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Spillets 
formål 

Innovator© spillet har til formål at facilitere at studerende i teams på 4-8 personer, 
gennem spillet, kommer frem til en konkret forretningside, som de kan arbejde videre 
med i et efterfølgende forløb. 
 
Det er en forudsætning, at de teams, der spiller, er dannet på forhånd. 
 
Spillet er generisk og kan anvendes til generel ideudvikling. 
Gennem spillet udføres en række aktiviteter, der alle arbejder med processen om at 
komme fra flere ideer til en idé. 
 
Spillet inddrager følgende entreprenørskabsfagligheder: 
 

• Brainstorming 
• Ide screening 
• Ideudvikling 
• FN’s verdensmål (her kan vælges et alternativt benspænd) 
• Pitching 

 
Derudover lægger spillet op til at træne: 
 



 

• Samarbejde og udvikling i et team, der har som mål at udvikle en konkret 
forretningside, der kan blive grundstenen i en sund og bæredygtig 
forretningsmodel.  

 
I undervisningsgangene op til spillet anbefaler vi, at man arbejder med at identificere 
konkrete kunders udfordringer og problemer, således at man har arbejdet med at forstå 
de udfordringer, som kan/skal danne grundlag for de ideer spillet vil frembringe. 
 
Spillet lægger op til at man kan fortsætte med seriens SPIL: IDEASCREENING. 
Hvis man vil spille IDEASCREENING spillet skal man tage 5 ideer med sig og skrive et 
konceptformulardokument for hver af disse (se konceptformular-dokumentet senere) 
 
Spillet er på engelsk men kan sagtens faciliteres på dansk. 
 

Spillets 
varighed  

Spillet er designet til at have en varighed af ca. 60 minutter. 

 

Hertil kommer introduktion og eventuelt kåring af vinderen, der hver især tager ca. 15 

minutter.  Det er også muligt at spillet med et undervisningsmodul, hvor spillet 

efterfølgende anvendes som en øvelse 

 

Gamemaster 
rolle 
 

Underviseren påtager sig en ”Gamemaster rolle” og er derved den, der styrer spillet 
undervejs.  
Underviseren opfordres til at være i rollen ved at anvende spilbaserede termer og 
begreber. Det vil for eksempel sige at ordet: ”Studerende” erstattes med ordet 
”spillere”.  
 

Gamemaster 
forberedelse 

Inden spillet må Gamemasteren forberede spillet. 
Den bedste måde at forberede sig på er som følger:  
 
1) Læs denne lærervejledning/facilitator guide igennem 
2) Læs spilmaterialet til spillerne igennem 
3) Print materialet til spillerne (se nedenfor) 
4) Forbered det øvrige materiale til spillerne (se nedenfor) 
5) Skær kort ud.  
6) Forbered dig til regelforklaringen 
 

Før du starter 
spillet 

Du skal sikre dig, at der er et lige antal medlemmer i hvert team. Efter runde 1 får teams 
point efter hvor mange ideer de har fået. Jo flere medlemmer jo flere ideer alt andet 
lige. Hvis man har forskelligt antal personer i grupperne kan man vælge at indregne det 
gennemsnitlige antal ideer for hvert team for at sikre lige vilkår. 
 
Sammensæt gerne diversificerede teams hvis muligt.  
Inddrag gerne eksterne personer til runde 4, hvor der skal ligge en neutral vurdering af 
hvert teams pitch. Det vil sige, at en person vurderer og giver hver pitch et antal point. 
 

Forklaring af 
reglerne 

Regelforklaring er vigtigt for at hjælpe de studerende godt gennem spillet. Og det er 

svært! 



 

Sørg for at forberede dig ved at have læst materialet igennem. Med det i frisk erindring 

er det lettere at give deltagerne et solidt overblik.  

Som hjælp til regelforklaring og afslutningstale kommer her en oversigt. 

 
1) Beskriv læringsformålet for spillet 
2) Giv et overblik over spillets forløb 
3) Forklar hvad det vil sige at spillet er selvfaciliterende 
4) Forklar din egen rolle som Gamemaster. Fx at du styrer tiden. 
5) Forklar eventuelt pointtildelingen og det fælles score board. 
 

Spilforløbet – 
4 runder  

 
 
Spillet tager udgangspunkt i en konkret udviklingsopgave, der kan defineres ud fra hvad, 
der giver mening i det aktuelle undervisningsforløb, hvor spillet anvendes. Det betyder i 
praksis, at en underviser, der vil spille spillet på sit hold kan tilpasse udfordringen til den 
konkrete problemstilling. 
 
Spillet er født med følgende generiske udfordring: 
 

“Develop a new product that solve a relevant real-life problem and create 
value for a target group.”  
 

Spillet er organiseret gennem 4 runder. Hver runde tager omkring 15 minutter at spille. 
Dertil skal lægges den tid det tager at samle op på hver runde og komme videre til næste 
runde. Hvis de studerende skal have tid til at stille spørgsmål og materialet skal deles ud 
og der skal udfyldes pointtavler undervejs, anbefales det, at der afsættes omkring 2 
timer til hele spilaktiviteten. 
 
Undervejs styrer Gamemasteren tiden.  
Det anbefales, at alle spillende teams følges ad gennem spillet og at Gamemasteren 
annoncerer, hvornår hver runde begynder og slutter. 
 
Inden spillet begyndes, får hvert team udleveret en overordnet vejledning i form af en 
”Game Introduction”. Denne 2 siders vejledning er en del af spilmaterialet. 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
Her følger en kort gennemgang af vejledningen, der angiver de indledende forberedelser 
til spillet. 
 
Side 1: 
Vejledningen forklarer spillets form, proces og regler. Derudover sættes der fokus på at 
forklare deltagernes roller og forventningen til hvad der skal ske. 
 
Side 2: 
Spillets udfordring introduceres og hvert team bliver bedt om at forberede sig på spillet 
ved at gøre følgende: 
 

• Vælge et teammedlem, der får til opgave at læse alle spillets instruktioner og de 
spillekort der anvendes op for de øvrige teammedlemmer undervejs i spillet. 

• Vælge et teammedlem der styrer tiden = en ”timekeeper”. Der vil være 
tidsfastsatte aktivitet i hver af de 4 runder. Timekeeperen må have et stopur. 
Æggeure er en del af spilmaterialet, hvis de studerende vil bruge et sådant. 

• Blande 01 spillekortene i en stak og give dem til kortlæseren. 

• Blande 03 spillekortene i en stak og læg dem til side til brug i runde 3. 
• Sikre sig at alle teammedlemmer har post-it noter og en kuglepen parat til at 

notere med. 
• Anbringe en stor poster midt på bordet. Denne er beregnet til at notere ideerne 

på/anbringe teamets post-it noter undervejs. 
• Finde et teamnavn 
• Melde klar til Gamemasteren. 



 

 
Hver runde har sit eget tema og til hver runde skal der udleveres en beskrivelse af 
runden. Disse er en del af spilmaterialet. Der er 4 forskellige. En til hver runde. 

 
 

 
 
 
Efter hver af de 4 runder deler Gamemasteren et scoreboard kort ud til hvert af de 
deltagende teams, hvorpå de noterer hvor mange point de har opnået i pågældende 
runde.  

 

 
 
Af scoreboarded vil det fremgå ud fra hvilke evalueringskriterier teamet optæller deres 
point. De 4 scoreboards er forskellige i de 4 runder og lægger vægt på forskellige 
kriterier, for at et team kan opnå point. Scoreboards må ikke udleveres før en runde er 
slut. 
De studerende kender således ikke vurderingskriterierne på forhånd. Det er en del af 
overraskelsesmomentet og afvekslingen i spillet. 
 
Efter hver runde samler Gamemasteren scoreboard fra hvert team og noterer teamets 
score på ”Summary Board”, hvor alle deltagende teams resultater er vist. Man kan her 
vælge at overføre denne oversigt til en større tavle, så alle teams kan orientere sig om, 
hvordan de ligger i forhold til de konkurrerende teams. 

 



 

 
 
Undervejs vil de studerende gennem pointtildelingen opleve at kunne få point for både 
deres ideer og deres proces. I vejledningen til hver runde er der givet anvisninger for 
rundens aktivitet. Teams der følger disse anvisninger vil i den efterfølgende 
pointtildeling blive belønnet for at have gjort dette. For eksempel handler det i 
brainstorming-runden om at få rigtig mange ideer. Efterfølgende gives der point for 
antal opnåede ideer. Dette ved de studerende dog ikke på forhånd. Det er med vilje for 
at få det uforudsete og overraskelsesmomentet ind i spillet. 

 
Gamecards 
og 
”Sustainable 
Development 
GOALS” 

I spillet indgår to sæt Gamecards 01 og 03 der bruges i henholdsvis runde 1 og runde 3. 
Disse kort bygger på ”What if” idegenererings tankegangen og SCAMPER tankegangen. 
Læs gerne mere om de to metoder her, hvis du vil forberede dig yderligere til at spille 
spillet: 
 
https://www.boardofinnovation.com/tools/brainstorm-cards/ 
 
https://www.inloox.com/company/blog/articles/innovation-better-problem-solving-
with-the-scamper-method/ 
 
Derudover inddrager spillet FN’s Sustainable Development Goals 
 

 
 
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030.html 
 

Spilbaserede 
elementer 

Spillet inddrager konkurrenceelementet på følgende måder: 

• De enkelte teammedlemmer konkurrerer mod hinanden i forhold til de ideer, 
som de hver især tror på. 

• De deltagende teams konkurrerer imod hinanden i forhold til en vurdering af, 
hvilket team der kom med den bedste ide. 

• De deltagende teams samler points undervejs. Det team der får flest points 
vinder. 

• Spillet inddrager ord og vendinger fra spilverdenen. 
 

Pointtildeling I hvert point kort er der en anvisning, således at de deltagende teams selv kan definere 
og optælle, hvor mange point de har fået. Efter runde 4 er det dog Gamemaster/eller 
ekstern person, der afgiver point. 

https://www.boardofinnovation.com/tools/brainstorm-cards/
https://www.inloox.com/company/blog/articles/innovation-better-problem-solving-with-the-scamper-method/
https://www.inloox.com/company/blog/articles/innovation-better-problem-solving-with-the-scamper-method/
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030.html


 

 

Spillets 
indhold 

Spillet består af de følgende artefakter og hvert spillende team skal have: 
 
1 GAMEINTRODUCTION 
(2 sider tekst/print på en side) 
 

 
 
 
4 forskellige spilrunde kort til brug i de 4 spilrunder: 
 
GAMEROUND 1-4 
 

 
 
4 forskellige scoreboard kort til pointgivning efter hver spilrunde: 
SCOREBOARD ROUND 1-4 
 

 
 
6 konceptbeskrivelses kort (et kort hvorpå de studerende kan notere i forhold til en 
konkret ide): 

 
 
 



 

Et sæt ideationkort 01 og et sæt scamperkort 03. Disse printes på begge sider af en side, 
og derefter skæres de ud. 
Der skal efterfølgende være 18 små blå IDEATION kort og 18 små røde SCAMPER kort. 
 
 

 
 
 
 

 
 
Derudover skal Gamemasteren fremskaffe og medbringe: 
 
Et stort stykke papir til hvert team 
En kuglepen til hvert teammedlem 
Nogle stakke post-it noter til hvert team 
Et æggeur til hvert team 
 
 
Derudover skal der bruges et Summary Board som Gamemasteren kan notere 
pointstatus i undervejs. 
 
 



 

 
 
Underviseren skal på forhånd printe og skære materialet ud ,således at der er et sæt til 
hvert team. Husk at Gamecards og pointcards udleveres løbende. 
 
En del af Gamemasterens forberedelsestid vil gå med at printe, skære og klargøre 
spillesæt.  
 
Vi anbefaler at der printes på tykkere papir og at spille sættene så vidt muligt indsamles 
og genbruges. 
 
Alle instruktioner og pointskemaer samt samlet scoreboard. Instruktionskort er to sider, 
der printes på et stykke papir. 

Efter spillet Evaluer meget gerne med de studerende. Hvad var svært/let? 
Hvad fik de ud af det? 
Hvilke forslag har de studerende til forbedringer? 
Hvilke erfaringer har du gjort dig til næste gang? 
 
Vi håber virkelig at det har været sjovt for dig og dine studerende at spille spillet, der er 
udviklet i den ånd at spilelementerne inddrages for at gøre det sjovere, lettere og mere 
motiverende at få en god forretningsidé. 
 

Alternative 
anvendelser 

Spillet kan også spilles af studerende, der er nysgerrige i forhold til ideudvikling og 
entreprenørskab. For eksempel som en enkelt workshop i et idéudviklings/inkubator 
miljø. 
 

 
 

Rigtig god fornøjelse 
 

Hans Peter Hartsteen, Ingerlise Stendevad og Carina Burhøj 


