/watch?v=7uuDQIUiREU
https://innovation.sites.ku.dk/metode/pitch-efter-nabc-skabelon/
https://pitcherific.com/#/guide
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Omfang 

 

Primo november til primo december 

Særlige fokus-

punkter 

 

 

Faglige mål 
 
  

 afgøre, hvilke forhold der har betydning for innovation i samfundet, og derigennem demon-
strere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder  

 anvende innovationsbegreber og innovationsmodeller  

 gennemføre innovationsprocessen og ræsonnere over elementerne fra idé til værdiskabende 
handling  

 kommunikere og skabe samarbejde i innovationsprocessen, herunder i samspil med andre 
fag  

 anvende digitale redskaber til at fremme innovationsprocessen.  

 

 

 

Faglige begreber, modeller og teorier 
- Etableringsbudget 

- Resultatbudget 

- Diffusion 

- Rodgers 5 faktorer der påvirker diffusion 

- Markedsstyrede prisstrategier 

- Promotionstyper 

- PLC kurve 

- Pitch 

- IT redskaber 

- Blue <> red ocean 

- B2B <> B2C 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
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