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Undervisningsbeskrivelse  
 
 

Termin Sommer 2020 

Institution Vestegnen HF & VUC 

Uddannelse hfe 

Fag og niveau Innovation C 

Lærer(e) Brian Stevn Hansen - BSH - bsh@vucv.dk  

Hold 1inC51 

Bemærkning: I forbindelse med corona vil der ved yderligere undervisningstid 

arbejdes med flere tekster til opfyldelse af læreplanens mål 

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Titel 1 
Hvorfor Innovation? 

Titel 2 
Hvordan Innovation? 

Titel 3 Innovation - Sådan 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 1 

 

Hvorfor Innovation? 

Indhold Undervisningen har taget udgangspunkt i: 

Philipsen, Kristian og Pia Petersen og Claus Holst Christensen: Innovations-

grundbogen C-B som Ibog via systimes.dk 
 
Grundbog Del I og V 

Dokumentarfilmen "Stå af hamsterhjulet - med penge nok til resten af livet" 

streamet fra DR.dk 

 

FN’s verdensmål og øvrigt materiale elever og kursister selv har fundet på net-

tet 

 

Omfang 

 

Uddannelsestid ca. 20 timer a 60 minutter. 

Ca. 50 sider 

Særlige fokuspunk-

ter 

Hvad der er værdifuldt for hvem 

At være selvstændig 

Foretagsomhed 

Sammenhæng mellem frihed og økonomi 

Forholdet mellem innovation og økonomi for samfundet og for den enkelte 

Pentathlonmodellen 

Kreativ destruktion 

Radikal og inkrementel innovation 

Grader af innovation 

Innovationsformer 

Værdibegrebet 

Pain, job, value proposition og jury 

Iværksætter ifht. entreprenør 

Diamantmodellen 

Bæredygtighed 

Teamarbejde 

Adizes ledelsesroller 

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 gen-

nem innovative processer  

Anvende innovationsbegreber og innovationsmodeller 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/skriftligt arbejde/gruppearbejde 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 2 

 

Hvordan Innovation? 

Indhold Grundbogen Del II og III 

Personlighedstest via jobindex.dk 

Reality-tv om personlighedstyper og gruppedynamik: Alphaeksperimentet via 

DR.dk 

Dokumentarfilmen ”Løgnen om verdens fedeste job” om multilevel marke-

ting/pyramidespilsforretningsmodel streamet via dr.dk  

 

 

Omfang 

 

Uddannelsestid ca. 35 timer a 60 minutter. 

Ca. 70 sider 

Særlige fokus-

punkter 

Sammensætning af team 
Teamets udviklingsfaser 
Konflikttrappen 
Assertiv og aggressiv adfærd 
Idégenerering 
Projektpræsentation 
Faktorer der hæmmer og fremmer diffusion (Rogers) 
SWOT-analyse 
Business Model Canvas 
Eksempler på innovation foranlediget af corona 
Værdikæde 
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 gen-
nem innovative processer  
Anvende innovationsbegreber og innovationsmodeller 
Gennemføre innovationsprocessen og ræsonnere over elementerne fra idé til 
værdiskabende handling 
Bearbejde og præsentere informationer med relevans for innovationsprocessen 
samt forstå informationernes anvendelighed 
Kommunikere og skabe samarbejde i innovationsprocessen, herunder i samspil 
med andre fag (der blev bl.a. udført eksperimenter i naturfagsregi) 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/skriftligt arbej-

de/eksperimentelt arbejde/fjernundervisning i forbindelse med corona 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 3 

 

Innovation - Sådan 

Indhold Grundbogen Del IV 

FN’s verdensmål og øvrigt materiale elever og kursister selv har fundet på nettet 

 

 

Omfang 

 

Uddannelsestid ca. 30 timer a 60 minutter. 

Ca. 50 sider 

Særlige fokus-

punkter 

Teamarbejde 

Konvergent og divergent tænkning 

Adoptanter 

Produktlivscykluskurve(PLC) 

Diffusion 

Persona  

Business model canvas 

Kundesegmenter 

Value proposition 

Distributionskanaler 

Kunderelationer 

Nøgleaktiviteter og - ressourcer 

Nøglepartnere 

Omkostningsstrukturer 

Indtægter og økonomi 

Afgøre, hvilke forhold der har betydning for innovation i samfundet, og derigen-

nem demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder  

Identificere, formulere og vurdere muligheder for værdiskabende handling gen-

nem innovative processer  

Anvende innovationsbegreber og innovationsmodeller   

Gennemføre innovationsprocessen og ræsonnere over elementerne fra idé til vær-

diskabende handling  

Bearbejde og præsentere informationer med relevans for innovationsprocessen 

samt forstå informationernes anvendelighed  

Kommunikere og skabe samarbejde i innovationsprocessen – anvende digitale 

redskaber til at fremme innovationsprocessen - meget aktualiseret via Teamarbejde 

under coronakrisen, hvor nogle af teamets medlemmer var hjemme og andre på 

skolen 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Teamarbejde 

Fjernundervisning i forbindelse med corona 

 

 


