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Bilag 

Bilag 1: PowerPoints på dansk til brug ved præsentation af spillet og de enkelte missioner 

Bilag 2-5: PowerPoints på dansk til brug ved forelæsninger: 

Bilag 2: Kreativitet (mission 2) 

Bilag 3: Marked og markedsanalyse (mission 3) 

Bilag 4: Entreprenante kompetencer og identifikation af muligheder (mission 4) 

Bilag 5: Præsentation og pitch (mission5) 

Bilag 6: Rollekort, dansk (mission 2) 

Bilag 7: Evalueringsskema, dansk (mission 2) 

Bilag 8: Quiz, dansk (mission 3) 

Bilag 9: Quizsvar, dansk (mission 3) 

Bilag 10: PowerPoints på engelsk til brug ved præsentation af spillet og de enkelte missioner 

Bilag 11: Rollekort, engelsk (mission 2) 

Bilag 12: Evalueringsskema, engelsk (mission 2) 

Bilag 13: Quiz, engelsk (mission 3) 

Bilag 14: Quizsvar, engelsk (mission 3) 
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Baggrund 
Spillet er et 6-10 ugers forløb til brug i iværksætteriundervisning på erhvervsakademierne. I spillet 
dyster de studerende holdvis mod hinanden i forskellige missioner, som træner deres 
iværksætterkompetencer. De studerende skal i missionerne arbejde med blandt andet kreativitet, 
faktuel viden og præsentationsteknik. Målet med spillet er at opnå flest point i missionerne.  

Det står undervisere frit for at ændre i de enkelte missioner og kriterier. Ligeledes vil principperne 
bag spillet også kunne anvendes i mange andre fag, hvis der ændres i de discipliner, der 
konkurreres i, samt i pointkriterierne.  

Spillet er udviklet på Erhvervsakademi SydVest og afprøvet på både dansk og engelsk. 

Kontaktpersoner 

Else Lauridsen, ell@easv.dk 

Flemming Østergaard, flo@easv.dk 

Christian Dragin-Jensen, cdje@easv.dk 

Kategori 

I Mission Iværksætteri har vi tilføjet spilmekanikker til den traditionelle undervisning. 
Undervisningen indeholder primært følgende elementer: 

• Forelæsninger 
• Gruppearbejde 
• Gruppevise præsentationer 

Formål 

Formålet med spillet er at score flest point igennem fem missioner og derigennem vinde 
iværksætterdysten 

Det faglige formål med spillet er at styrke de studerendes iværksætterkompetencer, herunder 
deres evne til  

• at opnå faglig viden i relation til iværksætteri 
• at tænke kreativt 
• at udtænke og udtrykke nye idéer 
• at pitche nye idéer 
• at samarbejde på tværs af uddannelser 
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Spilleregler 
De studerende inddeler sig i hold, som igennem de følgende uger skal dyste mod hinanden i 
forskellige missioner. For hver mission scorer holdene point. Det hold, der har flest point efter den 
sidste mission, vinder. 

Som introduktion til spillet bliver de studerende præsenteret for det overordnede spildesign. 
Reglerne for hver enkelt mission præsenteres løbende, efterhånden som de studerende skal 
arbejde med missionerne. Information til de studerende om det overordnede spil samt de enkelte 
missioner er samlet i PowerPoints, bilag 1 (dansk) og bilag 10 (engelsk). Disse PowerPoints skal 
tilrettes efter lokale forhold inden brug, fx med eventuelle præmier, navne på dommere o.l. 

Hver mission skal knyttes op på undervisning i de emner, som missionen vedrører. Mission 2 
indledes eksempelvis med undervisnings i kreativ tænkning og brainstormingteknikker, mission 3 
med undervisning i marked og markedsanalyse osv. PowerPoints hertil findes i bilag 2-5. Herefter 
får de studerende præsenteret missionens indhold og tydelige kriterier for pointgivning. Holdene 
arbejder nu med at løse missionen, hvorefter de præsenterer deres løsning for klassen og et 
dommerpanel, som består af 2-3 undervisere. Endeligt voterer dommerne, tildeler grupperne 
point og giver individuel feedback til grupperne 

Det bedste udbytte af forløbet opnår man, hvis de studerende løbende tilbydes feedback på deres 
præstationer, så de forstår hvorfor, de har fået det givne antal point, hvad de har gjort godt, og 
hvad de kan arbejde på at forbedre. 

Hvis man som underviser ønsker at inddrage andre emner i sin undervisning, er dette muligt. Det 
kræver da, at man tilpasser indholdet af missioner og pointkriterier. Det er også muligt at op- eller 
nedskalere spillet ved at tilføje eller fjerne missioner. 

Spillet er tilrettelagt ud fra, at de studerende undervises i faget i cirka tre timer én dag hver uge 

 

 
Figur 1: Processen i de enkelte missioner 

Teori
Mission +
Kriterier

Arbejde i hold

PræsentationVoteringPointgivning

Feedback
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Pointgivning 

I de fleste missioner bliver holdene vurderet af dommerpanelet, som består af underviseren og en 
eller to kollegaer. Ud fra på forhånd definerede og tydeligt kommunikerede kriterier bliver 
holdene tildelt point for deres præstationer. Herudover kan dommerne tildele eller fratage 
grupper point, ved ekstraordinær indsats eller mangel på samme. 

Antallet af point, der kan vindes i en mission, stiger i løbet af forløbet. På denne måde bevares 
spændingen og muligheden for at vinde for de hold, der er kommet bagud i starten af spillet.  

 

Mission Uge Emne Spilelement Max point 

1 1 Introduktion til spillet Holddannelse 1.000 

2 2 Kreativitet Brainstorming 2.000 

3 3 Marked og markedsanalyse Quiz 3.000 

4 4-6 Entreprenante kompetencer 
og identifikation af 
muligheder 

Præsentation af proces og 
idéer 

4.000 

5 7-8 Præsentationsteknik og pitch Pitch  5.000 

    15.000 
Tabel 1: Oversigt over missioner 

 

De studerende kan løbende følge med i pointstatus via et leaderboard. Ved hjælp af pluginnet 
LevelUp! Plus er det for eksempel muligt at lave et teambaseret leaderboard i LMS’et Moodle:  

 

 
Billede 1: Leaderboard i Moodle lavet ved hjælp af pluginnet LevelUp! Plus 



 7 

Præmier 

Som i mange andre konkurrencer kan man vælge at udlodde præmier til de hold, der klarer sig 
bedst i det samlede spil. Derudover kan man udlodde fx kaffe og kage til klassen, hvis klassen 
opnår en samlet minimumsscore. Fx hvis klassen mindst scorer 11.500 point i gennemsnit pr hold. 
På denne måde giver man de studerende et incitament til ikke kun at hjælpe eget hold, men også 
de hold, der ligger nederst på leaderboardet.  
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Mission 1: Holddannelse 
Den første mission handler om holddannelse og har som formål at give en introduktion til spillet, 
at opmuntre de studerende til at danne hold på tværs af fag og at lade de studerende være 
kreative. Mission 1 indeholder seks punkter:  

1. De studerende laver et hold på max 4 personer 
2. Holdet finder på et godt navn til holdet 
3. Holdet laver et flot logo til holdet 
4. Holdet laver et kampråb eller slogan til holdet 
5. Holdet præsenterer deres navn, logo og slogan for klassen 
6. Dommerpanelet evaluerer og giver point 

 

 
 
Billede 2:Et hold har lavet holdnavn, logo og slogan i mission 1 

Hvert hold kan i Mission 1 max score 1.000 point. Hvis der er studerende fra forskellige 
uddannelser i klassen, kan man med fordel tildele de studerende ekstra point for at lave blandede 
hold. Hold dannet på tværs af uddannelser er en styrke i denne konkurrence, hvor der dystes i 
forskellige discipliner. Samtidigt åbner det de studerendes øjne for både egne og andre 
uddannelsers styrker. 

Evaluering 

Point tildeles af dommerpanelet ud fra følgende kriterier: 

Kriterium Point 

Forskellige uddannelser på holdet 400 

Godt navn 150 

Flot og sigende logo 150 

Sejt kampråb eller slogan 150 

Præsentation af navn, logo og slogan 150 
Tabel 2: Pointkriterier, mission 1 
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Mission 2: Brainstorming 
I mission 2 skal de studerende arbejde med kreativitet og afprøve forskellige teknikker til 
brainstorming og idégenerering: Rolleperspektiv, omvendt brainstorm og tegneøvelse.  

Mission 2 bør indledes med undervisnings i kreativ tænkning og brainstormingteknikker. 
Missionen indeholder 8 punkter: 

1. De studerende præsenteres for den første case og metoden rolleperspektiv 
2. De studerende afprøver metoden rolleperspektiv 
3. De studerende præsenteres for den anden case og metoden omvendt brainstorm 
4. De studerende afprøver omvendt brainstorm 
5. De studerende præsenteres for den tredje case og tegnemetoden  
6. De studerende afprøver tegnemetoden 
7. De studerende præsenterer idéer og tegninger for hinanden 
8. De studerende stemmer på hinandens idéer og tegninger 

Runde 1: Rolleperspektiv 

Hvert hold får udleveret en konvolut, som indeholder en række kort, der hver har påtrykt en rolle. 
Fx ”spejderen”, ”vikingen” og ”Dronning Margrethe”. Holdet trækker et kort med en rolle fra 
konvolutten og tager nu denne persons perspektiv. Ved at tænke ”hvordan ville en spejder løse 
denne opgave?” eller ”hvad ville en viking have gjort her?”, bliver de studerende hjulpet til at se 
problemstillingen fra nye vinkler, og de skriver alle de idéer ned, som de kan få ved hjælp af dette 
perspektiv. Når de er ved at løbe tør for inspiration, trækker de et nyt kort fra konvolutten.  

Metoden er god til at give flere synsvinkler på en opgave og hjælper de studerende til at se 
udfordringen fra et andet perspektiv.  

Efter sidste runder præsenterer holdene deres idéer for hinanden. 

Runde 2: Omvendt Brainstorm 

I en omvendt brainstorm skal de studerende finde mange idéer, som kan løse den omvendte 
opgave. I stedet for eksempelvis at brianstorme over, hvordan kunderne får den bedste oplevelse i 
Bilka, skal de studerende finde en masse idéer til, hvordan man giver kunderne den dårligste 
oplevelse.  

Når de studerende har lavet så dårlig en løsning som muligt, skal de vende tilbage til den 
oprindelige opgave og ”vende” deres svar. Fx kan en dårlig løsning med rødt slim i 
håndspritdispenseren vendes til, at dispenseren er let at finde og altid fyldt op med håndsprit. 

Fordelen ved at anvende omvendt brainstorm er, at det ofte er lettere at finde de dårlige, negative 
idéer end positive idéer. Samtidigt kan metoden hjælpe til at forstå de bagvedliggende problemer 
og kaste lys over de idéer, der kan bruges til at løse dem. 

Efter sidste runde skal holdene både præsentere deres værste og deres bedste løsning for 
hinanden. 
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Runde 3: Tegneøvelse 

I denne øvelse, må de studerende ikke tale sammen. De får hver en tus og tegner på den samme 
tegning. For at hjælpe holdet til at skabe en fælles tegning og ikke 3-4 individuelle tegninger, skal 
papiret drejes en kvart omgang, hver gang der er gået 5 minutter. 

Når vi tegner i stedet for at tale, får vi aktiveret andre dele af vores hjerne og vores viden. På den 
måde kan øvelsen hjælpe med at få nye idéer frem. 

Tegningen, som laves i runde 3, skal ikke præsenteres med ord. Tegningen taler for sig selv og skal 
vurderes ud fra, hvor godt den udtrykker en løsning på den stillede case. 

 

 
Billede 3: En gruppe har tegnet deres bud på, hvordan Esbjerg kan tiltrække flere studerende til byen. 

Evaluering 

I denne mission er det de studerende selv, der vurderer hinanden. Dette sker i evalueringsskemaet 
(bilag 7 (dansk) og 12 (engelsk)), hvor de studerende for hver runde vælger det hold, de mener, 
har løst opgaven bedst. Det er ikke tilladt at stemme på sit eget hold, og for at motivere de 
studerende til at deltage i afstemningen, kan holdene score op til 200 point ved at udfylde og 
aflevere evalueringsskemaerne. 

I hver af de tre runder kan der max scores 600 point. Disse tildeles efter antallet af stemmer: 
Holdet med flest stemmer kommer på 1. pladsen og scorer 600 point, 2. pladsen scorer 500 point 
osv. Se tabel 3: 
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Plads Point 

1. 600 

2. 500 

3. 450 

4. 400  

5. 350 

6. 300 

Osv.  
Tabel 3: Pointfordeling mission 2 

Materialer 

• Rollekort (bilag 6 (dansk) og 11 (engelsk). Klippet ud og i konvolut) 
• Flipover-papir 
• En tus til hver studerende 
• Evalueringsark (bilag 7 (dansk) og 12 (engelsk)) 
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Mission 3:Marked og markedsanalyse. Quiz 
I mission 3 dyster holdene i faktuel viden. Inden missionen bliver de studerende undervist i 
marked og markedsanalyse. Herefter skal de holdvis besvare en quiz med 20 spørgsmål, som 
omhandler de emner, der er blevet gennemgået. De fleste spørgsmål i quizzen er multiple choice 
spørgsmål, og enkelte spørgsmål er mere åbent formuleret.  

Quizzen udleveres i papirformat, og blyanter og kuglepenne er eneste tilladte hjælpemidler. 
Computere og mobiltelefoner skal være pakket væk, og holdene har 30 minutter til at besvare 
quizzen. 

Evaluering 

Hvert rigtigt besvaret spørgsmål kan give 150 point, og hvert hold kan dermed score max 3.000 
point i mission 2. 

Materialer 

• Quiz (bilag 8 (dansk) og bilag 13 (engelsk)) 
• Kuglepenne 
• Svar til underviserbrug (bilag 9 (dansk) og bilag 14 (engelsk)) 
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Mission 4: Proces og idé 
Mission 4 beskæftiger sig igen med idégenerering, men denne gang er der mere fokus på 
processen, og de studerende skal gå mere i dybden med idéen. Inden missionen bliver de 
studerende undervist i entreprenante kompetencer og identifikation af muligheder. 

Missionen indeholder 8 punkter og løber over tre undervisningsgange: 

Mission 4, dag 1 
1. Klassen får stillet en opgave/case, og hvert hold skal komme med et bud på en løsning. 
2. Hvert hold genererer så mange løsningsidéer som muligt 

Mission 4, dag 2 
3. Hvert hold præsenterer 5 af idéerne for en underviser. Dette har de max 3 minutter til i alt.  
4. Hvert hold får feedback på deres idéer fra underviseren.  
5. Hvert hold udvælger sin bedste idé ud fra, om det er et nyt og interessant koncept, om 

idéen skaber værdi, og om den er realiserbar. Holdene kan også selv at definere andre 
udvælgelseskriterier, fx. bæredygtighed. 

6. Holdene laver en visuel repræsentation af idéen og forbereder en præsentation af proces 
og idé på max 5 minutter  

Mission 4, dag 3 
7. Hvert hold præsenterer deres idé for klassekammerater og dommerpanelet. 
8. Holdene får feedback fra dommerpanelet. 

Evaluering 

I mission 4 får de studerende tildelt point ad to omgange:  

Efter præsentationen af de 5 idéer for underviseren (punkt 4)  
I den første pointgivning kan holdene få op til 1.000 point. Disse tildeles ud fra, om holdet har 
fundet 5 idéer, om idéerne er gode, og om holdene har medtænkt målgruppen for hver idé.  

Efter præsentation af proces og idé for dommerpanel (punkt 7). 
Efter præsentationen af proces og idé tildeler dommerpanelet point ud fra følgende kriterier: 
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Kriterium Point 

Proces.  

I hvilken grad får teamet beskrevet processen, deres overvejelser, 
udfordringer og valg? 

600 

Nyt og interessant koncept. 

I hvor høj grad adskiller idéen sig fra, hvad der findes i forvejen, ved at være 
nyskabende, interessant og spændende? 

600 

Værdi 

Har teamet forståelse for målgruppen og i hvor høj grad, ideen skaber værdi 
(af økonomisk, social eller kulturel karakter)? 

600 

Realiserbarhed 

Kan ideen rent faktisk gennemføres i virkeligheden? Har teamet overvejet 
behovet og markedet for produktet - samt egne ressourcer? 

600 

Formidling 

Formidler teamet projektet på en interessant og underholdende måde i et 
passende ”sprog” – verbalt og non-verbalt – og til tiden? 

600 

I alt max 3.000 
Tabel 4: Pointkriterier, mission 4 
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Mission 5: Pitch 
Inden den sidste mission er de studerende blevet undervist i præsentationsteknik, og hvordan de 
pitcher deres idé. 

I mission 5 arbejder de studerende videre med idéen fra mission 4. Idéen er stadig vigtig, men 
denne gang bliver holdene primært vurderet ud fra deres evne til at pitche idéen på fem minutter. 
De vurderes igen af dommerpanelet, men de skal forestille sig, at de i stedet for klassekammerater 
og undervisere står overfor potentielle investorer, businesspartnere, banken og en repræsentant 
for henholdsvis den lokale erhvervsforening og kommunen. 

Mission 5 indeholder 3 punkter: 

1. Holdene forbereder en pitch af den idé, de udviklede i mission 4 
2. Holdene pitcher foran klassekammerater og dommerpanel 
3. Dommerpanelet voterer og giver derefter holdene feedback 

Evaluering 

Dommerpanelet evaluerer og giver point ud fra følgende kriterier: 

Kriterium Point 

Budskab 

Budskabet står knivskarpt, klart og præcist 

1.000 

Indhold 

Indholdet af pitchen understøtter budskabet, og der er en klar 
sammenhæng mellem indhold og budskab.  

800 

Verbal formidling 

Holdet har forståelse for publikum og formidler projektet på en interessant 
og underholdende måde i et passende ‘sprog’ og overholder tiden. Der er 
en tydelig struktur i præsentationen 

800 

Nonverbal formidling 

Alle medlemmer af holdet har et hensigtsmæssigt og overbevisende 
kropssprog. Også når de ikke selv taler. Der er overensstemmelse mellem 
det sagte og kropssproget 

800 

Form 

Indpakningen er lækker. Der er lavet flotte PowerPoints, modeller og/eller 
illustrationer. Holdet kender publikummet og er klædt på til formålet. 

800 

Team 

Holdet fremstår som en solid enhed, hvor alle er en vigtig del af gruppen. 
Holdet udviser engagement og team spirit. 

800 

I alt max 5.000 
Tabel 5: Pointkriterier, mission 5 
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Kåring af vindere 
Efter mission 5 skal vinderne kåres. Her kan der med fordel uddeles diplomer og eventuel gevinst 
til vinderholdet. 

Afprøvning af spillet 
Spillet er blevet afprøvet igennem to forløb: 

I foråret 2021 afviklede vi et spilbaseret iværksætteriforløb for serviceøkonomerne på andet 
semester på Erhvervsakademi SydVest. Forløbet blev afviklet over seks undervisningsgange som 
en del af et valgfag i enten Hotel- og restaurantmanagement eller Eventmanagement. På grund af 
corona blev undervisningen afviklet online. 

I efteråret 2021 blev andet spilforløb afviklet. Dette forløb blev afholdt fysisk på Erhvervsakademi 
SydVest og var tilrettet ud fra de erfaringer vi havde gjort os i foråret. Samtidigt var det tilpasset et 
valgfag i entreprenørskab. Spilforløbet blev afviklet over 9 uger med 2 timer og 30 minutters 
undervisning ugentlig. Dette spilforløb blev afviklet på dansk for et hold der bestod af både 
markedsføringsøkonom-, finansøkonom- og multimediedesignstuderende og på engelsk for et 
internationalt hold bestående af markedsføringsøkonom- og multimediedesignstuderende. 

I begge gennemløb udloddede vi præmier til vinderne: Førstepladsen fik et gavekort på en middag 
for holdet, og andenpladsen vandt biografbilletter. Hvis klassen nåede en samlet minimumsscore, 
var der kaffe og kage til klassen. 

De studerendes vurdering af spilforløbet 
Vi valgte at evaluere andet spilforløb et par uger efter dets afslutning. Dette skete i form af 
semistrukturerede holdvise interviews. 

De studerende var generelt glade for den store andel af gruppearbejde i forløbet, ligesom flere 
studerende satte pris på gruppearbejde med studerende fra andre uddannelser. 

 ”Det betød også noget, at vi fandt sammen på tværs af studieretninger. Det gav 
forskellige perspektiver og tænkemåder” 

For andre studerende blev gruppedannelsen på tværs af uddannelser dog kilde til stor frustration, 
da de valgte at gå i gruppe med studerende, de ikke kendte, og derfor havnede i dysfunktionelle 
grupper. 

“We learned new things in the idea and process presentation and in the pitch, 
but it was also discouraging because it was team based and the team didn’t 

work“ 

Størstedelen af de studerende fandt spilelementet sjovt og motiverende: 

“It is way more fun. We do our best. We get a new mindset. We feel more 
responsibility towards the team: You must be as good as the rest of your team” 

”Det har været grineren. Vi deltager mere i undervisningen, og opgaverne gør 
det nemmere at fordøje teorien” 
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Der var dog også flere, som mente, at den grundlæggende idé var god, men at konceptet ikke 
virkede hensigtsmæssigt for de studerende, der var havnet i en dårlig gruppe. Andre oplevede, at 
konkurrenceaspektet gjorde de studerende mindre villige til at dele viden og idéer med hinanden, 
og en enkelt gruppe beskrev, hvordan det var sjovt og motiverende, da spillet startede, men at 
motivationen røg, da de kom bagud. Evalueringen viser også, at det var vigtigt for de studerendes 
opfattelse af spillet, at de for hver runde forstod, hvorfor de havde fået det tildelte antal point, og 
hvorfor de andre hold havde fået flere eller færre point. 

Især de danske studerende gav udtryk for, at størrelsen af præmien var vigtig. Som en af de 
studerende udtrykte det:  

”Hvis der ikke havde været en gevinst, ville der ikke have været nogen, som 
bidrog med særligt meget” 

Der var dog også flere studerende, som mente, at konkurrencen i sig selv var det vigtigste, og at 
gevinsten lige så godt kunne have bestået af en chokoladebar.  

Endeligt viser evalueringen, at det betyder meget for de studerende, at pointene suppleres med 
mundtlig feedback på deres indsats. Både for at forstå eget holds placering i forhold til 
konkurrenternes, og for at lære og dermed præstere bedre fremover. 

Opsummeret viser evalueringen, at  

• Det er vigtigt, at de studerende får mulighed for at lære hinanden at kende inden 
holddannelsen.  

• I velfungerende grupper er der meget læring forbundet med at samarbejde på tværs af 
uddannelser 

• De studerende sætter pris på løbende mundtlig feedback, der øger læringen og lader de 
studerende forstår gruppens placering 

• Man kan med fordel udlodde en præmie til vinderholdet 
• Det er vigtigt med en pointstruktur, der gør det muligt at indhente konkurrenterne, selvom 

man er kommet bagud i starten af spillet 
• Det er vigtigt at opstille tydelige kriterier for hver mission, så de studerende ved præcist, 

hvad de bliver vurderet på 
• Man kan med fordel lave tiltag, der motiverer holdene til at dele viden og idéer med de 

andre hold 

 

 


