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Den teknologiske udvikling buldrer afsted  

hånd-i-hånd med den datadrevne omstilling. Det skaber ændringer i arbejdsopgaver- og 
arbejdsmetoder, hvilket fordrer ny viden, nye færdigheder og kompetencer inden for det 
merkantile erhvervsskoleområde. De merkantile erhvervsskoleelever skal vigtigst af alt lære at 
se muligheder, og lære at sætte deres merkantile faglighed i spil på et foranderligt og 
mulighedsrigt arbejdsmarked. Ved at belyse vores valgte emner fra tre forskellige perspektiver 
– et undervisningsperspektiv, et virksomhedsperspektiv og et fremtidsperspektiv – håber vi på at 
skabe balance mellem undervisningen, de kompetencer som virksomhederne efterspørger nu 
og de kompetencer som virksomhederne, ifølge vores overbevisning, vil efterspørge i 
fremtiden.  

I 2021 vil vi, Viden om data, sætte særlig fokus på i fællesskab at lære at aktivere alt den data, 
som vi skaber og omgiver os med. Vi skal lære, hvordan vi kan skabe værdi og vækst ved hjælp 
af data. Men vi skal også udvikle undervisningsmateriale, der kan skabe refleksion hos eleverne 
og gøre dem i stand til at forholde sig til deres omverden, og til at påtage sig et aktivt medansvar 
for de dataetiske udfordringer, de vil møde i deres arbejdsliv. Ligeledes ønsker vi, med valget 
af vores emner, at bidrage til at den merkantile erhvervsskolesektor fortsat sætter 
bæredygtighed på skoleskemaet. Den merkantile erhvervsskolesektor har en enestående evne 
til, ikke bare at lære eleverne om vigtigheden af bæredygtighed, men også at motivere eleverne 
til at skabe konkrete løsninger på komplekse udfordringer. De merkantile erhvervsskoleelever 
kan være afgørende aktører i den grønne og bæredygtige omstilling – grønne jobs forudsætter 
nemlig grønne kompetencer, og de er at finde i de merkantile erhvervsskolers undervisnings-
lokaler.  Således ønsker vi, i samarbejde med jer, de merkantile erhvervsskoleundervisere, at 
skabe synergi mellem fagspecifikke kompetencer og almene kompetencer. En synergi, der skal 
gøre eleverne klar til at deltage på en værdiskabende og ansvarsfuld måde på arbejdsmarkedet 
og i samfundet i øvrigt.  

Vi glæder os til at udvikle undervisningsmaterialer sammen med jer, 

Med venlig hilsen 

Jesper Bitch Bierbaum 

Videnscenterleder, Viden om data 
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Abonnementsordninger | 26.-27. maj 2021(bemærk ny dato) 

Abonnementsrevolutionen  

har været undervejs de senere år, og nu er abonnementsordninger det, vi må kalde for en 
megatrend. Der kan være mange fordele ved at omstille sin forretningsmodel til en 
abonnementsmodel, bl.a. forudselig indkomst, flere muligheder for mersalg fx ved at tilbyde 
kunder gratis prøveperioder på udvidelser/premium services. Det kan være rentabelt at 
overveje at skifte de statiske produktsalg til dynamiske abonnementer, så kunden er tilmeldt 
en fast betalingsoverførsel frem for, at man, som virksomhed, skal genvinde sine kunder ved 
nye salg.  

Vi ser også en anden tendens, hvor virksomheder omstiller dele af deres forretningsområder 
til at være abonnementsbaseret. Tænk Fillop, som er Nettos nye abonnementsordning, hvor 
basisvarer, såsom toiletpapir, leveres i et fast interval bestemt af kunden online, men hvor 
kunden stadig skal købe ferskvarer i den fysiske nettobutik. Abonnementsordninger er altså en 
af de største trends inden for databaseret service og forretningsudvikling, hvorfor vi er glade 
for at kunne introducere emnet på vores program for 2021.  

Det har ofte været software-virksomheder, der har arbejdet med denne model. SaaS (Software 
as a service) kan imidlertid, med fordel, omsættes til andre brancheområder fx inden for 
handel, detail, shipping og administration, og derfor skal de merkantile undervisere og elever 
introduceres til emnet. 

 

Virksomhedsperspektiv 
 

Mange virksomheder har fået øjnene op for, hvordan abonnementsordninger kan være med til 
at skabe loyale kunder, en fast indkomst, og en reducering af kompleksitet – både for 
virksomheden, men også for forbrugeren. De merkantile elever skal således klædes på i de 
rette kompetencer til at kunne deltage i den spændende og hurtigt udviklende omstilling til 
abonnementsordninger. 
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Undervisningsperspektiv 
 

Emnet egner sig både til forløb til grundforløbet såvel som hovedforløbet. Emnet er en oplagt 
mulighed for at du, som underviser, kan skabe undervisningsmateriale, der styrker elevernes 
evne til at tænke innovativt – hvordan kan de fx implementere en abonnementsordning i deres 
virksomheds forretningsmodel?  

Emnet er ligeledes oplagt i forhold til fag som fx samfundsfag, hvor eleven kan udfordres på 
overvejelser omkring, hvad det siger om vores samfund, at vi i mindre grad synes at være 
optaget af at eje, og i højere grad at være optaget af bekvemmelighed i hverdagen.  

Emnet kan således åbnes op i forskellige niveauer, der passer til forskellige undervisnings-
niveauer og fag. Det er ikke en forudsætning for at deltage i Udviklerseminaret, at du besidder 
viden om emnet.  

 

Fremtidsperspektiv 
 

Markedet for abonnementer fortsætter med at vokse, og har disruptet mere traditionelle 
måder at tænke forretningsudvikling på. Data er en forudsætning for at sikre, at alle kunder er 
registreret korrekt, at betalingerne finder sted hver måned, og at kundens tilfredshed med 
abonnementet ikke daler. Men abonnementsordninger genererer ligeledes meget data, det er 
derfor lige så vigtigt, at de merkantile erhvervsskoleelever lærer at tænke i datadrevne 
abonnementsordninger, så de kan være med til at skabe omsætning med data.  

Vi ser allerede nu, hvordan flere og flere teknologier, fx Machine Learning, kan være med til at 
optimere abonnementsordninger ved brug af data. Det er Viden om datas overbevisning, at én 
sådan udvikling kun vil tage endnu mere fart idet, at disse teknologier udvikles. Eleverne skal 
således forstå, at abonnementsordninger og andre sådanne forretningsmodeller i højere grad 
vil blive udviklet i et samspil mellem viden om forretningsudvikling, data vedrørende ens 
virksomhed/branche og en øget anvendelse af nye teknologier såsom Kunstig intelligens. 
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Dataetik | 16.-17. marts 2021 

Det første spørgsmål,  

som bør besvares i bestræbelsen på at kortlægge hvad dataetik er, er spørgsmålet om, hvad 
etik er for en størrelse. Etik kommer fra det græske ethika, som har etymologisk rod i êthos, 
god karakter, hvilket er uløseligt bundet sammen med ordet ethos som betyder sædvane.  

Etikken har været en central disciplin i vestlig filosofi siden antikken, dog uden en fælles 
definition af begrebet. Overordnet kan vi tale om, at det er spørgsmålet om det moralske gode.  

Dataetik handler således om spørgsmålet om den moralske gode måde at indsamle, håndtere, 
anvende, formidle og dele data på. Men selvom etik er en gammel disciplin, er dataetik nyt, så 
nyt og aktuelt, at analyseinstituttet Gartner i 2019 satte det på deres liste over de vigtigste 
strategiske virksomhedstrends.  

Det er dog ikke kun private virksomheder, der har fået øjnene op for vigtigheden af at udøve 
dataetik. Offentlige institutter er også en stor del af udviklingen på området – bare tænk på alle 
de dataetiske retningslinjer, vi har set de seneste år. Det er i samme åndedrag vigtigt at 
understrege, at dataetik ikke handler om virksomhedsbranding eller opnåelse af offentlige mål 
eller strategiske beslutninger. Data etik handler om værdier, som fx rettigheder til privatliv, at 
værne om sårbare, at sikre en demokratisk udfoldelse af det enkelte menneskes liv osv.  

Dataetik er ikke GDPR, dvs. øvelsen i at overholde lovgivning. Dataetik er derimod den 
selvstændige refleksion over, hvad der er en moralsk forsvarlig anvendelse af data, dvs. den 
refleksion, som går forud for lovgivning og konkrete retningslinjer, og som sådanne bygger på.  

Emnet skal derfor være med til at understøtte elevernes evne til at reflektere over, hvornår vi 
bør anvende data, hvad vi skal anvende data til, og ikke mindst, hvornår vi ikke bør anvende 
data – en refleksion som med fordel kan skabes med udgangspunkt i deres speciale. 

 

Virksomhedsperspektiv 
 

Data rummer store muligheder for at optimere virksomheders måde at lave forretnings-
udvikling på, og giver ligeledes mulighed for nye måder at designe datadrevne services og 
tjenester. Data er således et råstof til den digitaliseringsrejse, som mange virksomheder har 
været på de seneste år, og som synes at strække sig langt ud i fremtiden, hvis ikke uendeligt.  
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Vi, privatpersoner, er imidlertid i højere grad optaget af hvem, og til hvad, vi afgiver data.  

Virksomheders adgang til data er derfor kendetegnet ved deres evne til at skabe 
gennemsigtighed med deres håndtering og anvendelse heraf, og udvise et dataetisk ansvar, 
der beror på demokratiske værdier. God dataetik er således ikke kun et samfundsliggende 
spørgsmål, men også et område, som virksomheder bør arbejde mere med. 

 

Undervisningsperspektiv 
 

Dataetik forudsætter elevrefleksion, men denne refleksion kan foregå på forskellige niveauer.  
Den dataetiske refleksion kan vedrøre bestemte brancher – fx hvilke dataetiske hensyn skal vi 
udvise, når vi indsamler kundedata? Den dataetiske refleksion kan også tage en mere general 
form, som fx, hvordan skal vi som samfund forholde os til den øgede mængde data?  
 
Emnet er således tilgængeligt på både et grundforløbsniveau (fx Samfundsfag og Erhvervs-
informatik) og på et hovedforløbsniveau (detail, handel, spedition, offentlig og privat 
administration). Udviklerseminaret forudsætter ikke nogen særlig forhåndsviden for dig som 
underviser.  
 

Fremtidsperspektiv 
 

Data er allerede en afgørende forudsætning for måden, hvorpå vi tænker forretnings- og 
samfundsudvikling. Mennesket har altid brugt data i en vis udstrækning – tænk bare på runer, 
på befolkningstælling osv. – men med digitaliseringen og nye teknologier er udviklingen af 
måden, som vi indhenter og behandler data på, drastisk ændret.  

Fremtiden viser ingen tegn på mindre kompleksitet, en kompleksitet, vi ikke altid vil kunne 
lovgive os ud af, hvorfor vi, når vi skal udvikle vores forretning, eller deltage som privatpersoner 
i et demokrati, må kunne balancere i dataetiske spørgsmål. Det er derfor Viden om datas 
overbevisning, at udøvelsen af dataetisk refleksion vil være en kompetence, der er nødvendig 
for at kunne begå sig ansvarligt og tillidsfuldt på fremtidens arbejdsmarked. 
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Machine Learning – Aktivér dine data | 4.-5. maj 2021  

Machine Learning  

er en anvendelse af kunstig intelligens (AI), hvor algoritmer bygger en matematisk model, der 
anvender såkaldte træningsdata til at lære fra erfaringer, hvilket gør Machine Learning i stand 
til at komme med forudsigelser og beslutninger, som den ikke er eksplicit programmeret til.  
Machine Learning kan altså hjælpe os med at finde mønstre i uanede mængder af data, og 
derved aktivere al den viden, som data indeholder.  
 
Machine Learning er relevant for det merkantile erhvervsskoleområde, da eleverne med 
Machine Learning kan gøre passive data til aktive data, som har værdiskabende betydninger 
for virksomheder. Data – i store mængder – kan være en besværlig og uhåndterbar størrelse, 
men med Machine Learning kan robotter hjælpe os til, at vi kan beherske data og opnå viden 
om fx købsmønstre, adfærd og kundebevægelser. Ligeledes får vi med Machine Learning også 
hjælp til de administrative opgaver, såsom håndtering af blanketter, mails m.m. Machine 
Learning er således en teknologi, der kan anvendes til at aktivere data og derved skabe værdi. 
Det er dette potentiale, vi gerne vil introducere jer, undervisere, og jeres elever, til.  
 

Virksomhedsperspektiv 
 

Databaseret service- og forretningsudvikling er i høj grad baseret på indsigt i produktdata og 
kundedata. Mængden af data, som virksomhederne har til rådighed, er steget markant. Det 
muliggør bl.a., at virksomheder kan udøve en service og udvikle produkter, der i højere grad 
opfylder virksomhedens kunders krav og ønsker. Det forudsætter imidlertid, at medarbejderne 
har kompetencer til at forholde sig til de data, de har til rådighed. Det forudsætter ligeledes, at 
selvsamme dataforståelse skabes i sammenhæng med elevernes forretningsforståelse og 
indsigt i deres virksomheder. Eleverne skal altså lære at sætte deres generelle merkantile 
kompetencer i spil, når de skal behandle data – denne synergi mellem det merkantile og det 
datadrevene, er, ifølge Viden om datas erfaringer, hvad virksomhederne efterspørger. 
 

Undervisningsperspektiv 
 

Machine Learning og aktivering af data kan forklares og formidles på et komplekst og mindre 
komplekst niveau. Emnet understøtter elevernes træning i at vurdere og anvende digitale 
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løsninger i relevante merkantile arbejdsopgaver, fx priskalkulering, priskontrol, sortiments-
vurdering osv. Herudover kan emnet også omhandle automatisering af sagsbehandling og 
administrative processer.  
 
På et grundforløbsniveau kan det omhandle en teknologi- og dataforståelse.  
Emnet er derfor tilgængeligt på både et grundforløbsniveau og på et hovedforløbsniveau.  
 
Det er ikke en forudsætning for at deltage i udviklerseminaret, at du har grundlæggende indsigt 
i emnet, men hvis du er fortrolig med begreber som algoritmer, dataaktivering og kunstig 
intelligens, får du her en enestående mulighed for at skabe dit eget undervisningsforløb, der 
går i dybden med Machine learning og den kompleksitet, begrebet indeholder. 
 

Fremtidsperspektiv 
 

Øget computerkraft, nye teknologier, open source-teknologier m.m. betyder at udviklingen 
inden for Machine Learning, og Kunstig Intelligens generelt, bevæger sig med lynets hast. Der 
er ingen tvivl om, at aktivering af data gennem brug af Machine Learning kun vil blive mere 
udbredt.  Ligeledes vil flere administrative opgaver kunne blive udført af Machine Learning. Det 
er derfor også vigtigt for eleverne med speciale i administration, at de forstår mulighederne 
ved Machine Learning, dens begrænsninger og deres fremtidige arbejdsopgaver.  
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Intelligent bæredygtighed | 17.-18. august 2021  

Med dette emne  

vil vi gerne formidle det forretningspotentiale, der er at finde i FN’s 17 verdensmål. Med data 
og nye teknologier kan virksomheder udvikle innovative og grønne måder at drive deres 
forretning på, hvor bæredygtighed motiverer til at skabe bedre produkter og services.  

Med intelligent bæredygtighed bliver forretning og bæredygtighed hinandens forudsætninger, 
det intelligente valg, og paradigmet om et modsætningsforhold herimellem ophører.  

Eksempler på intelligent bæredygtighed kan fx være brug af kunstig intelligens, IoT og andre 
teknologier, der kan fremme bæredygtighed bl.a. ved datadrevet bæredygtighed, hvor data 
anvendes til at lokalisere hvor, hvornår og hvordan, der kan implementeres bæredygtige 
løsninger i en virksomheds værdikæde. Et andet eksempel, som emnet rummer, er design til 
bæredygtighed, hvor Design Thinking anvendes som en metode til udviklingen af grønne tiltag, 
omstillinger, produkter, services m.m.  

Intelligent bæredygtighed kan i denne sammenhæng også tolkes som forretningsmodeller, der 
udarbejdes med udgangspunkt i forbruger- og markedsanalyser, data, cirkulær økonomi, m.m. 
Det afgørende er, at du lærer, hvordan dine eleverne kan lære at opfatte samspillet mellem 
teknologi, data og bæredygtighed, og at de lærer ikke at se bæredygtighed som en 
begrænsning, men derimod som en mulighed. 

 

Virksomhedsperspektiv 
 

I januar 2020 præsenterede erhvervsminister Simon Kollerup regeringens vækstplan for de 
danske handels- og logistikvirksomheder. Her var der netop opmærksomhed på at hjælpe 
erhvervet med at vækste, samtidig med at den skal gøres mere grøn med brug af nye 
teknologier. Den største barriere for at implementere bæredygtige løsninger kan være mangel 
på viden og mangel på eksempler på, hvordan man som virksomhed kan skabe vækst med 
intelligente bæredygtige tiltag – den viden skal de merkantile erhvervsskoleelever kunne bringe 
deres virksomheder i det omfang, at det handler om merkantile erhvervskompetencer.  
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Undervisningsperspektiv 
 

Emnet åbner op for mange forskellige undervisningsperspektiver. På et grundforløbsniveau 
kan det fx handle om at træne eleverne i at tænke over, hvordan de innovativt kan finde 
løsninger ved at sammentænke teknologi, data og bæredygtighed, med udgangspunkt i fag 
som Erhvervsinformatik eller Afsætning. Det kan også handle om, i hvilket omfang 
virksomheder har et bæredygtigt ansvar, et emne, som kan inddrages både i Dansk og 
Samfundsfag.  

På et hovedforløbsniveau kan emnet udfoldes på en måde, så eleverne trænes i at tænke 
intelligent bæredygtighed ind i deres virksomhed og specialer – fx hvordan kan vi med 
udgangspunkt i en virksomheds værdikæde, identificere områder, hvor teknologi og data kan 
gøre en forskel i en bæredygtig omstilling? Dette udviklerseminar forudsætter ikke nogen 
forudgående indsigt i emnet. 

 

Fremtidsperspektiv 
 

I Viden om data gætter vi på, at fremtiden i høj grad vil tilhøre de virksomheder, der formår at 
tænke den teknologiske udvikling sammen med data og bæredygtighed. Når virksomheder 
tænker teknologi, data og bæredygtighed som en forlængelse af deres forretning, kan de være 
med til at fremme den grønne omstilling samtidig med, at de tjener penge. Det afgørende er, 
at de merkantile erhvervsskoleelever lærer at dele viden, erfaringer, og at udvikle bæredygtige 
løsninger båret frem af data og nye teknologier, så de i fremtiden kan være de medarbejdere, 
der går forrest og griber mulighederne. Dernæst er det vigtigt, at der i eleverne skabes en lyst 
og motivation til at tænke og handle bæredygtigt, så de er klædt på til at deltage i et 
arbejdsmarked, hvor bæredygtighed er et nøgleord. 
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Growth Hacking | 28.-29. september 2021 

Digitalisering og internationalisering  

har betydet, at mange nye terminologier, eller buzzwords med andre ord, er blevet introduceret 
i vores faglige sprog. Growth Hacking kan siges at være et eksempel herpå. Men nogle gange 
kan buzzwords heldigvis meget mere end at lyde smarte. Google, PayPal, DropBox, Facebook 
og mange andre virksomheder har og gør brug af Growth Hacking.  

Growth Hacking er en metode, hvor marketing, data og teknologi i samspil skal hjælpe en 
virksomhed med at øge dens kundeantal, og derved skabe vækst. Det er en metode, som tager 
højde for dén fleksibilitet, hastighed og digitalisering som markedsføringsansatte og andre må 
arbejde ud fra, hvis de skal være konkurrencedygtige.  

Metoden består i at opsætte små forsøg, tænke ud af boksen, ændre måderne, hvorpå vi 
tænker markedsføring og salg. Det handler altså om, at vi skal afprøve nye idéer og ikke være 
bange for at fejle. Med andre ord – vi skal lægge de støvede markedsføringsbøger fra os for en 
stund, og tænke nyt. Hvorfor ser du fx aldrig en reklame for Airbnb på fjernsynet?  

 

Virksomhedsperspektiv 
 

Der er ingen tvivl om, at traditionelle markedsføringsredskaber vil fortsætte med at bestå, men 
eleverne skal herudover klædes på til at tænke agilt, nyt og kreativt, og de skal have metoderne 
til at omsætte nye idéer til vækst – Growth Hacking er et eksempel på en sådan metode. Hvis 
ikke virksomhederne har medarbejdere, der udfordrer status quo, risikerer de at gå glip af vigtig 
viden om fx kundernes produktoplevelse, købsoplevelse, brandforståelse og meget mere. 
Innovation sker, når vi har redskaberne og modet til at udfordre.  

 

Undervisningsperspektiv 
 

Growth Hacking som metode kan udformes på et komplekst og mindre komplekst niveau, hvor 
idéprocessen udvides/mindskes alt efter, hvor eleverne er i deres uddannelse. Det er fx en 
oplagt mulighed for at træne eleven i at henvende sig til de forskellige teams, der er i deres 
virksomhed. Growth Hacking handler i høj grad om kollaboration, og modet til at prikke en 
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kollega på ryggen, og spørge efter inputs. Emnet kan også benyttes til at introducere en metode 
at tænke innovativt på, fx på et grundforløbsniveau. Emnet er derfor tilgængeligt på både et 
grundforløbsniveau og på et hovedforløbsniveau. 

Dette udviklerseminar lægger op til at du, udvikleren, udarbejder specifikke redskaber til 
eleverne, som skal rammesætte deres innovative tankesæt i forhold til at skabe datadrevet 
markedsføringsindhold.  

Eleverne skal trænes i at tænke i data, målgruppe, idégenerering, hypoteser, test, redefinering 
af distributionskanaler og samarbejde. Således understøtter emnet ikke kun elevernes 
kompetencer i markedsføring og salg, emnet understøtter også en træning i at tænke og handle 
innovativt. Udviklerseminaret forudsætter ikke, at du som udvikler har nogen forudgående 
indsigt i emnet. 

 

Fremtidsperspektiv 
 

Det er Viden om datas antagelse, at fremtiden i højere grad vil efterspørge medarbejdere, der 
tør at tænke i – og handle på idégenerering, og som selvstændigt kan være med til at redefinere 
fremgangsmetoder og arbejdsopgaver. Eleverne skal derfor klædes på med innovative 
redskaber og metoder, der styrker deres evne til at arbejde med udvikling og agilitet.  

I mange år har arbejdsmarkedet talt om ‘omstillingsparathed’ og ‘nysgerrighed’ - kompetencer, 
som Growth Hacking fremmer. Vi, Viden om data, tror desuden på, at den evne til kollaboration 
og kreativitet, som Growth Hacking forudsætter, ligeledes vil være erhvervskompetencer, som 
vil være efterspurgte på fremtidens arbejdsmarked.  
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Datadrevne forretningsmodeller | 2.-3. november 2021 

Flere af Viden om datas eksperter  

har påpeget, at virksomheder ikke går fra at være traditionelle virksomheder til fuld datadrevne 
på kort tid, tværtimod, er det en proces, der kræver indsigt i både data, forretningsudvikling og 
forretningsmodeller. Eleverne skal derfor klædes på til at kunne stille skarpt på forretnings-
modeller, og på, hvordan data og nye teknologier fordrer forretningsmodeller, der er 
foranderlige og agile. De skal også lære at tænke i processer frem for kvantespring, når det 
kommer til at omstille til nye forretningsmodeller.  

Du vil, som udvikler på dette udviklerseminar, have muligheden for at udarbejde undervisnings-
forløb, der er opbygget omkring forskellige forretningsmodeller fx Business Model Canvas, 
platformsbaserede forretningsmodeller, open-source-baserede forretningsmodeller, bære-
dygtige og datadrevne forretningsmodeller m.m. Du vil desuden have mulighed for at stifte 
bekendtskab med de nyeste forretningsmodeller og opnå viden om, hvordan du kan 
introducere dine elever til selvsamme viden.  

Emnet vil på udviklerseminaret omhandle, hvordan vi kan udfordre og modificere traditionelle 
forretningsmodeller ved hjælp af data, og derved skabe vækst. Det er dog stadig et bredt emne, 
hvorfor du her får mulighed for at præge den retning, du gerne vil udvikle undervisnings-
materialer i.  

 

Virksomhedsperspektiv 
 

Flere skriver, at data er for virksomheder, hvad elektriciteten var for industrien i det 21. 
århundrede – revolutionerende. Men for at data kan omsættes til værdi, har virksomhederne 
brug for datakyndige elever og medarbejdere, og de har brug for dem nu. De har ligeledes brug 
for elever og medarbejdere, der formår, ikke bare at omsætte data til værdi ift. traditionelle 
forretningsmodeller, de har også brug for, at medarbejderne og eleverne kan omsætte data til 
nye datadrevne forretningsmodeller, der kan identificere og indfri nye forretningsmuligheder. 
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Undervisningsperspektiv 
 

Seminaret henvender sig til både grundforløbet og til hovedforløbet. På et grundforløbsniveau, 
kan datadrevne forretningsmodeller anvendes som eksempler på, hvad forretningsmodeller 
overhovedet er for en størrelse, det kan introduceres i fag som Afsætning og 
Virksomhedsøkonomi.  

På hovedforløbsniveau kan emnet kan være anledning til at gå i dybden med, hvordan eleven 
kan være med til at udvikle eller udvide deres virksomheds forretningsmodel. Dette 
udviklerseminar forudsætter ikke, at du som udvikler har nogen forudgående indsigt i emnet. 

 

Fremtidsperspektiv 
 

Med data vil mulighederne for at understøtte forretningsmæssige beslutninger og udvikle nye 
datadrevne forretningsmodeller kun blive større. Derfor skal eleverne forberedes på almene 
forretningskompetencer såsom udvikling af forretningsmodeller samt datakompetence, hvor 
de i synergi med deres forretningsforståelse formår at skabe muligheder og værdi med data. 
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