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Oversigt 

Dette undervisningsmateriale tager udgangspunkt i 

filmen; ”Innovation og iværksætteri?” –produceret 

af Mediehuset København. 

Vi siger ofte at Danmark er et innovativt samfund, 

og at vi gerne vil være endnu mere innovative. Vi 

lever af at forny vores produkter, vores services og 

vores arbejdsprocesser. Vi er gode til at få det 

bedste ud af de menneskelige og materielle 

ressourcer som vi har. 

Mål 

Gennem arbejdet med dette materiale samt efter at 

have set filmen, har du haft mulighed for at 

reflektere over hvad innovation er? Hvordan du kan 

tænke innovativt netop i din branche, så idéer bliver 

ført ud i praksis og kan blive til nytte for nogen.  

Aktiviteter 

Når vi skal være innovative og iværksætte ny 

initiativer, kræver det samarbejde for at føre 

idéerne ud i livet. Godt samarbejde kræver et 

stærkt team. 

Vi har alle vores styrker og svagheder. Overvej 

hvilke styrker og svagheder du har? Og hvordan du 

ville kunne udnytte dem i et team samarbejde. 

I skal nu sammensætte det perfekte team. 

Tilpasninger 

Start med at skrive dine styrker og svagheder ned. 

Beskriv hvilken roller du mener at vil kunne have i et 

teamarbejde, se evt. link om teamroller. Er du fx 

idémageren, koordinatoren eller formidleren. 

I skal nu til ”jobsamtale” hos hinanden. Gå sammen 

i grupper af 4. I skal hver især præsentere Jeres 

teamrolle og fortælle hvad I ville kunne bidrage 

med til det perfekte team. Mener I at kunne være 

perfekte samarbejdsparter for hinanden går I 

sammen og går videre til næste gruppe og 

præsenterer hvad I nu kan sammen. Når I har 

 

Materiale 

Film: ”Innovation og iværksætteri” 

Andre ressourcer 

Læs om Belbins teamroller: 

https://altomledelse.dk/belbins-teamroller-staerke-teams/#belbins-9-

teamroller 

Læs definitionen af innovation: 

http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/ 

Økonomi/Produktion,_investering_og_økonomisk_vækst/innovation 

Læs om Væksthuset KBH:  

http://startvaekst.dk/vhhr.dk/startups 

Læs om Young Enterprise: 

https://erhvervsstyrelsen.dk/fonden-entreprenoerskab-young-

enterprise 

Læs om Lokal erhvervsservice:  

https://erhvervsstyrelsen.dk/lokal-erhvervsservice 
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fundet sammen 4 perfekte team medlemmer. 

Præsenterer I Jeres team for resten af holdet. 

Beskriv hvorfor netop Jeres team er stærkt og 

hvorfor sammensætningen af Jeres roller er 

perfekte. 

I er nu klar til at kunne være innovative og 

iværksættende. 

 

 

 

 

 

 

 

 


