
 

 
 

Facilitator- og underviserguide 
This game is a prototype created by Cphbusiness as part of the project Spilbaseret Iværksætteriundervisning.  
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 Formål og 
introduktion 

IdeaScreening© spillet har til formål at facilitere at studerende i teams på 4-8 
personer, gennem at spille spillet, får screenet deres forretningsideer og kommer 
frem til en endelig ide, som de kan arbejde videre med i et efterfølgende 
forretningsudviklingsforløb. 
Gennem spillet arbejder de studerende med den entreprenørskabsfaglighed, der 
lægger op til, at der kan udvikles en bæredygtig forretningsmodel, der på et senere 
tidspunkt kan visualiseres i et Business Model Canvas. 
 
Det er en forudsætning, at de teams der spiller, er dannet på forhånd, og at 
teamsene på forhånd har arbejdet sammen om at idegenerere minimum 5 konkrete 
forretningsideer, som de bringer med ind til spillets start. (Dette kan fx være 
fremkommet hvis man har spillet vores Innovator© idegeneringsspil. 
 
Vi anbefaler, at de 5 ideer er beskrevet kort i ”CONCEPT FORMULA” kortet, der er 
en del af spilmaterialet til spillet ligesom det er del af Innovator© spilmaterialet. 
 
Spillet er i sig selv generisk og kan anvendes til generel idescreening. Det er således 
ikke en forudsætning, at de studerende på forhånd har spillet ” Innovator© 
spillet”, men det anbefales, fordi de studerende i Innovator© faciliteres gennem en 
proces der genererer flere ideer, der kan tages med videre og anvendes i dette spil. 
 
Når der spilles, gennemføres der en række aktiviteter, der alle er med til at de 
studerende diskuterer og vurderer de ideer, som de er mødt op med. Undervejs 
screenes de mindre brugbare ideer væk, således at de studerende ved spillets 
slutning står tilbage med en konkret forretningside, som de kan vælge at arbejde 
videre med. 
 
Spillet inddrager følgende 10 entreprenørskabsfagligheder: 
 

1. Vækstpotentiale 
2. Produkt design 
3. Indtægtsstrømme 
4. Kundesegmenter 
5. konkurrence og markedspositionering 
6. Networking 
7. Promotion mix 
8. Elevator pitch og budskab 
9. Salgskæden 



 

10. Kundereaktioner 
 
De 10 fagligheder er udvalgt ud fra et ønske om at dække bredt og væsentligt i 
forhold til elementer og kriterier, som iværksætteren forholder sig til, når den 
potentielt bedste forretningside skal findes og udvikles. Vi tager forbehold for at 
andre faglige eksperter vil have inddraget andre vinkler, og at vi ikke kar kunnet 
sætte fokus på alt i et spil, der spilles over et begrænset tidsrum. 
 
Derudover lægger spillet op til at træne: 
Samarbejde og udvikling i et team, der er i gang med den 
forretningsudviklingsproces, der er et naturligt og relevant skridt på rejsen mod at 
blive en iværksættervirksomhed. 
 
I undervisningsgangene op til spillet anbefaler vi, at man arbejder med at 
identificere forretningsideer, der tager udgangspunkt i at løse konkrete brugeres 
udfordringer og problemer. Til dette formål kan undervisningsmaterialer der belyser 
”Persona” begrebet samt modellen ”Value Proposition Canvas” for eksempel 
anvendes. 
 
Vi anbefaler også at de studerende har været i gang med lidt grundlæggende 
research i forhold til de faktiske forhold omkring de konkrete ideer, der skal 
screenes i spillet. 
 
Spillet lægger op til, at man efterfølgende kan gå videre til at udarbejde 
iværksættervirksomhedens Business Model Canvas. 
 
Spillet er på engelsk, men kan udmærket faciliteres på dansk. 

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”. 
  
Spillet er i høj grad selvinstruerende for de studerende. Dette sker gennem de 
spørgsmål der stilles på spillepladen og reglerne for tildeling af point, der er angivet 
i spilvejledningen og på selve spillepladen.  
 
Spillepladens 10 kort repræsenterer hver især en særskilt entreprenørskabs 
faglighed. 
Fagligheden er kort forklaret på de enkelte kort.  
Det er væsentligt at Gamemasteren har læst og forstået de 10 fagligheder, der er 
nævnt i introduktionen til denne vejledning, således at de studerende kan få hjælp 
under spillet, i det tilfælde at der er elementer af fagligheden, som de ikke rigtig 
forstår. 
 
Det kan også være en mulighed at de 10 fagligheder danner grundlag for et 
undervisningsforløb, der munder ud i at spillet spilles. Ligesom man kan vælge at 
spille spillet over en længere periode med 1-2 tiles pr. undervisningsgang. Det er 



 

også muligt at lave spil helt ned til 4 tiles, hvis man har særligt fokusområder der 
skal arbejdes med. 
 
Det er vigtigt at Gamemasteren på forhånd læser materialet grundigt og har 
forstået reglerne for, hvorledes de enkelte ideer tildeles point, således at spillerne 
bliver rådgivet korrekt, hvis der opstår tvivl. 
 

Spilforløbet – 14 
runder  

Spillet tager udgangspunkt i at de studerende spillere møder op i teams og hvert 
team har 5 forretningsideer, som de ønsker at tage gennem spillets 
screeningsforløb. Undervejs vil ideerne få tildelt point i forhold til hvordan de klarer 
sig igennem spillets 10 runder. Det betyder i praksis at en underviser, der vil spille 
spillet på sit hold, må sørge for at de studerende har 5 ideer klar og at der har været 
en proces, der gjorde det muligt for de studerende at komme frem til 5 
forretningsideer. Hvis de studerende er forberedt godt, har de haft fokus på at finde 
ideer, der løser relevante problemer og udfordringer for brugerne. 
 
 

Spillet er organiseret gennem de følgende runder: 

 

 
 
Der er designet et fysisk spillepladekort til hver runde formet som en pil. Alle kort er 
konstrueret, så de kan samles til et stort rektangel. Hjørnekortene er opgave i 
forhold til udvikling og flow i spillet.  

 
 
 

 



 

 
 
I spillet indgår et ”Concept Formular” til hver af de 5 ideer, hvorpå teamet markerer 
med runde grønne hhv. røde dots, hvor mange +/- point ideerne har fået i hver 
runde. 
 
Før spillet begynder ”Better” hvert teammedlem hemmeligt skjult for de andre, 
hvordan udfaldet bliver. Det gøres ved at angive en mulig rangordning for ideerne 
på ”Personal Betting Slip”. Den spiller, der kommer tættest på det rigtige udfald, 
bliver vinder.  
 
Spillerne skiftes til at være ”Moderator” igennem de 10 runder, hvor hver runde 
inddrager en af de 10 entreprenørskabsfagligheder. Det er moderatorens opgave at: 
 

• Læse kortet op 

• Styre dialogen jævnfør anvisningen i instruktionen til spillet 

• Have vetoret i det tilfælde teamet ikke kan nå til enighed om rangordningen 
af de 5 ideer. 

 
Vi anbefaler, at der afsættes ca. 3 timer til at spille. Hver runde tager omkring 10 
minutter at spille.  
 
Dertil skal lægges tid til pauser og tid til at afrunde spillet og samle op. 

 
Undervejs styrer Game masteren tiden fast.  
 
Det anbefales at alle spillende teams følges ad og at Game masteren annoncerer, 
hvornår hver runde begynder og slutter. 
 
Det er vores erfaring, at når spillerne selv spiller derudad hen over de 3 timer er der 
teams, der går for hurtigt frem og teams, der ikke når at blive færdige indenfor de 3 
timer. Fordelen ved at spillerne selv styre det er dog, at spillet i meget høj grad 
bliver selvfaciliterende og kan spilles uden Game masterens indblanding. Så det er i 
sidste ende et valg Game masteren skal tage hvor stram tidsstyringen skal være. 
 
Inden spillet begyndes, får hvert team udleveret en overordnet vejledning i form af 
en ”Game introduction”. Denne 2 siders vejledning vist her, er en del af 
spilmaterialet. Det er meget vigtigt at læse og forstå denne før spillet påbegyndes. 

 
 



 

 
 
 

Entreprenørskabs-
faglighed 

I spillet inddrager følgende faglige elementer: 
 

1. Vækstpotentiale 
2. Produkt design 
3. Indtægtsstrømme 
4. Kundesegmenter 
5. konkurrence og markedspositionering 
6. Networking 
7. Promotion mix 
8. Elevator pitch og budskab 
9. Kundereaktioner 
10. Salgskæden 

 
Inspiration til en dybere forståelse for disse emner bygger på de følgende kilder: 
 
Diciplined entrepreneurship: “24 steps to a successful startup”, Bill Aulet 
https://www.wiley.com/en-
us/Disciplined+Entrepreneurship%3A+24+Steps+to+a+Successful+Startup-p-
9781118720813 
 
www.growthwheel.com 
 
https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas 
 

Spilbaserede 
elementer 

Spillet inddrager konkurrenceelementet på følgende måder: 
 

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

https://www.wiley.com/en-us/Disciplined+Entrepreneurship%3A+24+Steps+to+a+Successful+Startup-p-9781118720813
https://www.wiley.com/en-us/Disciplined+Entrepreneurship%3A+24+Steps+to+a+Successful+Startup-p-9781118720813
https://www.wiley.com/en-us/Disciplined+Entrepreneurship%3A+24+Steps+to+a+Successful+Startup-p-9781118720813
http://www.growthwheel.com/
https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas


 

• De ideer der screenes, samler points undervejs og den ide der får flest 
points vinder. 

• Spillet inddrager ord og vendinger fra spilverdenen. 
 

Pointgivning Pointgivningen er forklaret i introduktionen til spillet. Et udsnit af forklaringen er 
gengivet her: 
 

 
 
Grønne dots/stickers er lig med pluspoint, røde er lig med minuspoint. 
 
Nederst på hvert spillepladekort er der en anvisning, således at de deltagende 
teams selv kan definere og optælle, hvor mange point de giver til hver ide.  
Bemærk at i nogle af runderne vil der være koncepter, der hverken får røde eller 
grønne point. 
 

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

 
 
2. 
14 forskellige spillepladekort, der kan samles til et rektangel. Se eksempler her: 
 
 



 

 

 
 

 
 
3. 
Minimum 5 Concept Formular Cards: 
Et for hver ide, hvor ideen kan beskrives og hvor de point der opnås i hver runde 
kan noteres ned: 
 
 



 

 
 
4. 
En ”Personal betting slip” til hvert teammedlem: 
 

 
 
 
Derudover skal Gamemasteren medbringe: 
 
Et sæt farvede dots/stickers/klistermærker formet som prikker i rød og grøn til 
hvert team 
En kuglepen til hvert teammedlem 
Nogle post-it noteblokke til hvert team 
5 små forskellige brikker/symboler (en for hver ide) som kan rykkes rundt på 
pladen. 
 
Underviseren skal på forhånd printe og skære materialet ud, således at der er et 
sæt til hvert team. Alt materialet udleveres som en samlet ”pakke” til hvert 
spillende team ved spillets start. 
 
En del af Gamemasterens forberedelsestid vil gå med at printe, skære og klargøre 
spillesæt.  
 
Vi anbefaler at der printes på tykkere papir og at spillesættene så vidt muligt 
indsamles og genbruges. 
 

Før du går i gang Du skal så vidt muligt sikre dig at der er et lige antal medlemmer i hvert team. Efter 
hver runde får teammedlemmerne på skift en moderator-rolle og vetoret hvis 
teamet er uenige og det er relevant at alle prøver denne rolle lige mange gange.  
Kompleksiteten i beslutningstagningen i teamet kan stige med antal medlemmer. 
Teams med for mange deltagere kan derfor have sværere ved at alle kommer til 
orde.  
 



 

Sammensæt gerne teams hvor de studerende er forskellige, hvis muligt. I forhold til 
at arbejde med de studerendes egen entreprenørskabs profil og sammensætningen 
af et entreprenørskabsteam, kan forskellige profil/gruppe præference systemer 
bruges (fx WholeBrain, JTI, Insights og. Lign). 
 

Efter spillet Evaluer meget gerne med de studerende bagefter. Hvad var svært/let? 
Hvad fik de ud af det? 
Hvilke forslag har de studerende til forbedringer? 
Hvilken erfaring har du gjort dig til næste gang? 
 
Vi håber 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 forretningside. 

Alternative 
anvendelser 

Spillet kan også spilles af studerende, der er nysgerrige i forhold til idescreening og 
entreprenørskab. For eksempel som en enkelt workshop i et inkubator miljø, hvor 
studentervirksomhederne har flere ideer, der skal evalueres. 
 
Man kunne også forestille sig at man spiller på tværs af inkubator-teams, hvor hver 
spiller så repræsenterer sin egen ide i spilgruppen, der så vil bestå af medlemmer 
fra forskellige studentervirksomheder. På den måde konkurrerer de forskellige 
virksomheders ideer på tværs og spillet faciliterer en slags “Løvens Hule” proces.  
 

 
 

  
  
Rigtig god fornøjelse 
Hans Peter Hartsteen, Ingerlise Stendevad og Carina Burhøj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


