
   

Iværksætteren  1 
 

   

Iværksætteren  

Innovation og iværksætteri 

GF 1/GF2 

2017 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
     

                              
Fotokilde: https://www.visma.dk/blog/files/2012/07/iStock_000012478733Small.jpg 

  
 
 



   

Iværksætteren  1 
 

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 

En iværksætter er én der sætter nye initiativer i 

gang. Det kan være en ny produktion eller en ny 

serviceydelse i en virksomhed. En iværksætter kan 

også være én der starter sin egen virksomhed op. 

Kender du en iværksætter? Hvad har iværksætteren 

sat i værk? Hvad har iværksætteren gjort som er 

nyt? Hvordan kom iværksætteren i gang? 

Tænk over hvordan du kan være iværksætter på din 

kommende arbejdsplads. Hvad kan du tage initiativ 

til som er nyt?  

Nu skal I være iværksættere på Jeres egen 

virksomhed. 

Tilpasninger 

Opgaven laves i grupper på 4 personer.  

Tal sammen om spørgsmålene. Drøft hvilken 

virksomhed I drømmer om at starte, alt er muligt. 

Lav en brainstorm, tag gerne kontakt til en 

iværksætter og få gode råd og vejledning til at 

komme i gang. 

 

Materiale 

Film: ”Innovation og iværksætteri” 

Andre ressourcer 

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 

 

 

 

http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/
http://startvaekst.dk/vhhr.dk/startups
https://erhvervsstyrelsen.dk/fonden-entreprenoerskab-young-enterprise
https://erhvervsstyrelsen.dk/fonden-entreprenoerskab-young-enterprise
https://erhvervsstyrelsen.dk/lokal-erhvervsservice


   

Iværksætteren  1 
 

Beskriv Jeres virksomhed fx Hvem er målgruppen? 

Hvad gør Jeres virksomhed anderledes fra andre? 

Hvad er nyt? Beskriv herefter hvordan i kommer i 

gang- søg evt. viden via de nævnte links. 

Præsenter Jeres virksomhed for resten af holdet. 

Vær gerne kreativ, brug evt. digitale 

tegneprogrammer, videomateriale eller power 

point.  

 

 

 

 

 


