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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Sommer 2014/2015 

Institution VUC Vest 

Uddannelse Hf 

Fag og niveau Innovation C 

Lærer(e) Steffan Bøgelund Søbye 

Hold 15INOC11E15 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion 

Titel 2 Teams og roller 

Titel 3 Turisme og oplevelsesøkonomi 

Titel 4 Produktet 

Titel 5 Eksamensprojekt 

Titel 6 Afrunding 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 
 
Titel 1 
 

Introduktion til innovation 

Indhold Kernestof: 
- grundlæggende metoder til skabelse, udvikling og vurdering af ideer 

 
 
Kapitel 0, Innovation Klaus Marthinus og Nina Knudsbo. Ibog fra Systime. 
 
 
www.startvaekst.dk 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PYF7rzRKknk 
 
http://www.innovationsguiden.dk/ 
 
Eksempel på innovationsformer: 
https://www.youtube.com/watch?v=4YA9QWceEfE 
 
https://sites.google.com/site/bcsydinnovation/forretningskoncepter 
 
 
Miniprojekt om VUC Vest, som intro til at tænke innovativt. 
 
Forretningsplaner fra eksamen sommer 2015 
 
Begreber og modeller: 
Schumpeter  definitionn, innovationsformer,  
Sundbos definition 
innovationstragten 
Idegenereringsmetoder  
Brainstorm 
Omvendt/negativ brainstorm 
Fokusering 
Associationsteknikker 
Rolleperspektiv 
HV ordteknik 
Mindmapping 
Hurtigskrivning 
Lyskurv 
Cirkelteknik 
Idevurderingsmetoder 
Idesi 
Stoplys 
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Spindelvævsmetoden 
 
 
 

- 
 

2 x 3 lektioner â 45 minutter. 

Særlige fokus-
punkter 

Faglige mål: 
- redegøre for og anvende kreative teknikker til udvikling af ideer og metoder 

til vurdering af forretningsideer 
 
Introduktion til centrale begreber 
 
Introduktion og kendskab til faget og begrebet innovation. 
Via introducerende materiale og et praktisk mini‐projekt at introducere kursister-
ne til innovationsfaget. 
Relatere til kursisternes hverdag og derved vise fagets relevans (og alsidighed). 
Samle de første praktiske erfaringer med innovationsarbejdet, særligt idé‐ og 
konceptudvikling på baggrund af en stillet problemstilling. 
Definitioner af begrebet innovation, innovationstyper, innovationsgrader, kilder 
til innovation, diffusion og en introduktion til hvordan innovationsprocesser 
overordnet kan se ud og beskrives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer /oplæg/mundtlig 
formidling/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/pararbejder/gruppearbejde 
Der er lagt op til at tænke ”ud af boksen”, med fokus på ideéudvikling og kreativitet, 
fremfor begrænsninger og realisering. 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 2 
 

Teams og roller 

Indhold Kernestof: 
- team og teamroller. 

 

http://startvaekst.dk/ivaerksaettertesten/0/8 
Innovation C, 1. Udg. 1 oplag, Systime (2012), Kristian Philipsen o.a., kap. 6, 
s. 83‐94 
 
Klip ”Olsen Banden ser rødt” (Trailer) 
http://www.youtube.com/watch?v=yQlFHUsmKdY 
 
Heureka! – En teori‐ og værktøjsbog om innovation, 2. Udg., 2. Oplag, Er-
hvervsskolernes Forlag 
(2009) af Frendsen, Kirsten og Østergaard, Birte Ravn, kap. 2, s. 20‐35 
 
 
Adizes teamrolletest. 
 
http://potential.dk/belbins-9-teamroller/ 
 
https://prezi.com/dzbg1voeyrtw/organisering-af-innovationsarbejdet/ 
 
CV - fra jobindex.dk 
 
 
Andet: 
Prezi om de ovenstående emner, bl.a. med fagbreber indenfor team- og teamrol-
ler, 
kontrakter etc. 
Arbejdsark ifm. filmklip – fordeling af roller. 
Gruppekontrakter som skriftligt arbejde. 
Konflikttrappen og exitstrategi.  
 
 
 
 
 
 
Begreber: 

- Adizes lederroller 
- Belbins teamroller 
- Konfliktrappe 
- Gruppekontrakter/exitstrategi 
- Energizers 
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Omfang 
 

2x3 timer â 45 minutter 

Særlige fokus-
punkter 

Faglige mål i spil: 
- anvende og kombinere grundlæggende viden om team og teammedlem-

mers roller ved opstart af egen virksomhed. 
 
 
Samarbejde: 
- En grundlæggende forståelse for de forskellige kompetencer og karaktertræk 
(persontyper) som er vigtige i innovationsarbejdet. 
- Gruppedannelse: baseret på mere end hvem de blot ’plejer’ at omgås. At de 
ser styrken i at samarbejde med nogen som har en anderledes kompetenceprofil. 
At etablere en bedre gruppekultur. 
- Projektstyring: At udstyre kursisterne med værktøjer til at styre og organisere 
udviklingsprojekter og til at tage beslutninger om rolle og ansvarsfordeling. 
- At kursisterne bliver bedre til at organisere deres projektarbejde, skabe 
overblik, inddele arbejdet i underopgaver og ansvarsområder. At give værktøjer 
til at foretage en mere realistisk vurdering af det arbejde der ligger 
forude i projektet. 
- At lære at opstille mål og kriterier for milepælene og derved at blive bedre 
til at evaluere egen proces og tilpasse ens planlægning løbende. 
- Konflikthåndtering – forstå gruppearbejdets mekanismer og hvordan man 
løser konflikter på forskellige stadier. 
 
 
 
 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsfor-
mer/projektarbejdsform/oplæg/mundtlig 
formidling/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/pararbejder/gruppearbejde 
Beskrivelse af ambitionsniveau, projekt-interesser, forventninger til sig selv og 
gruppen.  
Gruppearbejde omkring at udfærdige en fælles gruppekontrakt. 
Vekselvirkning mellem praksis og teori. Tage personlighedstest og forholde sig til 
den. I fællesskab forholde sig til gruppens kompetencer.  
 
 
 
 
 

Retur til forside 
Titel 3 Turisme og oplevelsesøkonomi 

Indhold Kernestof: 
- grundlæggende metoder til skabelse, udvikling og vurdering af 

ideer 
- entreprenørskab og forretningsmodeller 
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- forretningsplan 
- team og teamroller. 
- innovation i samfundet 
-  

Projekt for VisitEsbjerg om at tiltrække flere turister til Esbjerg kommu-
ne. Virksomhedsbesøg hos VisitEsbjerg og fremlæggelser for Visitesbjerg 
som afslutning. 
 
 
Innovation C – Ibog. Kapitel 1: Ideen. 
 
Heureka! – En teori- og værktøjsbog om innovation, 2. Udg., 2. Oplag, 
Erhvervsskolernes Forlag (2009) af Frandsen, Kirsten og Østergaard, Bir-
te Ravn, kap. 2, s. 20-39. 
 
Ideudviklingsteknikker fra Ibog, Innovation. 
 
 
 
.  
 
Prezi om gode råd før man går i gang, baseret på  Idébogen – Kreative 
værktøjer og metoder til idé og konceptudvikling), 2. Udg., 2. 
Oplag, Grafisk Litteratur (2011) af Dorte Nielsen, s. 1-20.. 
 
 
 
Innovationsanatologi, Ibog. Kapitel 9, Oplevelsesøkonomi og innovation. 
 
https://prezi.com/ftk3uynfd52j/gode-rad-fr-du-gar-igang/ 
 
https://startvaekst.virk.dk/opstart/lav-en-forretningsplan/skabeloner-til-
din-forretningsplan 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ojIGTaak0fY&feature=youtu.be 
 
http://forklarmiglige.dk/sor-modellen 
 
 
Cases: 
https://da.wikipedia.org/wiki/Build-A-Bear_Workshop 
http://www.buildabear.dk/ 
https://www.youtube.com/watch?v=_Uqvjw8OQ7Q 
http://www.visitlaesoe.dk/danmark/laeso-salt-syderi-gdk647613 
http://www.saltsyderiet.dk/da 
http://www.hverringegods.dk/oplevelser 
Projekt for VisitEsbjerg om at tiltrække flere turister til Esbjerg kommu-
ne. Virksomhedsbesøg hos VisitEsbjerg og fremlæggelser for Visitesbjerg 
som afslutning. 
 
Begreber: 
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Oplevelsesøkonomi 
Fire niveauer for udvikling 
Oplevelseskompasset 
Oplevelsesøkonomiens grundtrin 
Oplevelsesdomæner 
Kreative alliancer 
Autencitet, 5 kategorier 
Idegenereringsmetoder  
Brainstorm 
Omvendt/negativ brainstorm 
Fokusering 
Associationsteknikker 
Rolleperspektiv 
HV ordteknik 
Mindmapping 
Hurtigskrivning 
Lyskurv 
Cirkelteknik 
Idevurderingsmetoder 
Idesi 
Stoplys 

Spindelvævsmetoden 
Pain, Value og Jury 
Pain 
Value  
Jury 
Markedsundersøgelse 
Outside og inside vinklerne 
Samspilstankegang 
Spørgeskemaer 
Kvalitative interviews 
Observationer 
Fokusgrupper 
Markedsstrategi 
Anarkomy 
Vinduesmetaforen 
Red og blue ocean strategi 

Innovationsformer 
Brugerdreven innovation – innovationsty-
per 
Segmentering 
Behov 
SOR 
Maslow 
Minerva 
Pitch 
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Definition 
Gode råd - 5 stk 
Druckers 7 kilder til innovation 
Uventede muligheder for udvikling 
Uoverensstemmelser 
Behov for ændringer i processer 
Ændringer i markedet 
Demografiske ændringer 
En anden måde at se tingene på 
Ny viden 
Virksomhedstyper 
Enkeltmandsvirksomhed 
Interessantskab (I/S) 
Anpartsselskab (APS) 
Iværksætterselskab (IVS) 
Aktieselskab (A/S) 

Non-profit organisation 
 
 
 

Omfang 10 x 3 timer á 45 minutter. 

Særlige fokuspunkter Kursisterne skal i forløbet træne at arbejde projektorienteret. Problemstil-
lingen for projektet er defineret eksternt af Visitesbjerg og kursisterne får 
så mulighed for at inddrage mange forskellige perspektiver i innovations-
processen: 
 
Kursisterne lærer i forløbet at arbejde fokuseret, åbent og kreativt med 
konceptudvikling. 
Erfaring med forskellige kreativitetsteknikker og kan reflektere efterføl-
gende. 
 
Kursisterne skal lære at ’give slip’, samt arbejde ud fra flere muligheder – 
indskrænke og nogle gange forkaste ideer til fordel for andre. 
 
Arbejde målrettet med at inddrage forskellige inspirationskilder i kon-
ceptudviklingen. 
 
Kursisterne skal lære at tænke ud fra forskellige brugerbehov og segmen-
ter, samt undersøge de potentielle brugere som led i idéudviklingen. Bru-
gerdreven innovation. 
 
Oplevelsesøkonomien og de mange aspekter heri. 
 
At uddrage viden og indsigt om markedet og brugerne ved hjælp af spør-
geskemaundersøgelser. 
 
At kursisterne stifter bekendtskab med feltarbejde, spørgeskema metoder 
og interview-undersøgelser. 
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Kvalificeret idéudvælgelse, baseret på opstillingen af kriterier. 

Væsentligste arbejds-
former 

Projektarbejde i teams og individuelt. 
Energizers. 
Fejltarbejde: Besøge Visitesbjerg og fremlægge for visitesbjerg som afslut-
ning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titel 4 Produkt  

Indhold Kernestof:  
- entreprenørskab og forretningsmodeller 

 
Heureka! – En teori- og værktøjsbog om innovation, 2. Udg., 2. Oplag, 
Erhvervsskolernes Forlag (2009) af Frandsen, Kirsten og Østergaard, Bir-
te Ravn, kap. 5. 
 
Innovation C – Ibog. Kapitel 3: Produktet 
 
https://thedigitalbunker.wordpress.com/2012/11/06/en-lille-
provotypingovelse/ 
 
https://www.examtime.com/en/p/1739860 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xQ0noB7X4ho 
 
Begreber: 

- prototype 
- model 
- funktionelle krav 
- smagsmæssige krav 
- Skitser 
- Scorecard 
- Flyvende prototype 
- Kundetilfredsstillelse 
- Kerneegenskaber 
- Ydelsesmæssige egenskaber 
- Attraktive egenskaber
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- Immaterielle rettigheder 
- Opfindelseshøjde 
- Frembringelseshøjde 
- Design 
- Nyhedsværdi 
- Individuel karakter 
- Særpræg

Omfang 1x3 lektioner a 45 minutter 

Særlige fokuspunkter Faglige mål: 

– redegøre for grundlæggende innovationsbegreber og beskrive innovati-
onsaktiviteter på lande- og brancheniveau og konsekvenserne heraf 

Kursisterne skal kunne beskrive deres produkt og forholde sig til hvad deres 
produkt kan I forhold til andre produkter.

Væsentligste arbejds-
former 

Energizers 
Innovative lege 
IT baseret undervisning 
  

 
 
Titel 5 Eksamensprojekt 

Indhold Kernestof:  

- innovation i samfundet 
- grundlæggende metoder til skabelse, udvikling og vurdering af 

ideer 
- entreprenørskab og forretningsmodeller 
- forretningsplan 
- diffusion 
- team og teamroller. 

 
 
Innovation C – Ibog. Kapitel 4: Virksomheden og entreprenøren – Forret-
ningsplan og innovationsledelse 
Kapitel 5, Diffusion fra Innovation, Ibog fra Systime.  
 
Innovation C, 1. Udg. 1 oplag, Systime (2012), Kristian Philipsen o.a., 
kap. 13, side 64-65, 184-185, 223-226. 
 
Heureka! – En teori- og værktøjsbog om innovation, 2. Udg., 2. Oplag, 
Erhvervsskolernes Forlag (2009) af Frandsen, Kirsten og Østergaard, Bir-
te Ravn, s. 186-187 
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http://vob.systime.dk/index.php?id=71#c179 

http://vob.systime.dk/index.php?id=231 

https://startvaekst.virk.dk/drift/vaerktoejer-til-drift/budgetvaerktoejer 
 
http://www.emu.dk/modul/mobilpit-smart-ide-til-mobilen-0 
 
http://www.jura-guide.dk/virksomhedsformer 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ojIGTaak0fY 
 
https://innovation.systime.dk/index.php?id=168 
 
https://startvaekst.virk.dk/vaekst/vaerktoejer-til-vaekst/budgetvaerktoejer 
 
 
Begreber: 
Forretningsplan 
Red and Blue ocean strategi 
Forretningsmodellen 
Penthatlon modellen 
Paine, value, jury 
Difussions/markedsstrategier 
Konkurrencestrategier 
Maslows behovspyramide 
SOR 
Minerva 
Virksomhedsformer 
Organisering af virksomhed og innovationsledelse 
SWOT 
Pestel 
Markedsanalyse 
Porters konkurrencestrategier 
Diffussion og diffusionsstrategier 
S- kurve 
Rogers 5 områder og 5 faser 
PLC 
Gæringsmodel 
Anarkomy 
Budgetttyper: Driftsbudget, etableringsbudget og  
Finansieringsformer 
Porters diamant 
OECDS rammebetingelser for økonomisk vækst 
Institutionelle rammer for innovation 
Intreprenørskab/intreprenør 
Entreprenørskab/entreprenør 
Socialt entrenørskab
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Sociale forretningsfolk 
Forretningsbaserede aktiviteter 
Entreprenante socialmedarbejdere 
Professionelle folkeorganisationer 
Model: typer af sociale entreprenører 
 

Omfang 10x3 lektioner á 45 minutter 

Særlige fokuspunkter Faglige mål: 

– redegøre for grundlæggende innovationsbegreber og beskrive innovati-
onsaktiviteter på lande- og brancheniveau og konsekvenserne heraf 

– redegøre for og anvende kreative teknikker til udvikling af ideer og me-
toder til vurdering af forretningsideer 

– redegøre for forretningsmodeller som grundlag for virksomheders og 
nonprofitorganisationers etablering og overlevelse 

– anvende forretningsplan som styringsredskab ved opstart af egen virk-
somhed 

– redegøre for diffusion af innovationer 

– anvende og kombinere grundlæggende viden om team og teammed-
lemmers roller ved opstart af egen virksomhed. 

Anvende den viden som er erhvervet fra de tidligere forløb kombineret med 
ny viden. 
Skabe egen virksomhed og anvende alle kompetencer opbygget i faget samt 
anvende relevante begreber. 
 

Væsentligste arbejds-
former 

Besøg hos Jyske Bank og Ribe Jernindustri. 
Besøg af Esbjerg Erhvervsudvikling 
Projektarbejde/klasseundervisning/gruppearbejde/virtuelt samarbejde/ 
 

 
 
Titel 6 Afrunding 

Indhold  https://i.systime.dk/index.php?id=702 
 

Omfang 1x3 lektioner á 45 minutter
Særlige fokuspunkter  
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Væsentligste arbejds-
former 

Projektarbejde 

 


