
INTRODUKTION TIL SPILFILER OG SPILFORLØB 

Kære Underviser/Facilitator/Gamemaster, 

Velkommen til spillet IdeaScreening©.  

Spillet træner og gennemfører en idéscreeningsproces, hvor et team vurderer 5 forskellige 

ideer til forretningskoncepter. De 5 idéer konkurrerer mod hinanden over 10 runder. I hver 

runde kan en idé opnå plus eller minus point når forretningsmulighederne for denne 

vurderes.  

Når spillet er slut, har et deltagende team ud fra 5 idéer til konceptet fundet en idé, som de 

kan arbejde videre med. 

Spillet spilles gennem 1O screenings-runder samt 3 udviklings-runder, hvor der kan 

reflekteres, og tager ca. 3 timer at spille, når det spilles på én gang. Alternativt kan man dele 

spillet op. Se mere om dette i 02_IdeaScreening_FACILITATOR OG UNDERVISERGUIDE.  

Hver runde er repræsenteret ved en særskilt brik/Tile fra filen 04_IdeaScreening THE GAME 

TILES, og brikkerne man bruger til at flytte rundt med er 06_IdeaScreening CONCEPT NAME, 
spillet starter med 5. 

Spillets materialer findes i 7 PDF-dokumenter, inklusiv denne INTRODUKTION. 

01_IdeaScreening INTRODUKTION TIL SPILFILER OG SPILFORLØB 

02_IdeaScreening FACILITATOR_UNDERVISER VEJLEDNING 

03_IdeaScreening THE GAME INTRODUCTION  

04_IdeaScreening THE GAME TILES 

05_IdeaScreening CONCEPT FORMULAR 

06_ideaScreening CONCEPT NAME 

07_Ideascreening SECRET BETTING SLIP 

Spillets Facilitatorvejledning er for undervisere/vejledere. Den gennemgår spillets formål, 

flow, spilmekanismer, regler og pædagogik detaljeret og SKAL gennemlæses, inden man 

påbegynder at spille med sine studerende. I Facilitatorvejledningen gives der forslag til 

anvendelsen for spillet. 



 

Spillets flow kan ses i den følgende figur: 

 

 

 

De studerendes introduktion til spillet findes i dokumentet 03_IdeaScreening_THE GAME 

INTRODUCTION. Dokumentet skal gennemlæses og printes i et eksemplar pr. deltagende 

team. 

De deltagende teams spiller selv 04_IdeaScreening THE GAME TILES, der sættes sammen til 

den endelige spilleplade. Der skal bruges et sæt ”Tiles” pr. deltagende team. 

 

 

 

På 05_IdeaScreening_CONCEPT FORMULAR, som hvert team skal have 5 eksemplarer af, et 

for hver ide, anbringer teamet sine point i form af grønne plus-point dots og røde minus-

point dots, se 02_IdeaScreening_FACILITATOR OG UNDERVISER GUIDE for yderligere 

forklaring. 



 

På 07_Ideascreening SECRET BETTING SLIP skriver hver enkelt studerende sit hemmelige bet 

på, hvilken ide der vinder. Denne skal printes, så der er et eksemplar til hver enkelt 

studerende. 

Det er vigtigt at du gennemlæser alle filer materialet som forberedelse til at spille. 

 

Rigtig god fornøjelse 

Hans Peter Hartsteen, Ingerlise Stendevad og Carina Burhøj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




