
 

 

Fagformål, læringsmål og fokusområder for Valgfaget BUF X - Innovation med 
fokus på teknologier  
Valgfaget knytter an til eksisterende mål i det tværgående tema ”Innovation og entreprenørskab” og ”It og medier”, 
samt fysik/kemi- og danskfaget. 
  
I ungdomsskolens valgfag fokuseres på følgende: 

  
Formålet med valgfaget ”BUF X – Innovation med fokus på teknologier” er at styrke elevernes evne til at tænke 
innovativt, kreativt og løsningsorienteret. Eleverne vil gennem oplæg, selvstændige opgaver og samarbejde på tværs, 
få praktisk erfaring med kreativ idégenerering, prototyping, markedsføring, pitching m.m. Eleverne skal gennem 
forløbet samarbejde om at udvikle egne/fælles ideer og produkter samt skabe innovative løsninger på 
samfundsrelevante udfordringer. Dette har til formål at lære eleverne at opstille idéer, planlægge og udføre konkrete 
aktiviteter, gerne ud fra egne interesser. Aktiviteter og projekter skal være virkelighedsnære og tilpasses 
aldersgruppers interesser og forudsætninger. I valgfaget bliver eleverne introduceret for de nyeste teknologier som fx 
Virtual og Augmented Reality, laserskæring, programmering og 3D-print. 
  
Målsætningen er desuden, at eleverne har det sjovt med arbejdet og opdager glæden i at arbejde problemorienteret 
og tænke ud af boksen. Det er håbet, at denne viden kan være medvirkende til, at eleverne bliver mere afklarede i 
forhold til deres egne uddannelsesønsker og erhvervsmuligheder inden for fagområdet. 

Kompetenceområde 
  

Kompetencemål 
  
Eleven kan..  
  

Færdighedsmål 
  
Eleven kan..  
.  

  Vidensmål 
  
Eleven opnår viden om: 
  

Teknologi og design Eleven kan udvikle 
værdiskabende ideer, 
koncepter og produkter 
med udgangspunkt i 
nyere teknologier  
  
  

Eleven kan redegøre 
for nyere teknologier 
  
  

Eleven har viden om nyere 
teknologier (virtual reality, droner, 
3D-printing etc.) 
  

Eleven kan 
identificere 
muligheder eller 
ideer ud fra 
grundlæggende 
viden 
  
  

Eleven har viden om enkle kreative 
metoder og processer 

Eleven kan 
organisere 
samarbejde om 
fremstilling, fra idé til 
produkt 
  

Eleven har viden om 
produktionsplanlægning, roller, 
faser, ressourcer, opgavetyper og 
deadlines 
  
  



 

Eleven kan designe 
enkle teknologiske 
løsninger på 
udfordringer fra 
hverdag og samfund 
  
  

Eleven har viden om metoder til 
udvikling af tekniske løsninger  
  

Eleven kan med 
støtte planlægge og 
gennemføre simple 
værdiskabende 
projekter og 
aktiviteter 
  
  

Eleven har viden om enkel 
projektledelse 

  
Kommunikation og 
karriere  
  
  
  
  
  
  

Eleven kan udtrykke sig 
forståeligt, klart og 
varieret om ideer, 
produkter og personlige 
valg  
  
  

Eleven kan 
disponere og layoute 
stof, så det fremmer 
hensigten med 
produktet 
  

Eleven har viden om målrettede 
dispositions- og formidlingsmetoder 
  
  

Eleven kan 
kommunikere 
målrettet i forhold til 
en målgruppe  

Eleven har viden om 
kommunikation og modtagerforhold  
  
  

Eleven kan analyse 
og vurdere 
muligheder i en enkel 
kontekst  

Eleven har viden om 
grundlæggende 
forretningsmodeller, marked og 
markedsvilkår  

Eleven kan 
præsentere et 
produkt foran et 
publikum 

Eleven har viden om 
præsentationsteknikker og 
performance 

Eleven kan gøre rede 
for personlige 
drømme og visioner 
med begrænset 
kompleksitet og 
anvise eksempler på 
veje til at realisere 
disse 
  

Eleven har viden om forskellige 
karriereveje og muligheder for at 
påvirke disse gennem personlige 
valg 



 

Øvrig information om læseplan, undervisningsplan, mål m.v. (aktiviteter, 
arbejdsform og evt. overvejelser om progression):  
I løbet af valgfaget vil vi løbende tale karriere- og uddannelsesmuligheder - dels ved at eleverne undervises i, hvor og 
hvordan de forskellige teknologier bruges i industri og erhverv, men også ved at en dag er dedikeret til ekskursion, 
hvor eleverne møder organisationer, der arbejder inden for feltet innovation og ny teknologi. På ekskursionen vil vi 
også besøge et Fablab, der er et arbejds-fællesskab, hvor man arbejder med forskellige teknologier og hvor mange af 
medlemmerne er iværksættere. Her vil eleverne kunne stille spørgsmål om livet som iværksætter, ligesom de vil 
kunne blive medlemmer selv, hvis de ønsker det. 
 
Hver lektion er således bygget op om en kreativ idegenerering med forskellige øvelser, en ideudvælgelse og 
idekvalificering. Hver lektion indeholder desuden planlægning af prototypen, samt en præsentation af det endelige 
produkt. 

 

Lek 
tion 

Emne Aktiviteter Kompetencemål, færdighedsmål, 
vidensmål 

#1 
 

Velkommen + 
Transport 
+ 
Littlebits 

Se lokaler + rute til undervisningssted 
➔ Velkomst til faget, 

forventningsafstemning ift. indhold og 
engagement 

➔ Introduktion til at arbejde innovativt og 
i iværksætterteams. 

Littlebits - elektriske kredsløb 
➔ viden om metoder til udvikling af 

tekniske løsninger med elektrisk 
kredsløb, input + output, sensorer, 
motorer etc. 

Eleven har viden om enkle kreative 
metoder og processer 
 
Eleven kan organisere samarbejde om 
fremstilling, fra idé til produkt 
 
Eleven har viden om metoder til udvikling 
af tekniske løsninger  

#2 Blokprogramm
ering 
+ 
Prototype App 

➔ code.org 
➔ Scratch 
➔ at planlægge en app gennem 

storyboard, samt skabe en interaktiv 
prototype, hvor funktioner og 
interfaces kan testes 

Eleven har viden om nyere teknologier 
(virtual reality, droner, 3D-printing etc.) 

 
Eleven kan organisere samarbejde om 
fremstilling, fra idé til produkt 
 
Eleven kan designe enkle teknologiske 
løsninger på udfordringer fra hverdag og 
samfund 

#3 Programmering 
+ 
Lego 
Mindstorm 

➔ at bygge sin ide med Lego, samt 
programmere den til at udføre dens 
funktion 

➔ hvilken rolle kodning/programmering 
spiller i produkterne omkring os 

Eleven kan designe enkle teknologiske 
løsninger på udfordringer fra hverdag og 
samfund 
 
Eleven har viden om 
produktionsplanlægning, roller, faser, 
ressourcer, opgavetyper og deadlines 
 
Eleven kan præsentere et produkt foran et 
publikum 



 

#4 One Day 
Challenge: 
3D Print + 
3Doodling 
 

➔ teknologien bag 3D print 
➔ at tegne i 3D, omdanne til gcode og 

printe 
➔ gennemgang af open source + dets 

fordele/ulemper 
➔ Oplæg om Den Gode Præsentation 

Eleven har viden om nyere teknologier 
(virtual reality, droner, 3D-printing etc.) 
 
Eleven kan udvikle værdiskabende ideer, 
koncepter og produkter med 
udgangspunkt i nyere teknologier 
 
Eleven har viden om 
præsentationsteknikker og performance 

#5 Inspirations- 
besøg ude 
Evt. 
Bloxhub, DAC, 
Fablab 
Copenhagen 
etc. 

➔ hvordan arbejdes der med innovation, 
design og teknologi i organisationer og 
mødesteder såsom Fablabs. 

➔ hvad er et Fablab og hvordan kan man 
bruge det. 

➔ Pitch af ide fra forrige gang + feedback 

Eleven har viden om enkle kreative 
metoder og processer 
 
Eleven kan kommunikere målrettet i 
forhold til en målgruppe 

 
Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart 
og varieret om ideer, produkter og 
personlige valg  

#6 Prototype 
Service 
+ 
Bruger 
Feedback 
+ 
Midtvejsevaluer
ing 

➔ at planlægge en service ud fra et 
storyboard 

➔ at prototype ikke-materielle ideer 
➔ hvordan man laver stop-motion film 
➔ at modtage, give og bruge feedback 

fra ens bruger 
➔ at pitche overfor en målgruppe 

Eleven kan udvikle værdiskabende ideer, 
koncepter og produkter med 
udgangspunkt i nyere teknologier 
 
Eleven kan disponere og layoute stof, så 
det fremmer hensigten med produktet 
 
Eleven har viden om målrettede 
dispositions- og formidlingsmetoder 
 

#7 VR, AR + 360 
graders 
foto/film 

➔ viden om Virtual Reality, Augmented 
Reality + 360 graders film/billeder 

➔ intro til forskellige teknologier til VR - 
Oculus Rift + Google Cardboard 

➔ hvordan man kan prototype og sælge 
gennem VR/AR 

Eleven har viden om nyere teknologier 
(virtual reality, droner, 3D-printing etc.) 
 
Eleven kan kommunikere målrettet i 
forhold til en målgruppe  

#8 One Day 
Challenge: 
Laserskæring 

➔ hvad er laser-teknologi og hvor bruges 
den i erhvervslivet 

➔ at tegne i Google Sketch up 
➔ hvordan man eksporterer en dxf-fil, så 

den kan læses af softwaren til laseren 
➔ at laserskære i træ, pap eller akryl 

Eleven har viden om nyere teknologier 
(virtual reality, droner, 3D-printing etc.) 

 
Eleven kan udvikle værdiskabende ideer, 
koncepter og produkter med 
udgangspunkt i nyere teknologier 
 
Eleven kan med støtte planlægge og 
gennemføre simple værdiskabende 
projekter og aktiviteter 

#9 Brug 
teknologierne, 

➔ at beslutte hvilken teknologi, der bedst 
egner sig til at prototype elevens ide 

Eleven kan redegøre for nyere teknologier 
 



 

opfind noget 
selv 
+ 
den videre vej 
som 
iværksætter 

➔ kreativt og selvstændigt arbejde med 
teknologierne 

➔ intro til bogføring og simpel 
forretningsmodel 

➔ intro til køb af domæne og oprettelse 
af hjemmeside 

➔ intro til det entreprenørielle mindset 
(wrap up af de øvelser og teorier vi 
hidtil har gennemgået) 

Eleven kan identificere muligheder eller 
ideer ud fra grundlæggende viden 
 
Eleven har viden om grundlæggende 
forretningsmodeller, marked og 
markedsvilkår  
Eleven kan analyse og vurdere 
muligheder i en enkel kontekst 

#1
0 
 

Afslutning, 
opsummering, 
fri leg med 
yndlings-teknol
ogi 
+ 
Slutevaluering 

➔ karrieresnak + muligheder - hvad vil I? 
➔ kreativ leg + kage :) 
➔ laserskæring af navneskilte + 

opbevaringsbokse 
➔ Droneflyvning 

Eleven kan gøre rede for personlige 
drømme og visioner med begrænset 
kompleksitet og anvise eksempler på veje 
til at realisere disse 

 
Eleven har viden om forskellige 
karriereveje og muligheder for at påvirke 
disse gennem personlige valg 

 


