
Pioneren – Nye horisonters talenter 

 
Se filmen her:  https://mediehuset-kbh.dk/move-it-film-4/ 

 

Innovation og bæredygtighed er en proces, som starter med en idé og til den føres ud i livet. 

Det kræver, at man tager stilling til, at man vil noget andet end det traditionelle. Der skal kigges på markedet, 

på sin målgruppe og tænkes ud af boksen. 

 

Forslag til undervisningsplan 
At tænke på innovation og bæredygtighed kommer ikke af sig selv. Der skal tages et bevidst valg og det skal 

plejes i den daglige praksis af arbejdspladsens struktur og kultur. 

 

Efter fremvisning af filmen kan der drøftes hvad innovation og bæredygtighed er og hvad det indebærer at 

arbejde innovativt og bæredygtigt. 

Spørgsmål der kan drøftes enten i plenum eller i små grupper kan være: 

Hvad er den grønne frisører og new generation i praksis?  

Hvad har fagets arbejdsforhold med udviklingen af de grønne frisører at gøre?  

Hvordan skaber man et sammenhængende forretningskoncept omkring det grønne?  

Hvad er forskel på den grønne og den bæredygtige frisør?  

Hvordan kommer ”new generation” ind i billedet?  

Hvordan arbejder man fra idé til implementering af et brand internationalt?  

Hvad er det grønne koncepts kundesegment?  

Ved jeg noget om denne kundegruppe; størrelse, fordeling (by-land, klasse mv.)? 

Hvorfor går folk til grønne frisører?  

Hvordan er kemien, farvesammensætningen og farvekonsistensen i henholdsvis den traditionelle, den 

grønne, og den bæredygtig genre inden for frisørfaget?  

Hvordan udvikler man en forretnings model omkring det grønne?  

Hvordan ser den danske og det skandinaviske marked ud?  

Hvilke kvalifikationer og kompetencer skal jeg udvikle, hvis jeg skal gøre mig inden for det grønne?  

Kan jeg gøre det alene eller har jeg brug for alliancer?  

Hvor søger jeg råd, vejledning, lån mv?  

Hvad er crowd funding; hvilke typer findes der?  

Hvordan udvikler jeg mit produkt-kendskab?  

Er alle ”grønne” produkter lige grønne?  

Hvordan arbejder jeg med mit forretningsimage?  

Hvad betyder for mine internationale chancer at Danmark er førende i verden i forhold til bæredygtighed og 

miljø og kundepleje?  

 

Fremtidens innovative og bæredygtige produkt/værktøj 
14-16 lektioner 

 

På dette forløb skal I arbejde med innovation og bæredygtighed. 

I må max. være 3 personer i gruppen. 

 

• I skal fremstille et produkt eller værktøj, som I ser som både innovativt og bæredygtigt. Det behøver ikke 

være et frisørprodukt eller -værktøj.  

• Start med at tænke ud af boksen. Alt kan lade sig gøre. Intet er umuligt.  

• Lav en prototype af det innovative og bæredygtige produkt/værktøj.  

https://mediehuset-kbh.dk/move-it-film-4/


 

Måden det gøres på er valgfrit. Det kan være et fysisk produkt/værktøj eller it-baseret produkt/værktøj. 

I har de materialer stillet til rådighed, som skolen stiller jer til rådighed. I er velkommen til selv at medbringe 

andre materialer.  

 

Jeres gruppe skal fremlægge opgaven for klassen. 

I har 14 lektioner til opgaven og de sidste 2 lektioner går til fremlæggelse af gruppernes arbejde. 


