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What the funk - facilitator guide  
 
 
Før spillet/Forberedelse  
 
Spillet ”What the funk” er udviklet som et spilbaseret støtteredskab til entreprenørskabsundervis-
ning, der defineres som: ”Indhold, metoder og aktiviteter, der understøtter udvikling af motivation, 
kompetence og erfaring, som gør det muligt at iværksætte, lede og deltage i værdiskabende proces-
ser.” (FFE-YE, 2013). Nogle af de didaktiske principper, som bl.a. FFE inddrager ifm. den didakti-
ske tænkning i entreprenørskabsundervisning, er f.eks. at invitere til refleksion i forhold til hand-
ling, proces, omverden og individet. Refleksion er en svær øvelse for mange studerende, men nød-
vendig for at udvikle både iværksætteri og teamsamarbejde. Der er meget empiri og forskning, der 
peger på, at iværksætteri i højere grad lykkedes gennem teamsamarbejde, men godt teamsamarbejde 
fremmes også gennem refleksion. At ”spille sig igennem til refleksion og læring” er derfor både ud-
gangspunkt og målsætning for ”What the funk”.  
 
Formålet med spillet ”What the funk” (navnet tager udgangspunkt i ”what the f… happened”) er at 
hjælpe de studerende med at sætte ord på deres teamproces og teamsamarbejde, erfaringer og viden, 
hvilket baner vejen for en fokuseret og frugtbar innovations- eller iværksætteriproces.  
 
Som underviser kan du bedst vurdere, hvornår det er vigtigt for dine studerende at have en team 
Building øvelse. ”What the funk” er blevet anvendt i løbet af team- og innovation/iværksætterpro-
cessen i ”Eksperter i Teams” på Erhvervsakademi Aarhus, hvor ’What the funk’ er testet to gange 
(https://www.eaaa.dk/forskning-og-innovation/projekter/aktuelle-innovationsprojekter/experts-in-
teams/ 
  
Spillet har her indgået som en pause i entreprenør-skabsundervisningen, forløb og processer, og 
som en afsluttende refleksion over et teamsamarbejde gennem et helt semester. Spillet kan spilles 
færdigt, men det kan også deles op og genoptages næste gang gruppen mødes, afhængigt af, hvor 
lang tid der er til rådighed ift. undervisningsplanen.”What the Funk” kan bruges både i starten og i 
afslutningen af et proces-/projektforløb. Men det er en fordel, at du som underviser gennemlæser 
kortene, og udvælger dem, der egner sig bedst til i starten af et forløb, dvs. teambuilding. Hvis det 
er i slutningen af et forløb, er det en fordel at udvælge de kort, der lægger mere op til refleksion 
over et gennemført proces-/projektforløb, sådan at det er muligt at vurdere, hvilke erfaringer de stu-
derende har gjort sig. 
 
De studerende synes, det er et sjovt spil, og som underviser kan du altså anvende det både som 
teambuilding aktivitet, refleksionsøvelse, pause i undervisningen, et integreret element i undervis-
ningen og som et opsamlingsredskab på en teamproces for at fremme refleksion og læring, både ift. 
teamprocessen, men også iværksætterelementet. Dog er vores vurdering, at spillet er bedst egnet til 
teams, som har arbejdet lidt, noget eller meget sammen, inden spillet introduceres. Dvs. spillet er 
ikke velegnet til at bruge i sprit-nye teams, medmindre du som underviser introducerer det som  
 
 

https://www.eaaa.dk/forskning-og-innovation/projekter/aktuelle-innovationsprojekter/experts-in-teams/
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netop en teambuilding aktivitet. Vores vurdering er, at spillet passer til alle ud-
dannelser, men som underviser skal du vurdere, om det kan være svært for nogle 

studerende at gå i gang med at reflektere. Vi har oplevet, at f.eks. finansøkonomer behøver lidt eks-
tra instruktion ift. refleksionsopgaven.  
 
 
Spillet er intuitivt og selvforklarende og let for de studerende at gå til. Spillet i sig selv kræver der-
for ikke den store instruktion eller forberedelse fra dig som underviser. Det kan anvendes umiddel-
bart af studerende som et selv- og team-evaluerende redskab. Dog er det en fordel, at du som under-
viser introducerer målet med spillet: At have det sjovt, at opbygge et godt teamsamarbejde, at re-
flektere over et gennemført team/projekt/procesforløb. 
 
Spillet har reward cards. Reward card er aktiviteter, de studerende skal udføre. Du kan også vælge 
selv at lave reward cards, som er ”præmier”, f.eks. slik, kage osv. Vælger du det, skal du selvfølge-
lig have dem klar, inden spillet går i gang.  
 
 
Dele til spillet 
Spillet består af: 

• spilleplade 
• spillebrikker 
• terning 
• spillekort i fire bunker (decks) 

 
Dette placeres på bordene ved de enkelte teams/grupper. 
 
 
 
Under spillet/Implementering 
Som nævnt er det en fordel, at du som underviser introducerer formålet med spillet og i hvilken 
kontekst, det spilles. Du kan introducere spillet ved hjælp af disse slides (som også ligger i separat 
fil). Tilføj selv flere slides og information, f.eks. med et tilrettet ”PURPOSE” samt tidsrammen, og 
om spillet spilles en eller flere gange i løbet af et kursus- eller undervisningsforløb (slide 2).  
 
 
Men du kan også bare uddele spillet, bestående af spilleplade, terning, brikker og spillekort og bede 
de studerende om at gå i gang. Når de studerende læser Game Rules (ligger også i separat fil), kan 
de gå i gang med spillet.  
 
Som underviser er din rolle, mens de studerende spiller, at du skal observere, evt. facilitere under-
vejs, og ellers ikke intervenere eller gøre noget. 
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Tidsrammen for spillet er alt imellem 45-80 minutter. Du kan også vælge at lade de studerende 
spille, til de er færdige, dvs. 1 spiller er først i mål.  
  

What the funk
Gamebased entrepreneurship education

Team performance plays a major role in the execution of innovation,
”What the Funk” is a team reflection game helping you to improve

your team performance and go forward.

Game PURPOSE
Promote reflections on entrepreneurship, teambuilding and teamwork in relation to 
your current team

Game ELEMENTS
1. Game Board 
2. Playing cards – 4 decks: 

- Insight Cards
- Action Cards
- Assessment Cards
- Reward Cards

3. Game pieces & dice
5. Time keeper & facilitator

Game CHALLENGE
” Work through as many cards as possible in given time”. To get rewarded your team must 
gain Insights, Take Action and Assess the project you are part of by playing the game.

Game FEEDBACK 
Qualitative feedback to assess and improve game

Start by reading the 
Game Rules (self-
explanatory)

Appoint a facilitator 
and a time keeper.

Pace yourself but make 
sure to discuss the 
cards in depth.

Assess the game and Playing Experience
Very good to v ery 
bad

Why this answer?

What do you think about the game 
"What the funk happened?”

Were the questions easy to 
understand?

Did the question cards lead to dialogue 
in your team?

Did the questions/the game lead to a 
common reflections in the game?

Do you think that there was a link 
between the questions in the game 
and the curriculum for today?

Has the game made you more/less 
eager to pursue an entrepreneurial 
career?

Any specific changes you would you 
make to the game?

Not relevant
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Spilleregler 
Spillereglerne er selvforklarende, som i andre brætspil.  
 
 

  
 
 
 
Efter spillet 
Når de studerende evaluerer deres oplevelse af spillet, fremmer det yderligere refleksion. Dermed 
ligger der en opgave i, som underviser, at samle op på et spilforløb. Du kan overveje at tænke spil-
let/gruppens refleksion ind i et fagligt forløb, den almindelige undervisning, f.eks. i innovation og 
entrepreneurship, hvor team- og ideudviklingsprocesser er en del af forløbet.  
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Til at fremme de studerendes refleksion, foreslår vi, at du gør brug af Heidi Necks refleksions-taxo-
nomi.  
 

 
 
Se yderligere information om taxonomien, der ligger i et separat dokument:  
” The five skills most important to the practice of entrepreneurship”, Neck, 2020. 
 
I fællesskab med de studerende kan de 6 refleksionsniveauer gennemgås, sådan at de studerende i 
forlængelse af spillet reflekterer over spillet og deres egne indsigter og læring. Du kan som undervi-
ser evt. også bede de studerende om at formulere egne mål på baggrund af refleksionerne under og 
efter spillet. Det er der, læringen foregår.  
 
Øvrige gode råd til underviseren: 
 
Både du som underviser og de studerende kan designe flere/andre spillekort. 
 
Der kan være flere refleksionsbrikker/spørgsmål, der er mere dialogfremmende undervejs. 
 
Du kan bruge forløbet som et oplæg til konkrete samtalepunkter med de studerende, f.eks. med fo-
kus på teamsamarbejde, faglige/personlige aspekter mm. Dette kan fremmes ved at anvende “The 
five skills most important to the practice of entrepreneurship”, Neck, 2020. 
 
 
  

REFLEKSION

Jf. Neck: 
Narra�ve
Emo�onal
Perceptual
Analy�cal
Evalua�ve
Cri�cal
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Baggrundsmateriale  
Hvis du som underviser vil vide mere om sammenhængen mellem innovation og teamsamarbejde, 
så læs artiklen: ”Teaming to Innovate”, Amy Edmonson, 2013 eller se mere via de to links til vide-
oer herunder – der er en længere og kortere udgave. 
 

A. Edmondson, 
Teaming to innovate     
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=x9UwwY3xiiQ 
 

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=z2olYCjBwh4 

 
 
 
Yderligere information om udvikling, test og evaluering af spillet i løbet af projektperioden på Er-
hvervsakademi Aarhus er samlet i denne præsentation: 
 
 

What the funk - 
baggrundsinformation 
 
 
Kontaktpersoner: 
Ulla Haahr, ulha@eaaa.dk  
Susanne Østergaard Olsen, suol@eaaa.dk 

https://www.youtube.com/watch?v=x9UwwY3xiiQ
https://www.youtube.com/watch?v=z2olYCjBwh4
mailto:ulha@eaaa.dk
mailto:suol@eaaa.dk

