
 

 

 

 

  
 

IKKE GJØR DET SELV (UNG ENTREPRENØRSKAP-VERSJON)  

UNGT ENTREPRENØRSKAP, DELEGERING OG TILLIT, LEDELSE, TEAMBULDING 

 

Målet med denne aktiviteten er å gjøre folk oppmerksomme på muligheten til å ha et likeverdig 

og rettferdig samfunn ved å lage en økonomisk plan for å støtte ungt entreprenørskap.  

Mål:  

• Å utvikle evnen til å delegere  

• Å utvikle teamarbeid og tillit i teamet.  

• Å fremme en atmosfære av rettferdighet og likhet i teamet 

  

Råd: 4-24 deltakere (ideelt 16). Rotasjon av deltakere innenfor grupper på 4, nr. av økter = nei. 

av grupper. Tid: 4 x 60 minutter. Materialer: notatbøker og penner, flippover eller, hvis 

aktiviteten er online, digital enhet. 

Bruksanvisning: 

• Tilrettelegger forklarer aktivitet.  

• Deltakerne deler seg inn i lag på 4.  

• Tilretteleggeren gir ett medlem av hvert team en oppgave. Oppgavene kan være 

forskjellige for hvert lag, eller lignende, avhengig av tilgjengelig tid (vanligvis 10 min).  

• Gruppemedlemmet som får oppgaven/problemet er «entreprenøren». Han/hun er 

ansvarlig for å løse problemet ved hjelp av de andre medlemmene. Entreprenøren må 

presentere problemet og deretter identifisere ferdighetene til de andre 

teammedlemmene, og stille spørsmålet: "hvordan kan du hjelpe?" (10 min).  

• Entreprenøren må deretter delegere deloppgaver til hvert medlem.  

• Teammedlemmene utfører deloppgavene, for eksempel gjennom 

internettundersøkelser eller eksperimentelt. De tre medlemmene som utfører 

oppgavene kan samarbeide seg imellom, men ikke med gründeren, hvis oppgave er å 

finne ut hvordan svaret skal brukes. (15 min)  

• Gruppen samles igjen og medlemmene gir resultatene av underoppgaven. Alle fire 

medlemmene samarbeider om å kombinere disse til et samlet resultat.  

• Entreprenøren utarbeider en kort presentasjon av resultatene og mulige bruksområder.  

o Aktiviteten gjentas 4 ganger slik at alle kan spille gründer. 

 

 

 

 

 

 

DELEGASJON 



 

Refleksjon i læringsfellesskapet:  

Start med kort tilbakemelding på selve aktiviteten og hvordan folk likte den. Fortsett deretter 

med å diskutere hva som skjedde, hva folk lærte og forholdet aktiviteten har til delegering og 

tillit. Tegn på følgende spørsmål for å fremme diskusjonen.  

• Var oppgavefordelingen rettferdig?  

• Gjenspeilte det ferdighetene til teammedlemmene?  

• Hva er hovedsakene ved delegering?  

• Hvor stor var tilliten i gruppen? 

 

 

Tips til tilretteleggere:  

• Lag opp problemer som er lokalt og kulturelt relevante.  

• Sørge for at så mange deltakere som mulig kan spille gründeren, spesielt de som er mer 

motvillige til å stå frem.  

• Aktiviteten kan også utføres med praktiske problemer, for eksempel "stallbordet":  

https://www.stemitup.eu/Activity/Stable-Table  

https://www.stemitup.eu/Activity/Stable-Table

