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

Retur til forside 
 
Titel 1 

 

Social entreprenørskab / Too Good To Go 

Indhold Anvendt litteratur 
Kernestof: 
•  Innovation og entreprenørskab, Aske Hegelund Myrfeld, Birte Ravn Øster-

gaard m.fl. Forlaget Systime 
• Innovations Grundbogen, Kristian Phillipsen m.fl. Forlaget Systime 
Supplerende stof: 
”Først og fremmest en ganske normal virksomhed”. JP, 07.10.2014 
”Godhjertede virksomheder har ondt i økonomien”, JP 07.10.2014 
”Socialøkonomiske virksomheders udfordringer”, CABI 2012 
Rapport om velfærdens iværksættere, Ugebrevet ”Mandag Morgen” 
FDB’s socialøkonomiske Årspris 2011, de nominerede - Youtube 
Skovsgård Hotel – portræt på Youtube 
Center for socialøkonomi, Bjarne Petersen fortæller om socialøkonomi 
”Dansk app mod madspild får nordisk miljøpris”, Ritzau 01.11.2016 
”Troppede op med lagkage i investors have”, JP 30.11.2016 
”Too Good To Go”, Pitch i Løvens Hule DR1 2014 
“Too Good To Go”, Nyhederne den 14.01.2016 
“Too Go To Go åbner egen butik”, JP 07.08.2018 
 

Omfang 

 

12 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Hvad kendetegner socialøkonomiske virksomheder, forskellige typer af socialøko-
nomiske virksomheder og årsagerne til vækst indenfor social innovation i Dan-
mark. Eleverne vælger en virksomhed, der beskæftiger sig med social innovation, 
enten en virksomhed hvor der findes informationer på internettet eller en lokal 
virksomhed, som de besøger. Fokus er hvordan virksomheden anvender social 
innovation, virksomhedens betydning for den enkelte og for samfundet samt de 
udfordringer virksomheden står overfor. Eleverne skal gennem innovationsproces 
fremsætte forslag til løsning af udfordringerne. 
Der arbejdes på tre taksonomiske niveauer: Beskrive, analysere, diskutere/vurdere. 
Databehandlingskompetencen, der består af elevernes evne til at bearbejde og præ-
sentere informationer med relevans for innovationsprocessen, er i spil. Kompeten-
cen handler desuden om at kunne overskue mulige kilder til en given udfordring, 
således at der kan foregå en kvalificeret bearbejdning og præsentation af informati-
oner. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

At skrive for at lære – individuel arbejde 
Gruppearbejde med besøg hos en socialøkonomisk virksomhed 
Mdt. fremlæggelse i plenum om en socialøkonomisk virksomhed - vidensdeling 
 

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

 

At få ideer 

Indhold Anvendt litteratur 
Kernestof: 
•  Innovation og entreprenørskab, Aske Hegelund Myrfeld, Birte Ravn Øster-

gaard m.fl. Forlaget Systime 
• Innovations Grundbogen, Kristian Phillipsen m.fl. Forlaget Systime 
Supplerende stof: 
Bedømmelseskriterier til idekonkurrencen for ungdomsuddannelser på Danish 
Entrepreneurship Award 2018. 
www.FNverdensmål.com 
Podcast: Succeskriteriet, sæson 2, afsnit 1 ”den gode ide” 
DR1 udsendelse ”De vildeste iværksættere” 
 

Omfang 

 

25 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

KIE-modellen, rammerne for kreativitet, idegenereringsmetoder, konvergent og 
divergent tænkning, harmonikamodellen, inside-out, outside-in og samspilstanke-
gangen. 
Eleverne arbejder frem mod deltagelse i idekonkurrencen for ungdomsuddannelser 
på Danish Entrepreneurship Award 2018, hvor ideen pitches. 
Der er fokus på FN’s Verdensmål, bæredygtighed, innovationshøjde, realiserbar-
hed, potentiale, pain, målgruppe, Business Model Canvas og at pitche. Eleverne 
skal tage kontakt til eksterne personer, der kan understøtte deres arbejde med ide-
en eller ”Kill your darling”. Der er fokus på ”at fejle fast”. 
Handlingskompetencen er central i dette forløb. Eleverne skal kunne arbejde sy-
stematisk og kreativt med idéudvikling og gennem foretagsomhed realisere værdi-
skabende løsninger i praksis. At eleverne beskæftiger sig med bæredygtighed 
fremmer den almene dannelse. 
 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning foregår med korte faglige oplæg, hvorefter eleverne arbejder i 
teams. Momentvis gennemføres små energizers. Der udarbejdes PowerPoint som 
skal anvendes når der pitches. 
Teams skriver referat af dommernes feedback, dagen i øvrigt og refleksioner over 
deltagelse på Award 2018. 
Eleverne lytter individuelt til Podcast og besvarer spørgsmål dertil. 
 
 
 

Retur til forside 
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Titel 3 

 

Designit.com / Brugerdreven innovation 

Indhold Anvendt litteratur 
Kernestof: 
•  Innovation og entreprenørskab, Aske Hegelund Myrfeld, Birte Ravn Øster-

gaard m.fl. Forlaget Systime 
• Innovations Grundbogen, Kristian Phillipsen m.fl. Forlaget Systime 
 
Supplerende stof: 
Foredrag om brugerdreven innovation i praksis hos virksomheden Designit.com 
 

Omfang 

 

10 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
Eleverne skal opnå kendskab til forskellen på kunder og bruger, de forskellige ty-
per af brugerdreven innovation samt implementering af brugerdreven innovation i 
praksis. Der relateres til de ideer eleverne arbejder med. 
Virksomhedsbesøg hos Designit.com i Århus med fokus på brugerdreven innova-
tion i praksis. 
Til slut er der blevet arbejdet med beskyttelse af gode ideer – primært med et juri-
disk fokus. 
 
Udover den faglige læring bidrog virksomhedsbesøget til at udvikle elevernes al-
mendannelse og innovative kompetencer til at anvende viden og erfaringer på nye 
og kreative måder. Endelig fremmede det elevernes nysgerrighed og engagement i 
fagets discipliner samt de uddannelses - og karrieremuligheder, som de ansatte hos 
Designit.com fortalte om – de fortalte om deres uddannelses- og karrierevej. 
 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Virksomhedsbesøg hos Designit.com i Århus. 
Foretagsomhed i forbindelse med brugerdreven innovation. 
 

Retur til forside 
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Titel 4 

 

MateBike.com / finansiering 

Indhold Anvendt litteratur 
Kernestof: 
•  Innovation og entreprenørskab, Aske Hegelund Myrfeld, Birte Ravn 

Østergaard m.fl. Forlaget Systime 
• Innovations Grundbogen, Kristian Phillipsen m.fl. Forlaget Systime 
 
Supplerende stof: 
”Brudte løfter og tilbageholdte penge”, Berlingske, 03.10.2017 
DR1 udsendelsen kontant, ”El cykler i modvind”, februar 2018 
Podcast: Succeskriteriet ”Find kapital”, Sæson 2 afsnit 2 
 
”Tre gode råd: Sådan crowdfunder du din nystartede virksomhed”,  
JP, den 16. sept. 2017  
 
 

Omfang 

 

5 lektioner 

Særlige fokuspunk-

ter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Overordnet problemstilling er hvordan der skaffes kapital til at finansiere nye 
ideer. Fokus er på mulighederne: Banken, Business Angels, Crowdfunding 
Der arbejdes med virksomheden der fremstiller El cyklen MateBike. 
 
Formålet med inddragelse af virkelighedsnære problemstillinger i undervisnin-
gen er at udvikle elevernes selvstændighed og handlekraft. 
 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

”Lyt og lær”, individuel arbejde. 
Opgaveløsning som rettes i plenum. 
Klassediskussion om Mate.Bikes historie, nuværende situation og fremtidige 
udfordringer. 

Retur til forside 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Side 6 af 8 

Titel 5 

 

Forretningsplan 

Indhold Kernestof: 
• Innovation og entreprenørskab, Aske Hegelund Myrfeld, Birte Ravn Øster-

gaard m.fl. Forlaget Systime 
• Innovations Grundbogen, Kristian Phillipsen m.fl. Forlaget Systime 
 
Supplerende stof: 
 
P4 radioudsendelse ”Mads og monopolet” den 7. april 2018 om konflikter ved 
gruppearbejde. 
 
Udsendelser: 
Magasinet Penge, DR1: Sådan skaffer du penge 
 

Omfang 

 

25 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

 
Indholdet i en forretningsplan, fordele/ulemper ved en forretningsplan. 
Adizes lederroller/teamroller, netværk, markedsgrundlag og salgspotentiale, kon-
kurrenceforhold, målgruppe, marketingmix, finansiering og budgettering. 
Konflikt og konflikthåndtering. 
Eleverne skal kontakte Udvikling Vejen, potentielle samarbejdspartnere og interes-
senter med henblik på sparring. 
Forretningsplan og prototype udarbejdes, hvortil pitch fremføres i plenum. 
Eleverne arbejder hen mod deltagelse i Company Program. 
 
Formålet er at eleverne udvikler værdiskabende og bæredygtige løsninger gennem 
foretagsomhed og evne til risikohåndtering ved anvendelse af metoder til gennem-
førelse af innovation. Fokus er på realisering af innovative løsninger. Formålet er 
ligeledes, at eleverne i samarbejde med relevante interessenter opnår viden, kund-
skaber og færdigheder til at kunne arbejde med innovative processer på virkelig-
hedsnære problemstillinger. 
 
Fokus på problembehandlingskompetencen: Identificere, formulere og vurdere 
muligheder for værdiskabende handling gennem innovative processer Denne kom-
petence består af elevernes evne til at identificere, formulere og vurdere værdiska-
bende handlinger i innovationsprocessen. Kompetencen omfatter endvidere evnen 
til at konsekvensvurdere ideer mht. etik og bæredygtighed.   
Fokus på modelleringskompetencen: Anvende innovationsbegreber og innovati-
onsmodeller samt forklare deres forudsætninger Denne kompetence indebærer at 
eleverne kan anvende innovationsfaglige begreber og modeller. Eleverne skal have 
kendskab til tankerne bag de centrale faglige modeller og deres forudsætninger. 
Fokus på handlingskompetencen: Gennemføre innovationsprocessen fra idé til 
værdiskabende handling Handlingskompetencen er central i innovationsfaget. Ele-
verne skal kunne arbejde systematisk og kreativt med idéudvikling og gennem fore-
tagsomhed realisere værdiskabende løsninger i praksis.  
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Fokus på ræsonnementskompetencen: Ræsonnere over elementerne fra idé til vær-
diskabende handling Ræsonnementskompetencen består af at kunne ræsonnere sig 
frem. 
 
 
 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning og gruppearbejde med efterfølgende klassediskussion.  
Det skriftlige arbejde består i udarbejdelse af forretningsplan. Det mundtlige arbej-
de består i at pitche i plenum med feed-back fra øvrige elever og underviser. 
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Titel 6 

 

Repetition og eksamenstræning 

Indhold Anvendt litteratur 
Kernestof: 
•  Innovation og entreprenørskab, Aske Hegelund Myrfeld, Birte Ravn Øster-

gaard m.fl. Forlaget Systime 
• Innovations Grundbogen, Kristian Phillipsen m.fl. Forlaget Systime 
 
Supplerende stof: 
 

Omfang 

 

5 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Skabe overblik over ”pensum” og skabe tryghed omkring årsprøven, der afvikles 
ligesom en mulig eksamenssituation.  
Eksamensopgaven er en innovationsfaglig udfordring, hvorved forstås et problem 
fra virkeligheden som minder om de virkelighedsnære udfordringer som eleverne 
dels kender og kan relatere til fagligt samt kender fra egen hverdag og fra under-
visningen.  
Udfordringen:  
● er en udfordring, der via en innovationsproces konkret kan løses på nye værdi-
skabende måder  
● er virkelig eller virkelighedsnær  
● kan forstås, bearbejdes og udvikles via modeller og metoder fra innovationsfa-
get  
● kan bearbejdes med blik for alle tre faser i innovationsprocessen: invention, 
innovation og diffusion 
 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Individuel- og gruppearbejde samt dialog på klassen. 
 

Retur til forside 
 
 
 
 
 


