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

Retur til forside 
 
Titel 1 

 

Kreativitet og idegenerering 

Indhold  
Invention, innovation og diffusion  
Innovationshøjde  
Innovationsformer  
Metoder til divergent og konvergent tænkning  
Kilder til innovation  
Kreative teknikker  
Crowdsourcing  
Åben/lukket innovation  
 
Anvendt litteratur: 
• Innovation og entreprenørskab, Forlaget Systime 
• Innovation og entreprenørskab, Kristian Phillipsen, Nyt Teknisk Forlag 
Supplerende: 
Udsendelser og artikler om Mate Bike 
 

 
 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

 
Mål: Eleverne skal kunne redegøre for og anvende kreative teknikker til udvikling 
af ideer og metoder til vurdering af forretningsideer. 
Formålet med emneforløbet er at eleverne lærer at arbejde selvstændigt og tænke 
kreativt og anderledes. Der gennemføres problemorienterede forløb, hvor eleverne 
mere selvstændigt arbejder ud fra en virkelighedsnær kontekst med identifikation af 
problemer, valg af metoder, gennemførelse af egne undersøgelser, præsentation af 
løsninger og refleksioner over egne innovationsprocesser. 
 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 
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Der arbejdes indledningsvist med teori omkring invention og innovation samt kil-
der til innovation. Eleverne skal kunne identificere og diskutere forskellige innova-
tionskilder, herunder prisdreven, teknologidreven og brugerdreven innovation. 
 
Der arbejdes med forskellige idegenereringsmetoder. Eleverne opfordres til at ar-
bejde i andre lokaler end de vante, da klasselokaler ikke opmuntrer til anderledes 
”tænkning” og utraditionelle ideer. 
 
Der lægges vægt på idegenereringsprocessen som en screeningsproces, hvor hver 
enkelt ide vurderes efter udvalgte kriterier, og hvor idehøjde samt nyhedsgrad dis-
kuteres. Foretagsomhed er i centrum. 
 
 
 
 
 

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

 

Tendenser og aktualitet 

Indhold  
• Megatrends  
• Disruption  
• Deleøkonomi  

 
Anvendt supplerende litteratur: 
Deleøkonomi af Nina Knudsbo, forlaget Systime 
Innovation og entreprenørskab, Kristian Phillipsen, Nyt Teknisk Forlag 
Global Trends 2030: Alternative Worlds, 2012 
 
  

 
 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokuspunk-

ter 

 
Målet er forståelse for aktuelle tendensers betydning for forretningsmodeller 
og metoder til afdækning af aktuelle tendenser.  

 
 
 
 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 Ved læreroplæg, gruppearbejde og fremlæggelser præsenteres og diskuteres 
aktuelle tendenser og betydning. 
 
 
 
 

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

Retur til forside 
 
Titel 3 

 

Forretningsmodeller og værdiskabelse 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-
rende stof 
 

• Pain, dream, value proposition og jury  
• Free-economics  
• Business Model Canvas 
• Deleøkonomi 
• Værdikæde, herunder værditilvækst og værdi for kunder/brugere  
• SWOT  
• Generisk strategi og innovation  
• Socialøkonomiske forretningsmodeller 
 

 
Anvendt litteratur: 
• Drivkraft. Portrætter af socialøkonomiske iværksættere og deres virksomheder, 

Anette Ketler og Christine Theisen, Erhvervsskolernes Forlag 2010 
• Innovation og entreprenørskab, Forlaget Systime 
 
Supplerende stof: 
• Deleøkonomi af Nina Knudsbo, forlaget Systime 
• Socialøkonomiske virksomheders udfordringer, CABI 2012 
• Uddrag af ”Velfærdens Iværksættere”, Ugebrevet Mandag Morgen, 2012 
• Artikel ”Lav profit kan gavne virksomheder”, Iværksætteren 2012 
• ”Gratis er en god forretning i kulturen”, Politikken, 2009 
• ”Den gratis forretningsmodel”, Børsen 2009 
• Deleøkonomi vil også hitte i Danmark, DR.dk 2014 
• Uddrag af udsendelser ”I Løvens hule”, DR1 2016/17 
 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
Mål: Eleverne skal kunne redegøre for forretningsmodeller som grundlag for virk-
somheders og non-profit organisationers etablering og overlevelse  

 
Væsentligste 

arbejdsformer 

 
Arbejdsformen er en vekselvirkning mellem teori og praksis. Ved læreroplæg præ-
senteres og diskuteres teorier og modeller fra kernestoffet og det supplerende stof. 
Undervisningen foregår som en kombination af gennemgang af stof og afgrænsede 
forløb, hvor der arbejdes med aktuelle cases og opgaver efterfulgt af problembase-
ret projektforløb. Undervisningsformerne er foredrag af gæstelærere, klasseunder-
visning og gruppearbejde i etablerede grupper. 

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

Retur til forside 
 
Titel 4 

 

Behov og muligheder 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-
plerende stof 
 
Inside out/outside in  
Brugerdreven innovation  
 
Anvendt litteratur: 
Innovation og entreprenørskab, Kristian Phillipsen, Nyt Teknisk Forlag 
 
Supplerende litteratur: 
Med brugeren i centrum, Erhvervs- og byggestyrelsen 2009 
 

 
 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Fokus på marked, kunder og brugere såvel teoretisk som praktisk foretagsom-
hed. 
 
 
 
 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 
Der anvendes problembaserede projektforløb, der giver stor mulighed for at 
inddrage eleverne i planlægningen af undervisningen, herunder valg af problem-
stillinger og arbejdsformer. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retur til forside 
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