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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 

Forestil dig din kommende arbejdsplads. Hvordan 

arbejdes der med innovation der?  

Tænk over hvordan du ville kunne være innovativ 

på din kommende arbejdsplads. 

Overvej hvordan du ville kunne få mest muligt ud  

af dine egne faglige ressourcer. Hvad kræver dette 

af din kommende arbejdsplads og hvad kræver det 

af dig? 

Tag stilling til fordele og ulemper ved 

velfærdsteknologi. Tænk fx etik ind. Er det altid ok 

at en robot udfører menneskers arbejde?  

Tilpasninger 

Opgaven laves i grupper på 4 personer.  

Først skal I individuelt tage stilling til spørgsmålene. 

Herefter tale spørgsmålene igennem i gruppen. 

Nu skal I sammen oprette en blog fx via 

”Blogger.com”. På bloggen skal I blogge om 

innovation. I skal være innovative. Det skal ende 

med en innovativ idé der kan føres ud i praksis og 

 

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 

Hvad er etik? :  

http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/assisteret-

reproduktion/undervisning-til-

grundskolen/oenskebarn/tekster/hvad-er-etik 

Hvad er en blog?: 

https://da.wikipedia.org/wiki/Blog 

Opret din blog via Blogger.com:  

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID= 

2191989603753619963#allposts 
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gøre gavn på Jeres kommende arbejdsplads. 

Trin 1: Idé brainstorm – alt er muligt, kom med så 

mange idéer som muligt. Alle byder ind på bloggen. 

Trin 2: Udvælg 4 idéer og beskriv dem- på bloggen. 

Trin 3: Fordele og ulemper ved de 4 idéer- skrives på 

bloggen. 

Trin 4: Vælg nu en idé ud som I vil arbejde videre 

med i gruppen.  

Trin 5: Beskriv detaljeret Jeres innovative idé på 

bloggen. Hvorfor er den innovativ, hvad kan den 

som er nyt? Er den realistisk i virkeligheden? –

skrives på bloggen. 

Til slut fremlæg Jeres idé for resten af holdet. Tænk 

gerne kreativt og lav gerne en ”model” af Jeres idé, 

hvis det er muligt. Hvad mener de andre? Er idéen 

innovativ og realistisk? 

 

 

 


