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Undervisningsbeskrivelse  
 
 

Termin August 2021 – Juni 2022 

Institution UCH 

Uddannelse EUX 

Fag og niveau Innovation C 

Lærer(e) Torben Østergaard Nielsen 

Hold e21euxinn – Innovation C 

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Titel 1 
Introduktion til innovation samt innovationsbegreber – Del 1  

Titel 2 
Arbejde med innovation - Del 2 

Titel 3 Kreativitet og ide generering – Del 3 

Titel 4 Innovationsstrategi – Del 4  

Titel 5 Foretagsomhed – Opstart af egen virksomhed (eksamensprojekt) 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Titel 1 

 

Introduktion til innovation samt innovationsbegreber (Del 1) 

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

rende stof 

 

Kristian Phillipsen m.fl.: ”Innovationsgrundbogen C-B”, Systime i-bog 2017 

 

Kernestof 

Del 1: Introduktion 

Kapitel 1: Introduktion til innovation 

• Innovationsbegrebet 

• Innovationsformer 

• Invention, innovation, diffusion 

• Innovationstragten 

• Pentathlon-modellen 

 

Kapitel 2: Grundbegreber 

• Kreativ destruktion (Schumpeter) 

• Radikal og inkrementel innovation 

• Innovationshøjde 

• Innovationsformer 

• Værdibegrebet 

• Økonomisk, social og miljømæssig værdi 

• Job to be done 

• Pain 

• Value proposition 

• Jury 

 

Kapitel 3: Tre former for bæredygtighed 

• Bæredygtighed (økonomisk, miljø og social) 

• Liniær og cirkulær økonomi (værdikæden) 

• Sommerfuglemodellen 

• Den tredobbelte bundlinje 

 

Supplerende stof 

 

Film 

• TV MidtVest den 29. juli 2021: ”Fast arbejde – Panorama” (11:07) - 

https://www.tvmidtvest.dk/fast-arbejde/fast-arbejde-panorama-mad-vin 

• TV MidtVest den 19. juli 2021: ”Fra tanke til handling til business – Thykas-

sen: En løsning på fire hjul” (10:37) - https://www.tvmidtvest.dk/fra-tanke-

til-handling-til-business/thykassen-en-loesning-paa-fire-hjul  

• Anders Drejer - STRATEGI OG LEDELSESKOMPETENCER - Anders 

Drejer - YouTube (4:12) 

• https://www.youtube.com/watch?v=c_lky8ouZFw (2:57) 

• https://www.dr.dk/drtv/se/loevens-hule-_-velkommen-til-

virkeligheden_203984 (28:42) - eksempler på, at delene i Pentathlon-modellen 

https://www.tvmidtvest.dk/fast-arbejde/fast-arbejde-panorama-mad-vin
https://www.tvmidtvest.dk/fra-tanke-til-handling-til-business/thykassen-en-loesning-paa-fire-hjul
https://www.tvmidtvest.dk/fra-tanke-til-handling-til-business/thykassen-en-loesning-paa-fire-hjul
https://www.youtube.com/watch?v=5omdtud3S6Q
https://www.youtube.com/watch?v=5omdtud3S6Q
https://www.youtube.com/watch?v=c_lky8ouZFw
https://www.dr.dk/drtv/se/loevens-hule-_-velkommen-til-virkeligheden_203984
https://www.dr.dk/drtv/se/loevens-hule-_-velkommen-til-virkeligheden_203984


 

Side 3 af 14 

er i spil 

• TV MidtVest den 16. august 2021: ”Business – Fra tanke til handling til business: 

”Hjortu Destilleri” -  https://www.tvmidtvest.dk/nyhedsudsendelser (14:10 - 

33:50) 

 

Hjemmesider 

• www.virksomhedsguiden.dk  

• Hvad er innovation - https://www.youtube.com/watch?v=G5xHR3gezUk 

(6:18) 

• www.hjortu.dk 

 

Innovationskonkurrence 

• Deltagelse i Innovation Day i Herning på HIH – Studerende er tutorer ved 

konkret løsning af en innovationsfaglig udfordring vedrørende bæredygtig-

hed. Fokus på idégenereringsteknikker og innovationsfaglige løsninger samt 

at pitche. Omfang på 6 timer. 

 

Omfang 

 

8 Timer  

Særlige fokus-

punkter 

Kreativ destruktion, radikal- og inkrementel innovation, innovationsgraden og -

højde, produkt-, markeds- og procesinnovation. Invention, innovation og diffusion 

samt innovationstragten/Pentathlonmodellen. Værdibegreber; økonomisk-, social og 

miljømæssig værdi. ”Job to be done”, pain, value proposition og jury. 

 

Eksempler inddrages i uv. Fx hvilken type entreprenørskab kan forklare stiftelsen af 

Lego, Facebook og andre relevante virksomheder? Herunder innovationsfaglige ud-

fordringer. 

 

Find eksempler på forskellige erhvervsledere og inddrag relevant arketype. Også 

eksempler fra Thy-kassen, Raw-roots og Maileg (film). 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Didaktiske principper;  

 

Klasseundervisning, gruppearbejde 

 

Øvelse: Vi kigger/finder forskellige innovationer på skolen. Eleverne præsenterer 

deres eksempler på innovationer på klassen med inddragelse af fagets begreber.  

Præsentationerne diskuteres blandt eleverne. 

 

Matrixgrupper med fremlæggelser 

 

Induktivt om løsning af konkret selvstændigt formuleret innovationsfaglig udfor-

dring. 

 

 

 
 
 

https://www.tvmidtvest.dk/nyhedsudsendelser
http://www.virksomhedsguiden.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=G5xHR3gezUk
http://www.hjortu.dk/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Titel 2 

 

Arbejde med innovation (Del 2) 

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

rende stof 

 

Kristian Phillipsen m.fl.: ”Innovationsgrundbogen C-B”, Systime i-bog 2017 

 

Kernestof 

Del 2 – Arbejde med innovation 

 

Kapitel 4: Entreprenørskab 

• Forskellige entreprenørskaber;  

• Entreprenør- og iværksætter  

• Intraprenør- og socialentreprenørskab  

• Syv arketyper 

• Homogene og heterogene netværk 

 

Kapitel 5: Samarbejde 

• Hvad et team er 

• Hvordan et team udvikler sig 

• Hvilke roller der er nødvendige i et team 

 

Supplerende stof 

 

Film 

• https://www.tvmidtvest.dk/fast-arbejde/fast-arbejde-maileg (9:37) - Maileg 

 

Hjemmesider 

• https://ivaerksaetter.nu/er-man-foedt-som-ivaerksaetter/  

• https://hhxguiden.systime.dk/?id=212 

• https://www.16personalities.com/da (personlighedstest) 

 

Omfang 

 

6 Timer  

 

Særlige fokus-

punkter 

Identificere forskellige entreprenørskab og arketyper med udgangspunkt i virksom-

hederne RawRoots, Thy-kassen og OMHU  

 

Team: 

Tag testen inden innovationsprojekt  

+ testen fra ”hhx-guiden til studieområdet” under kompetencer (kapitel 2.5) - 

https://hhxguiden.systime.dk/?id=212  

Vælg én af ”løverne” og placer personen i testen. 

 

https://www.16personalities.com/da (personlighedstest i forbindelse med team-

dannelse. 

 

https://www.tvmidtvest.dk/fast-arbejde/fast-arbejde-maileg
https://ivaerksaetter.nu/er-man-foedt-som-ivaerksaetter/
https://hhxguiden.systime.dk/?id=212
https://www.16personalities.com/da
https://hhxguiden.systime.dk/?id=212
https://www.16personalities.com/da
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Individuel- og gruppearbejde 

Case og problembaseret 

Kommissorieopgave med innovationens samfundsmæssige betydning  

Præsentation med PP 

Repetitionsskrivning med udgangspunkt i stikord til film om Maileg 

Opgaveløsning 

Par-fremlæggelser over for andre par 

Individuelle personlighedstest med peer-to-peer arbejde 

 

Kommissiorie-opgave 

Man kan arbejde med innovation i alle former for virksomheder, fra traditionelle profit-

orienterede virksomheder til socialt orienterede nonprofit-organisationer. 

Holstebro Kommune, vil gerne have endnu flere virksomheder i kommunen. Et bredt 

udsnit af politiske partier har alle fokus på at skabe nye virksomheder i Holstebro Kom-

mune - især her op til valget til Kommunalbestyrelsen den 16. november 2021. 

Politikerne ønsker derfor en forklaring på de forskellige former for entreprenørskab med 

konkrete eksempler. I skal som konsulenter forklare de forskellige former og komme ind 

på forskellen på nonprofit virksomheder og profit-orienterede virksomheder. Som stude-

rende i innovation skal I også som rollemodeller desuden inddrage opgave 4.4 og opga-

ve 4.6 (opgave 1) for at give et billede af, hvad der skaber entreprenører eller intrapre-

nører. 

Klassen er inviteret af borgmesteren for at holde et foredrag på 6 – 7 minutter. Gruppen 

udarbejder et PowerPoint til brug for foredraget. 

 

Eleverne udarbejder deres egen test – på baggrund af eleverne teamroller, skal de 

finde matchende teamroller i klassen, således optimalteamet fremstår. Idealet er så at 

eleverne danner de optimale teams. 

De etablerede teams skal inspirere til at danne de teams, som eleverne udarbejder 

deres eksamensprojekt (forretningsplan)  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Titel 3 

 

Kreativitet og ide generering – Del 3 

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

rende stof 

 

Kristian Phillipsen m.fl.: ”Innovationsgrundbogen C-B”, Systime i-bog 2017 

 

Kernestof 

 

Kapitel 6:  

• Kundesegment (målgruppe) 

• Job to be done 

• Value Proposition 

• Pain 

• Jury 

 

Kapitel 7: Udvikling og vurdering af idéer 

• Hvor ideer stammer fra (Drucker og Saravathys) 

• Forskellige perspektiver på ideudvikling (outside-inn, inside-out, samspil) 

• Divergens og konvergens 

• Hvad kreativitet er 

• Divergens og konvergens i ideudviklingsprocessen 

• Divergente og konvergente metoder til ideudvikling og -vurdering 

• Megatrends, mikrotrends og modeluner 

• Deleøkonomi og bæredygtighed som trends 

 

Kapitel 8: Brugerdreven innovation 

• Fire typer af brugerroller 

• Metoder til undersøgelse af brugere 

 

Kapitel 10: Diffusion 

• PLC-kurven 

• Teknologiske S-kurver 

• Gæringsmodellen 

• Adoptanter 

• Disruption 

 

Supplerende stof 

 

Artikler 

• Jyllands-Posten den 14. august 2021: ”Foilsurfing lader dig svæve som en 

pelikan – hvis du tør” 

• https://erhvervplus.dk/artikel/aarhus-havn-f%C3%A5r-300-nye-

arbejdspladser-genbrugsfabrik-for-plast-skyder-op  (6. november 2019) 

• Jyllands-Posten den 24. september 2017: ”Da et surfbræt knækkede, fik 

Thomas en idé, der kan gøre plastic overflødig” 

• Jyllands-Posten den 14. marts 2014: ”Fem trin til kreativitet” 

https://erhvervplus.dk/artikel/aarhus-havn-f%C3%A5r-300-nye-arbejdspladser-genbrugsfabrik-for-plast-skyder-op
https://erhvervplus.dk/artikel/aarhus-havn-f%C3%A5r-300-nye-arbejdspladser-genbrugsfabrik-for-plast-skyder-op
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• Jyllands-Posten den 15. august 2021: ”Ikea-hacking lader dig sætte dit per-

sonlige præg på dine møbler” 

• Jyllands-Posten den 29. december 2021: ”Brødre investerede børneopspa-

ringen, og tjener millioner på løbehjul og skaterudstyr” 

• Jyllands-Posten den 2. januar 2015: ”Lego gør fans til flyvefærdige designe-

re” 

• Jyllands-Posten den 21. august 2021: ”Kan man tjene penge på grønne ini-

tiativer? Kvinderne bag Grim har fundet en opskrift” 

 

Film  

• Anders Drejer - STRATEGI OG LEDELSESKOMPETENCER - Anders Drejer - You-

Tube (4:12) (divergent og konvergent tænkning) 

• Indefra med Anders Agger: ”Iværksætter”, 2017  

• https://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031711202130 (44 mi-

nutter) 

• https://www.youtube.com/watch?v=Yyroi12jg_g (10:32) – Pond 

• https://www.youtube.com/watch?v=nZ9xpD3aXRw 

The Secret World of Lego (Lego på hjernen) – 46:30 min. TV2 Fri den 18. 

december 2021: The Secret World of Lego – Behind the Scenes of Lego 

 

Hjemmesider 

• Lego Ideas - https://ideas.lego.com/  

 

• Papirclips på mange måder - 

https://www.youtube.com/watch?v=dTWJPAo87Qg&t=26s (3:49) 

• https://pond.global/   

 

Innovationskonkurrence – Tema ”Bæredygtighed” 

• Deltagelse i Innovation Day i Herning på HIH – Studerende er tutorer ved 

konkret løsning af en innovationsfaglig udfordring vedrørende bæredyg-

tighed. Fokus på idégenereringsteknikker og innovationsfaglige løsninger 

samt at pitche. Omfang på 6 timer. 

 

Omfang 

 

Timer 10 

Særlige fokus-

punkter 

Druckers kilder til ideer, Sarasvathys kilder til ideer, tre perspektiver på ideudvik-

ling; outside in-synsvinkel, inside out-synsvinkel og samspilstankegang. 

Divergent og konvergent tænkning, kreativitet 

Harmonikamodellen 

Ideudviklingsmetoder 

Associationsmetoder 

Brainstormingsmetoder 

Idevurderingsmetoder; Argumenter for og imod, idescreening, pain, job, value 

proposition og jury. 

 

Rogers faktorer; Vurdering af ideers økonomiske, sociale og miljømæssige værdi 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5omdtud3S6Q
https://www.youtube.com/watch?v=5omdtud3S6Q
https://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031711202130
https://www.youtube.com/watch?v=Yyroi12jg_g
https://www.youtube.com/watch?v=nZ9xpD3aXRw
https://ideas.lego.com/
https://www.youtube.com/watch?v=dTWJPAo87Qg&t=26s
https://pond.global/
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Megatrends, mikrotrends og modeluner og hvordan de opstår 

 

Deleøkonomien sættes i perspektiv mht. det bæredygtige – udnytte allerede eksi-

sterende produkter/uudnyttet.  

 

Diffusion af innovation og på brancheniveau   

  

PLC kurve og teknologisk S-kurve og gæringsmodellen – hvordan innovationer 

gradvist udvikler sig/bliver til. Hertil knyttes adoptanter også i relation til PLC-

kurven. 

 

Fokus på hvordan en virksomhed kan inddrage de fire brugerroller (brugeren, 

avanceret bruger, eksperter, lead user) i arbejdet med brugerdreven innovation.  

 

Inside out, og outside in tankegangen. Hvordan virksomhederne anven-

der/udnytter kernekompetencer til at udvikle nye innovationer, samt de mulighe-

der som findes i omverdenen.  

   

PLC kurve og teknologisk S-kurve og gæringsmodellen – hvordan innovationer 

gradvist udvikler sig/bliver til. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Gruppearbejde 

Opgaveløsning 

Induktive cases vedrørende diffusion 

Cases om brugerinvolvering – især Lego 

 

Udvikling af aktivitet ud fra en innovationsfaglig udfordring med benspænd i form 

af krav om bæredygtighed, deleøkonomi (uudnyttet) og krav til ét instrument i 

forbindelse med aktiviteten – et selvstændigt gruppeforløb 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Titel 4 

 

Innovationsstrategi – Del 4 

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

rende stof 

 

Kristian Phillipsen m.fl.: ”Innovationsgrundbogen C-B”, Systime i-bog 2017 

 

Kernestof 

 

Kapitel 11: At arbejde med strategi 

• Strategi 

• Vision 

• Mission 

• Mål 

• SWOT 

• Konkurrencestrategi 

• Business model canvas 

• Værdikæden (outsourcing) 

• ”Job to be done”, pain, value proposition samt jury 

 

Supplerende stof 

 

Film 

• TV MidtVest den 19. juli 2021: ”Fra tanke til handling til business – 

Thykassen: En løsning på fire hjul” (10:37) - 

https://www.tvmidtvest.dk/fra-tanke-til-handling-til-business/thykassen-

en-loesning-paa-fire-hjul  

• TV Midt-Vest 16. februar ”Fra tanke til handling til business – Raw Roots” 

(10:41 minutter) 

https://www.tvmidtvest.dk/fra-tanke-til-handling-til-business/fra-tanke-

til-handling-til-business-raw-roots  

 

Hjemmesider 

• www.thy-kassen.dk 

• https://lederindsigt.dk/vaerktoejer-skabeloner/ledelse-og-

organisation/mission-vision-maal-og-vaerdier/ - Centrale begreber 

 

Omfang 

 

Timer 10 

Særlige fokus-

punkter 

Fokus på udarbejdelse af BMC som forretningsmodel for egen virksomhed.  

 

I samarbejde med faget afsætning B arbejdes induktivt med kernestoffet ud fra film 

om nye iværksættere i form af Thy-kassen, RawRoots o.l. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Eleverne arbejder i grupper med deres forretningsplan (eksamensprojekt)  

Ide formulering, vision og strategi.  

 

https://www.tvmidtvest.dk/fra-tanke-til-handling-til-business/thykassen-en-loesning-paa-fire-hjul
https://www.tvmidtvest.dk/fra-tanke-til-handling-til-business/thykassen-en-loesning-paa-fire-hjul
https://www.tvmidtvest.dk/fra-tanke-til-handling-til-business/fra-tanke-til-handling-til-business-raw-roots
https://www.tvmidtvest.dk/fra-tanke-til-handling-til-business/fra-tanke-til-handling-til-business-raw-roots
http://www.thy-kassen.dk/
https://lederindsigt.dk/vaerktoejer-skabeloner/ledelse-og-organisation/mission-vision-maal-og-vaerdier/
https://lederindsigt.dk/vaerktoejer-skabeloner/ledelse-og-organisation/mission-vision-maal-og-vaerdier/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Titel 5 

 

Foretagsomhed – Opstart af egen virksomhed (eksamensprojekt) 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof 

og supplerende stof 

 

Kristian Phillipsen m.fl.: ”Innovationsgrundbogen C-B”, Systime i-bog 

2017 

 

Kernestof 

 

Kapitel 14: Forretningsplan og økonomi 

• Indholdet af en forretningsplan 

• Business model canvas (BMC) 

• Formål med en forretningsplan 

• Budgetter 

 

Supplerende stof 

 

Hjemmesider 

• www.virksomhedsguiden.dk (forretningsplan med skabeloner til 

budgetter) 

 

Omfang 

 

Timer 20 

Særlige fokuspunkter Faserne i en forretningsplan, hvor eleverne skal opstarte en virksomhed. 

Kreative processer som ide skaber til en virksomhed.  

 

Inddragelse af BMC, med fokus på hvilke værditilbuddet, samt hvilke 

aktiviteter som er væsentlige for at skabe værditilbuddet, samt hvilke 

aktiviteter der er væsentlige for at levere værditilbuddet.   

 

Anvende viden om relevante metoder til at udarbejde og vurdere et pro-

jektforløb eller en forretningsplan i forbindelse med innovation.  

 

Anvende viden om teamroller til at forbedre projektarbejdet, og i fælles-

skab udarbejde eksamensprojektet. 

 

Selvstændig tilegnelse af viden, hvor underviser i høj grad indtager kon-

sulentrollen. 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Didaktiske principper: 

 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

 

Eleverne arbejder i grupper med deres forretningsplan (eksamenspro-

jekt) med udgangspunkt i BMC og anvendelse af divergent og konver-

http://www.virksomhedsguiden.dk/
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gent tænkning. Herunder inddragelse af kreative teknikker til idéudvik-

ling.  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Titel 5 

 

Tendenser og aktualitet  

Indhold Anvendt litteratur; Systime iBog; Innovation CB  

 

 

Megatrends, mikrotrends og modeluner     

Hvordan opstår en trend     

Hvordan undersøger man en trend    

Deleøkonomi;  

- Miljømæssig bæredygtighed og cirkulær økonomi 

- Hvad skal du lære i kapitlet    

- Bæredygtighed       

 

Disruption  

 

 

 

Omfang 

 

8 Timer  

Særlige fokuspunkter Det der står i parentes, er afgrænset fra undervisningsforløbet pga. 

corona situationen  

 

Introduktion til disruption innovationsmodellen;  

- Høje ende af markedet – mest profitabelt  

- Mainstream  

- Lave ende af markedet – mindst profitabelt  

 

Deleøkonomien sættes i perspektiv mht. det bæredygtige – udnytte allerede 

eksisterende produkter/uudnyttet.  

 

Disruption som indtrængningsstrategi.  

Disruptions betydning for etablerede marked/virksomheder og innovation 

 

 

 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning  

 

Projektarbejde i teams.  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Titel 7 

 

Behov og muligheder 

Indhold Anvendt litteratur; Systime iBog; Innovation CB  

 

Markedet, kunder og brugere  

PLC og diffusion samt adoptanter 

Brugerdreven innovation  

Inside out, outside in 

Rogers 6 faktor som der fremmer og hæmmer diffusion   

 

 

 

 

Omfang 

 

8 timer  

Særlige fokus-

punkter 

Det der står i parentes, er afgrænset fra undervisningsforløbet pga. corona 

situationen  

 

Fokus på hvordan en virksomhed kan inddrage de fire brugerroller (brugeren, 

avanceret bruger, eksperter, lead user) i arbejdet med brugerdreven innovation.  

 

Inside out, og outside in tankegangen. Hvordan virksomhederne anven-

der/udnytter kernekompetencer til at udvikle nye innovationer, samt de mulig-

heder som findes i omverdenen.  

Diffusion af innovation og på brancheniveau   

  

PLC kurve og teknologisk S-kurve og gæringsmodellen – hvordan innovationer 

gradvist udvikler sig/bliver til.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Didaktiske principper;  

Klasseundervisning’, gruppearbejde 
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