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En challenge om mod er et fysisk forankret læringsspil rettet mod faget konceptudvikling og værdiska-
belse på professionsbacheloruddannelsen i digital konceptudvikling.

Spillet er udviklet af underviserne i underviserteamet på uddannelsen og er en del af FOU-projektet 
Spilbaseret iværksætteriundervisning (2020-2022), som støttes af Erhvervs-styrelsen og EU’s socialfond

Kontaktpersoner:
Mikael Gasseholm Bang, mgb@eamv.dk
Kasper Aaberg, kga@eamv.dk

Video fra dagen med en “challenge om mod”: https://youtu.be/SLxbWV7ClyQ

mailto:mgb%40eamv.dk?subject=
mailto:kga%40eamv.dk?subject=
https://youtu.be/SLxbWV7ClyQ
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1. Spillets formål
Faglige udfordringer, som spillets udvikling tager udgangspunkt i:

Underviserteamet oplever, at kunderejsen er et udfordrende værktøj at formidle, så de studerende finder 
det anvendeligt.

Underviserteamet oplever, at de studerende fravælger værktøjet i deres tværfaglige virksomhedsprojekter, 
og det er et fagligt problem. Det vurderes umiddelbart, at dette fravalg har to årsager: 1. De studerende 
har svært ved helt at forstå, hvordan værktøjet skal anvendes i praksis, 2. Værktøjet indbyder ikke til ”to 
streger” under facit, hvilket de studerende ikke er trygge ved.

Mål med spillet: 
Underviserteamet ønsker derfor med en spilbaseret tilgang at gribe kunderejse-værktøjet pædagogisk an-
derledes an og derigennem arbejde med de studerendes MOD til at kaste sig ud på ’dybt vand’ i en mere 
eksplorativ tilgang og brug af værktøjet, hvor der ikke nødvendigvis findes et facit, men mere en række 
værdifulde indsigter, som kan hjælpe i en beslutningsproces, hvor der heller ikke findes to streger under 
facit. 

Samtidig er det ønsket at styrke de studerendes KREATIVITET og abstrakte tangegang i et fagligt fun-
deret spilunivers, der skal forankres i den fysiske verden i samarbejde med en konkret virksomhed, netop 
for at arbejde med at tydeliggøre værktøjets værdi i praksis - OMVERDENSRELATION. Mod, kreativitet, 
omverdensrelation defineres blandt flere som entrepreneurielle kompetencer i FFE’s taksonomi1 i entre-
prenørskabsuddannelse1, og det vurderes heri, at kompetencerne har positiv indflydelse på den entre-
prenante intention.

1 https://www.ffe-ye.dk/media/538364/taksonomi-i-entreprenoerskabsuddannelse-til-net.pdf

https://www.ffe-ye.dk/media/538364/taksonomi-i-entreprenoerskabsuddannelse-til-net.pdf
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2. Spillets ramme
Spilinspiration: 
Lagkageløb (http://friluftsaktiviteter.dk/lagkageloeb/). Spillet, En challenge om mod, er inspireret af 
’lagkageløbet’, hvor spillerne inddeles i hold, der så skal udføre forskellige opgaver på en række poster, 
og derigennem kan holdet samle ingredienser og redskaber til at lave en lagkage, som er lagekageløbets 
’slutprodukt’. I En challenge om mod er poster omdøbt til levels, men ellers følger strukturen i spillet stort 
set lagkageløbets koncept.

Indhold: 
Spillet består af i alt 11 levels, og de studerende deles i hold af ca. 5-6 studerende

Mission: 
Det handler for holdene om at få samlet så værdifulde indsigter som muligt, som holdene kan bruge i 
løsning af den problemstilling, de får udleveret på første level.

Helt centralt for spillet er det dog, at denne mission er ukendt for de studerende, inden de starter spillet. 
De studerende skal praktisk talt møde op uden at vide, hvad de skal og med en fornemmelse af, at det 
hele er lidt mystisk (se vejledning på introbriefing i undervisermateriale). Og hvad der skal leveres i spillet 
samlet set er de studerende også uvidende om, indtil de når til sidste level.  
Nogle studerende er mere udfordrede af denne præmis end andre, og det er netop en pointe i forhold til 
at arbejde med deres mod til at kaste sig ud i det ukendte.

Levels:
Spillets 11 levels udløser hver især forskellige materialer/ressourcer, som spillerne skal bruge på det næste 
level. På de fleste levels får de udleveret materialer/ressourcer for gennemførsel af level, men på nogle 
levels udleveres forskellige materialer/ressourcer, som afhænger af de valg holdet træffer, eller hvordan 
holdet klarer opgaverne.

Fysisk lokation: 
Det er centralt for spillet her, at det er fysisk forankret på en lokation med mulighed bevægelse, da det er 
indtænkt som en del af spiloplevelsen/-fornemmelsen.
Spillet fandt sted på oplevelsesattraktionen Naturkraft (www.naturkraft.dk). Naturkraft danner således den 
fysiske ramme om spillet, men leverer også som virksomhed problemstilling og dele af indholdet til nogle 
af de materialer, der bliver udleveret på de forskellige levels. Spillet vil sagtens kunne transformeres over til 
en anden lokation/virksomhed, hvis opgaverne tilpasses denne lokation.

Antal gamemasters: 
Der skal minimum være 2 gamemasters (undervisere) til stede under selve spillet.

Pædagogisk tilgang: 
Inspireret af Kolbs læringscirkel er det centralt, at de studerende ikke får en teoretisk introduktion til 
kunderejseværktøjet inden spillet. Det mere teoretisk abstrakte perspektiv skal således først komme efter 
gennemførsel af og refleksion over spillet samt erfaringerne herfra.

Spillets tidsmæssige ramme:
Dag 1: Ultrakort briefing om spillet, (se vejledning i undervisermateriale) + inddeling i hold.
Dag 2: En challenge om MOD (varighed 5 timer)
Dag 3: Debriefing, refleksion over spillet og teori (3 lektioner)

http://friluftsaktiviteter.dk/lagkageloeb/
http://www.naturkraft.dk
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3. Oversigt over spillets indhold
Kl. 10.00 – ENTRY LEVEL (0)
Velkomstbrief 10 min (naturkraftpersonale ved indgangen)
Inspirationsoplæg + Rammesætning og challenge 20 min (naturkraft + gamemasters)

Kl. 10.30 – THE GATE (1)
Multiple choice + udlevering af datasæt + udlevering af livline (telefonnummer til en underviser) 10 min

Kl. 10.40 – THE QUEST (2)
På opdagelse: Undersøg kontaktpunkter og frokost 95 min

Kl. 12.15 – WHEEL OF TIME (3)
Oplæg om Visual level + tidshjul 15 min
Udlevering af kreakasser til næste level

Kl. 12.30 – THE VISUAL (4)
Visualiser touchpoints og indsigter 15 – 25 – 35 – 45 min (afhængig af valg/resultat på level 3)

Kl. 12.45 – 12.55 – 13.05 – 13.15 – GUIDANCE (5)
Præsentation af holdenes visuelle arbejde + 2-4 feedback-spørgsmål 10 min pr. gruppe (gamemaster 
+ evt. naturkraft) - Udlevering af kunderejseskabelon og energizers til næste level

Kl 12.55 – 13.05 – 13.15 – 13.25 – THE TEMPLATE / END OF QUEST (6)
Kunderejseskabelon: As-is-skabelon 15-25-35-45 min (afhængig af valg/resultat på level 3)

Kl.13.40 – THE RIDDLE (7)
Løs gåde og finde serviceløfte 15 min

Kl. 13.55 – THE DREAM LEVEL (8)
Idegenerering – to be – løse problemstillingen 45 min

Kl. 14.40 – GAMEMASTER VOTERING (9)
Spillerne holder pause 10 min

Kl. 14.50 – CELEBRATION (10)
Uddeling af 4 priser + champagne 25 min
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3.1 Uddybning af spillets levels
På level 0, ENTRY LEVEL ankommer de studerende ved Naturkrafts indgang, hvor de mødes
af en formidler fra Naturkraft, som giver dem introduktion til parken, ligesom Naturkraft i øvrigt gør ved 
deres andre gæster (en del af deres koncept). Dette er således et kontaktpunkt i sig selv, men det ved 
de studerende ikke noget om endnu. Derefter ledes de studerende til Basen (et stort overdækket rum på 
udendørsarealet). De studerende placeres i hold i lokalet med god afstand i mellem. 

Virksomheden (Naturkraft) holder derpå et kort inspirationsoplæg (10 min.), hvorefter gamemaster
(underviser) rammesætter dagens challenge og spillet (se gamemastermanual).

Spillets challenge (problemstilling) i den aktuelle case lyder: Hvor og hvordan kan Naturkraft indtænke et
”peak” (wauw-faktor) under besøget, som gør oplevelsen mindeværdig?

På level 1, THE GATE skal de studerende i de respektive hold tilgå en multiple choice på en telefon, og 
de hjælper hinanden med at besvare. (Der blev anvendt www.socrative.com som platform til formidling af 
multiple choice quiz med udlevering af QR-kode, som holdene skulle bruge for at tilgå quizzen. Se quiz-
spørgsmål under materialer til studerende).  - Holdene aner ikke hvor lang tid, de har til besvarelsen.  

Gamemaster monitorerer besvarelserne online på medbragt computer, og så snart et hold nærmer sig 
sidste spørgsmål i quizzen stoppes tiden (det ved holdene ikke), og der ringes med medbragt klokke. 

Gamemasters tæller antallet af rigtige svar og rangerer holdene.

Efterfølgende udleveres 4 forskellige datasæt (i den aktuelle case var der 4 hold), som indeholder 
forskellige data/indsigter (se gamemastermanual). Det italesættes ikke, hvem der har klaret sig bedst i 
quizzen, der udleveres blot en kurvert til hvert hold.

Arbejdet med de studerendes mod er centralt for spillet, og derfor er der i spillet fokus på ikke at vurdere 
de studerendes præstation i traditionel forstand (a la du klarer det godt, du klarer det knap så godt). Af 
den årsag er det også centralt, at quizresultatet ikke offentliggøres. Samtidig er erfaringerne fra spildagen, 
at nogle af de hold, der får et langt mindre datasæt, faktisk finder frem til mindst lige så værdifulde 
indsigter og originaleløsninger, bare på andre måder (kreativitet).

På level 2, THE QUEST skal de studerende på opdagelse på den fysiske lokation og undersøge 
kontaktpunkter med udgangspunkt i udleverede datasæt. Holdene skal finde så mange som mulige 
indsigter undervejs, og det står dem fuldstændig frit for, hvordan de vil gribe det. De opfordres til at 
spørge gæster og ansatte i parken. 

Holdene får i opgavebeskrivelsen for level 2 et specifikt mødested og – tidspunkt, hvor de skal ankomme 
præcis – og dermed afsluttes level 2. Undervejs på level 2 skal de selv sørge for at planlægge, hvornår de 
spiser frokost.

http://www.socrative.com
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På level 3, WHEEL OF TIME skal holdene træffe hurtige beslutninger og løbe om kap.
Holdene får at vide af en gamemaster, at de på næste level skal visualisere deres indsigter og de skal 
beslutte sig for, hvor lang tid de vil bruge på det. Hvis et hold vælger at bruge lang tid på visualiseringer, 
så får de mindre tid på næste level og omvendt (se gamemastermanual).

Der udleveres på samme tid et tidshjul til holdene (se materialer til studerende), hvor holdene skal skravere
det felt på hjulet, som afspejler den tid, de vil bruge på næste level (4 hold = 4 valgmuligheder). En løber
sendes afsted til en anden gamemaster, som står et stykke derfra. Hvis et hold kommer frem til 
gamemaster med deres ønske, og tiden er taget af et andet hold, må løberen løbe tilbage til holdet og 
blive enige om en ny tid, og der løbes på ny afsted mod gamemaster. Når alle hold har fået deres tid, så 
udleveres en kreakasse til hvert hold samt en opgavebeskrivelse til level 4 (se materialer til studerende).

Erfaringerne med spillet viser at netop dette level er et vigtigt peak i spillet, hvor engagementet og 
intensitet opleves stor.

På level 4, THE VISUAL skal holdene visualisere de vigtigste indsigter, de har fået på deres quest – og 
det er fuldstændig frit, hvordan de griber det an. Når deres tid at udløbet (bestemt på level 3) skal de 
møde på et angivet mødested for at få guidance. 

Holdene får i opgavebeskrivelsen for level 4 info om formatet for guidance, som sker på level 5. Hvis ikke
holdene møder op og gør brug af deres guidance præcist på angivne tidspunkt, så mister de muligheden.

På level 5, GUIDANCE får hvert hold 10 minutter sammen med de kloge hjælpere, hvor de skal 
præsentere deres visuelle arbejde og derpå modtage 2-4 vejledende spørgsmål.  
Der skal ikke diskuteres på baggrund af spørgsmålene, holdene skal blot notere. Herefter udleveres
kunderejseskabelon med kort intro samt hyggekurv og opgavebeskrivelse til level 6.

På level 6, THE TEMPLATE skal holdene selv finde et sted, hvor de skal udfylde kunderejseskabelonen, 
også her er tiden de har til rådighed bestemt af deres valg på level 3. I opgavebeskrivelsen for level 6 står 
mødested- og tid for opstart af level 7.

På level 7, THE RIDDLE får holdene udleveret en gåde (se materialer til studerende), som skal lede dem 
hen til det sted, hvor de finder virksomhedens serviceløfte (Naturkraft). De får et præcist tidspunkt, hvor 
de skal være på et nyt mødested og medbringe serviceløftet, som giver adgang til næste leve.

Erfaringerne med spillet er, at dette level stresser holdene lidt og dermed virker som et godt spilelemet, 
der bl.a. understøtter evnen til at træffe hurtige beslutninger. Erfaringerne er også, at nogle hold på dette 
level måtte gøre brug af den udleverede livline (telefonnummer til en gamemaster, udleveret på level 1) for 
at finde serviceløftet og komme i mål til tiden. 
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På level 8, THE DREAM skal holdene med udgangspunkt i serviceløftet, deres respektive visualiseringer 
og kunderejseskabelonen idégenerere på mulige løsninger i forhold til den challenge, de fik på entry level. 

Gamemaster-teamet går rundt og snuser til holdenes processer med henblik på at finde 8 ud af, hvilke 
hold der skal have de fire priser, som udleveres på level 10 (De studerende ved ikke noget om priser på 
nuværende tidspunkt).

På level 9, GAMEMASTER VOTERING får holdene mulighed for at holde 10 minutters pause, alt i mens 
gamemaster teamet vender deres observationer af de forskellige hold og deres processer og ageren i 
løbet af spillet med udgangspunkt i de priskategorier, der er udvalgt: Mest modige, Mest kreative, Mest 
samarbejdende, Mest humoristiske.  
Gamemasters forbereder en kort hyldesttale med udgangspunk i det, de har set i løbet af dagen.

På level 10, CELEBRATION her samles alle holdene med gamemasters og virksomhedsværter, og der 
uddeles en pris til hvert hold, som overrækkes foran de andre hold med hyldestale samt udlevering af 
en pokal, hvori der er ingraveret kategorien, de har vundet. Dernæst åbnes der for champagnen og alle 
skåler.

Erfaringerne med spillet er, at alle de studerende forventer, de skal præsentere deres løsning for 
virksomheden ved afslutningen på spillet. Og dette brud med forventningen er en del af spillets sigte om 
at bryde med den traditionelle vurdering af de studerendes resultater og i stedet hylde og have fokus på 
de studerendes mod, kreativitet, personlige indstilling osv. (et bevidst processuelt fokus). 

Erfaringen med spillet viser, at de studerende tager godt i mod denne uventede afslutning (se også under 
Erfaringer med spillet)
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3.2 Gamemasters (undervisernes) rolle før spillet
Det største arbejde ligger for underviserne før spillets gennemførsel, og her udføres følgende opgaver:
• Finde relevant virksomhedspartner og etablere samarbejde om spillet (herunder drøftelse af: 

mulighederne på virksomhedens fysiske lokation, problemstilling, tilgængelige data, serviceløfte m.m.)
• Udtænke og lave gamemastermanual (se materialer til underviser)
• Finde gode fysiske lokationer til de forskellige levels - kræver besøg på virksomheden
• Lave quiz-spørgsmål + sætte det op digitalt (hvis digital løsning vælges)
• Sammensætte og printe datasæt
• Lave, printe og laminere opgavebeskrivelser
• Lave og laminere tidshjul
• Lave og printe kunderejseskabeloner (ekstra stort format)
• Lave gåde
• Forberede briefinger på de enkelte levels + indledende rammesætning af spil og form på debriefing
• Købe kreakasser + indhold
• Købe hyggekurve + indhold
• Købe champagne + glas
• Bestille pokaler med indgravering
• Købe opbevaringsposer, hvori holdene kan transportere deres materialer fra level til level.
• Udarbejdelse af evaluerings- og refleksionsspørgsmål til debriefing
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3.3 Gamemasters rolle under spillet
Nogle levels i spillet kræver flere gamemasters, hvorfor der også indledningsvist i denne rapport er 
beskrevet en minimumsdeltagelse på 2 gamemasters til selve spillet.

Under spillet skal gamemaster sørge for at være knivskarp på tiden og klar med opgaver og materialer på 
angivne tidspunkter og steder. Gamemaster skal introducere de forskellige levels samt løbende udlevere 
materialer, jf. gamemastermanual (se undervisermateriale). 

Gamemaster skal give guidance på level 5 og votere ved afslutningen af spillet samt lave og overbringe 
hyldesttaler. Endelig skal gamemaster løbende vurdere holdenes indsats undervejs set i forhold til de 4 
’vinderkategorier’.

Det mest centrale i forhold til gamemasters rolle er, at de lever sig ind i spillet, udviser entusiasme, 
løbende presser de studerende i deres måde at levere opgaverne på samt i det hele taget sørger for at 
bevare mystikken i spillet og holde fast i, at holdene ikke får noget som helst at vide om næste skridt, 
selvom de spørger dertil. 

Ligeledes skal gamemasters også bruge begreberne fra gamemasterprogrammet og formidle navnet på 
det level, der kommet til i spillet - forblive i spillets univers og sproglige framing.

3.4 Gamemasters rolle efter spillet
Efter spillet sættes en dag af til debrifing, deling af erfaringer med spillet samt den teoretiske introduktion 
af kunderejseværkøjet.
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4. Undervisermateriale
I de følgende afsnit findes materialer, som underviserne skal bruge for at gennemføre spillet, hvor gam-
emastermanualen er det centrale arbejdsdokument. 

4.1. Gamemastermanual
INDEN START
Vi mødes kl 9.00 ved Naturkraft indgang

Kl 10.00 – ENTRY LEVEL (0)
Velkomstbrief 10 min
Inspirationsoplæg + Rammesætning og challenge 20 min

Kl. 10.30 – THE GATE (1)
Multiple choice + udlevering af datasæt 10 min

Kl. 10.40 – THE QUEST (2)
På opdagelse: Undersøg kontaktpunkter og frokost 95 min

Kl. 12.15 – WHEEL OF TIME (3)
Oplæg om Visual level + tidshjul 15 min

Kl. 12.30 – THE VISUAL (4)
Visualiser touchpoints og indsigter 15 – 25 – 35 – 45 min

Kl. 12.45 – 12.55 – 13.05 – 13.15 – GUIDANCE (5)
Præsentation af deres visuelle arbejde + 2-4 feedback-spørgsmål 10 min pr. gruppe

Kl 12.55 – 13.05 – 13.15 – 13.25 – THE TEMPLATE / END OF QUEST (6)
As-is-skabelon 15-25-35-45 min

Kl.13.40 – THE RIDDLE (7)
Løse gåde og finde serviceløfte 15 min

Kl. 13.55 – THE DREAM LEVEL (8)
Idegenerering – to be – løse problemstillingen 45 min

Kl. 14.40 – GAMEMASTER VOTERING (9)
Spillerne holder pause 10 min

Kl. 14.50 – CELEBRATION (10)
Uddeling af 4 priser + champagne 25 min
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Kl. 9.00 – INDEN SPILLET GÅR I GANG

HVAD HVOR HVEM HUSK
Serviceløfte placeres ved affald på ØEN – Udpeg ansvarlig

Pokaler + champagne + glas placeres i Cafeen – Udpeg ansvarlig

Kreakasser + Klokke + QR-kode + Sprittuscher + Tidshjul + AS-IS-skabeloner (kunderejseskabeloner) 
med til BASEN (hvor hyggekurvene allerede er)

Der printes + lamineres + medbringes følgende (udpeg ansvarlige):

• Challenge og livlinje

• 4 kuverter med datasæt

• The Riddle

• Quest-opgaven

• Visual-opgaven

• Templateopgaven

• Dream Level opgaven

Alle medbringer udskrevet Gamemaster-program
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Kl 10.00 – ENTRY LEVEL (0)

HVAD HVOR HVEM HUSK
10 min:  
Velkomstbrief

VED DET STORE KORT 
(lige når man kommer 
ind)

Formidler fra Naturkraft

10 min:  
Inspirationsoplæg om Naturkraft

BASEN Medarbejder fra 
Naturkraft

10 min: Rammesætning af dagen/
spillet Challenge:

MUNDTLIGT BRIEF ENTRY LEV-
EL:
”Velkommen.
I har fået en velkomst ved ind-
gangen som alle besøgende har 
mulighed for at få ved ankomst til 
Naturkraft.
Derudover har Frederikke ind-
viet jer lidt i tankerne omkring 
Naturkraft.
Nu er det tid til at vi skal i gang 
med spillet!!! :  
”En challenge om mod”
Det er et spil som har til formål at 
arbejde med jeres mod. Mod til at 
turde tage svære valg. Mod til at 
lave fejl. Mod til at anerkende egne, 
men også andres fejl, for så at lære 
af dem. Det er også et spil der skal 
ruste jer til at navigere i usikkerhed, 
når alt bliver komplekst og svært at 
overskue
Spillet er bygget op af en række 
levels. 

Derudover er der en fejring som 
afslutning....

Udpeg Gamemaster 
ansvarlig

Udlevér lami-
neret version 
af Challenge 
+ Livlinje til 
alle hold
Hold 1: 
Skriv navne 
på holdmed-
lemmer
Hold 2: 
Skriv navne 
på holdmed-
lemmer
Hold 3: 
Skriv navne 
på holdmed-
lemmer
Hold 4: 
Skriv navne 
på holdmed-
lemmer

Fortsættes på næste side...
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...Nogle levels er meget korte, andre er 
lange. Nogle gange får I at vide hvor lang 
tid, der er afsat til det enkelte level, andre 
gange gør I ikke. Vi igangsætter alle levels.
Får I angivet et mødested og et præcist 
tidspunkt, så skal man være der på det 
angivne tidspunkt. Vi venter ikke på nogle – 
spillet kører videre.

Vi er nu i gang med level 0: Entry level. - 
igangsætning af jeres challenge.
Nu læser jeg jeres challenge op, som I skal 
forsøge at løse i dag. I får den efterfølgen-
de på skrift:

Hvor og hvordan kan Naturkraft indtænke 
et ”peak” (wauw-faktor) under besøget, 
som gør oplevelsen mindeværdig?
I skal altså arbejde med oplevelsen for 
Naturkrafts besøgende under besøget, og 
forsøge at skabe et peak i oplevelsen som 
gøre hele oplevelsen mere mindeværdig.
I får nu udleveret jeres challenge på skrift, 
så I kan kigge på den i løbet af dagen.
På bagsiden er der en livlinje. Den giver jer 
mulighed for én gang i løbet af spillet at 
ringe og få hjælp af en gamemaster. 

Det er op til jer hvornår I vil benytte denne 
mulighed. 

Det er jeres vurdering.
Er der nogle spørgsmål?”
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Kl. 10.30 – THE GATE (Level 1)

HVAD HVOR HVEM HUSK
5 min:
Multiple choice – udlevering af QR 
kode

MUNDTLIG BRIEFING: 
”Nu får I en quiz, den er tidsbe-
grænset, og I ved ikke, hvor lang 
tid I har. Vi ringer med klokken, når 
quizzen er slut.”

BASEN Udpeg Gamemaster
ansvarlig

Spillerne ved ikke, hvor meget 
tid, de har til opgaven (ca. 3 
min og 30 sek)

QR-kode + Klokke

5 min:
Overrækkelse af datasæt i plenum

MUNDTLIG BRIEFING:
(til hvert hold overrækkes datasæt): 
”Værsgo I får denne kuvert på bag-
grund af jeres præstation i quizzen”

Udpeg Gamemaster
ansvarlig

Det skal fremgå, at der er 
forskellige typer datasæt, 
men det ekspliciteres dog 
IKKE, hvem der har klaret sig 
dårligst eller bedst!

Datasæt udleveres i 4  
kuverter

Datasæt 1:
Den bedste gruppe får 
Naturkraft Personas + TripAd-
visor + Kortet med kontakt-
punkter

Datasæt 2:
De to midterste hold får 
Naturkraft Personas + Kortet 
med kontaktpunkter

Datasæt 3:
Den dårligste gruppe får 
Naturkraft Personas
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Kl. 10.40 – THE QUEST (Level 2)

HVAD HVOR HVEM HUSK
95 min:
På opdagelse for at undersøge 
kontaktpunkter med udgangspunkt 
i udleverede datasæt

MUNDTLIG BRIEFING LEVEL 2:
Level 2: THE QUEST:

“Som supplement til det udlevere-
de datasæt skal I nu bevæge jer 
rundt i parken og undersøge de 
forskellige kontaktpunkter (Aktivi-
teter, Områder, Naturtyper, Oplev-
elser, Praktiske kontaktpunkter mv). 

Opsaml så mange indsigter som 
muligt om brugernes besøg – notér 
undervejs.

I skal selv sørge for at hente og 
spise jeres frokost undervejs på 
jeres quest – I kan hente sandwich 
og en drikkevare i Basen fra kl. 
11.00.

Kl. 12.15 præcis skal I være færdige 
med jeres quest, have spist jeres 
frokost og befinde jer på Panora-
ma-broen”

BASEN

Holdene 
løber  
herefter 
selv rundt i 
parken

Udpeg Gamemaster
ansvarlig

Udlever lamineret version af 
Quest-opgaven:

Husk at tage følgende med videre fra BASEN til PANORAMABROEN:  
Tidshjul + Sprittuscher + Kreakasser + Klokken
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Kl. 12.15 – WHEEL OF TIME (Level 3)
HVAD HVOR HVEM HUSK

15 min:Oplæg om Visual level og 
Tidshjulet.

MUNDTLIG BRIEFING LEVEL 3:
”På næste level skal I visualisere 
de indsigter, I har fået på jeres 
Quest. Når I er færdige med det, 
får I mulighed for at møde de 
Kloge Hjælpere, som tilbyder jer 
guidance på det, I har lavet.
Det vil altså sige – først 
VISUALISERING herefter 
GUIDANCE.

Men inden I når dertil, skal I først 
estimere og beslutte, hvor lang 
tid I ønsker at bruge på jeres 
visualisering.
I har flere muligheder: I kan bruge 
kort tid på denne visuelle del og 
satse på at komme hurtigt videre 
til næste level og her have mere 
tid, end de andre hold. Eller I kan 
prioritere denne visuelle del, gøre 
jer umage her og dermed have 
kortere tid til den næste level.
Det er helt op til jer, hvordan I vil 
spille spillet.

I får om et øjeblik et Tidshjul 
udleveret på præcis samme tid 
i alle holdene. I skal i gruppen 
skravere hjulet på det antal 
minutter, I vil bruge på jeres 
visualisering. I kan vælge at bruge 
15 minutter – 25 minutter – 35 
minutter eller 45 minutter på denne 
visuelle del...

PANOMA-BROEN
(En gamemaster 
står for enden af 
bakken nedenfor 
panoramabroen)

Udpeg gamemaster 
ansvarlige – der 
er opgaver til flere 
gamemasters på 
dette level

Udpegede 
gamemaster hjælper 
med at uddele 
tidshjul på præcis 
samme tid

1-2 gamemasters 
udleverer tidshjul + 
sprittuscher på præcis 
samme tid, så der er 
lige vilkår for alle hold!

Når gamemaster, 
som står for enden af 
bakken signalerer at 
alle har fået en tid, så 
går alle samlet ned for 
enden af bakken.

Her udleveres 
Kreakasse + lamineret 
Visual opgave til hver 
gruppe (4 forskellige 
versioner i hver sin 
farve, der matcher 
tidshjulets felter)
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HVAD HVOR HVEM HUSK

... “Når I er blevet enige i gruppen 
og har skraveret tidshjulet, løber 
en repræsentant fra gruppen ned 
til Gamemaster Mikael og afleverer 
hjulet. Det er først til mølle! Finder I 
ud af, at tiden ikke er ledig, SKAL I 
hele vejen”

HUSK: Sprittuscher + klokken tages med videre over til Vindkraft
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Kl. 12.30 – THE VISUAL (Level 4)
HVAD HVOR HVEM HUSK

15-25-35-45 min:
Visualisér brugerens besøg og de 
vigtigste indsigter, I indsamlede 
under jeres Quest
Ingen mundtlig briefing, de 
skal blot følge udleverede 
opgavebeskrivelse, som de har fået 
på level 3.

Byggebordet
Cafeen
Aktivitetszonen 
Vindkraft

Spillerne Level 4: The Visual 
(udleveret på level 3):

1) En beskrivelse af, hvad 
de skal på Visual level: 
Visualisér kundens besøg 
og de vigtigste indsigter, I 
har fået gennem jeres Quest 
(så andre kan forstå dem). 
Formatet er fuldstændig frit, 
så vær kreativ!

2) Stedet hvor de skal 
sidde under The Visual 
(Byggebordet, Cafeen, 
Aktivitetszonen, Vindkraft)

3) Tidspunkt og sted, 
hvor de skal møde op til 
Guidance (kl. 12.45, 12.55, 
13.05 eller 13.15).

4) Formatet for Guidance -10 
min i alt: Kort præsentation 
af deres visuelle arbejde 
og herefter 2-4 vejledende 
spørgsmål ala ”Har I tænkt 
på…”, ”Hvorfor har I ikke…” 
Husk at aftale, hvem der 
tager noter.

5) Advarsel: Hvis ikke I 
møder op og gør brug af 
jeres Guidance på præcist 
det angivne tidspunkt, så 
mister I muligheden!

Mens spillerne visualiserer, henter vi følgende fra BASEN og gør klar i TELTET: AS-IS-skabeloner + 
Hyggekurve
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Kl. 12.45/12.55/13.05/13.15 – GUIDANCE (5)
HVAD HVOR HVEM HUSK

10 min pr. gruppe:
Præsentation af deres visuelle 
arbejde + 2-4 feedback-spørgsmål

MUNDTLIG BRIEFING SOM 
AFSLUTNING PÅ LEVEL 5:
”I er nu kommet til Level 6: The 
Template
Sæt nu jeres indsigter ind i 
skabelonen. Mangler I indsigter i 
forhold til visse dele af skabelonen, 
må I gerne gå ud og undersøge 
yderligere, hvis I har tid til det. I 
bestemmer selv, hvor I sidder og 
arbejder. Men vær opmærksom på, 
at I skal tage trækfærgen over til 
klitten, så I er der kl. 13.40 sharp!”

TELTET Alle 
Gamemasters

Vælg en gamemaster, der 
styrer tiden.

Vælg en gamemaster, 
der laver det afsluttende 
mundtlige brief

Vælg gamemaster, der 
udleverer skabelon og 
hyggekurve.

Spørgsmål som ”Har I 
overvejet…” eller ”hvorfor 
egentlig…”

Der skal ikke diskuteres på 
feedbacken, de skal blot 
notere tingene ned og gå 
videre

Udlever AS-IS-Skabelonen 
(kunderejseskabelon)
+ mundtlig forklaring heraf 
+ hyggekurve + lamineret 
opgavebeskrivelse  
The Template:
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Kl 12.55/13.05/13.15/13.25
– THE TEMPLATE / END OF QUEST (Level 6)

HVAD HVOR HVEM HUSK
15-25-35-45 min:
Udfylde AS-IS-skabelon

Holdene arbejder 
et sted, de selv 
finder

Spillerne - de 
studerende
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Kl.13.40 – THE RIDDLE (Level 7)
HVAD HVOR HVEM HUSK

2 min:
Udlevere The Riddle:

MUNDTLIG BRIEFING LEVEL 7:
”I får nu en gåde udleveret på 
samme tid. Gåden viser jer vej til 
det sted, hvor I finder Serviceløftet. 
I skal bruge denne til at komme 
igennem the Dream Level.
Kom ind i forhallen, når I har fundet 
Serviceløftet eller senest kl 13.55”

KLITTEN Udpeg 
Gamemaster 
ansvarlig

Gåden udleveres i lamineret 
version med angivelse af 
tidspunkt for næste level, 
hvor de skal være tilbage: 
13.55 + stedet: Forhallen

13 min:
Finde serviceløfte

Gemt på øerne Spillerne
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Kl. 13.55 – THE DREAM LEVEL (8)
HVAD HVOR HVEM HUSK

2 min:
Udlevere opgavebeskrivelse

MUNDTLIG BRIEFING LEVEL 8:
”Level 8: The Dream Level
I er nu kommet til sidste level. 
Med udgangspunkt i serviceløftet, 
jeres visualiseringer og AS-IS-
skabelonen idégenererer I nu 
på løsninger i forhold til den 
challenge, I fik på Entry-level:
Hvor og hvordan kan Naturkraft 
indtænke et ”peak” (wauw-faktor) 
under besøget, som gør oplevelsen 
mindeværdig?

I skal visualisere jeres løsning.
Gamemaster-teamet går rundt og 
snuser til jeres processer.
Klokken ringer på et givet tidspunkt 
– I ved ikke hvornår”

Vi mødes i 
FORHALLEN – tag 
dem med ind i 
VINDKRAFT

Udpeg 
Gamemaster 
ansvarlig

Udlever opgavebeskrivelse 
The Dream Level

43 min:
Idegenerering: Løse 
problemstillingen

VINDKRAFT Spillerne Spillerne ved ikke, hvor 
meget tid, de har til 
opgaven! Klokke! Økonomi 
= 0 kr

Gamemaster-teamet går 
rundt og snuser til de 
forskellige holdprocesser 
med henblik på at kåre:
- Den mest kreative
- Den modigste
- Den mest samarbejdende
- Den sjoveste
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Kl. 14.40 – GAMEMASTER VOTERING (Level 9)
HVAD HVOR HVEM HUSK

10 min:
Gamemasters beslutter, hvem der 
vinder, hvilke kategorier
Spillerne holder pause

Trappen ved 
Cafeen

Hente pokaler + champagne 
i cafeen

Kl. 14.50 – CELEBRATION (Level 10)
HVAD HVOR HVEM HUSK

25 min:
Uddeling af de 4 priser og 
champagne

Trappen ved 
Cafeen

Udpeg 
Gamemaster 
ansvarlig

Pokaler! Champagne og 
glas!

Kl. 15.15 – THE END 
I alt ca 5 timer og 15 minutter
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5. Litteratur og inspiration 
Materiale anvendt til udvikling af workshop og rammesætning for de studerende.

Arnseth, Hans Christian m.fl. 2018: Games as tools for Dialogic teaching and learning
Bechmann, Søren, 2016 (+ 2021 peaks fra Sørens nye bog om emnet): Kunderejse – De første skrift. 
Service Design Institute.
Chou, Yu-kai 2019: Actionable Gamification – Beyond Points, Badges, and Leaderboards
Ejsing-Dunn, Stine m.fl.2020: Spildesign giver meningsfulde udfordringer og fremmer undersøgende 
pædagogik
Hanghøj, Thorkild m.fl. 2017: Den spilkompetente lærer
Hanghøj, Thorkild 2019: Digitale spil i undervisningen – overblik over et broget landskab
Hanghøj, Thorkild: Brug af spil som meningsfulde udfordringer i hverdagen
Rasmussen, Anders m.fl. 2015: Taksonomi i Entreprenørskabsuddannelse – perspektiver på mål, 
undervisning og evaluering

Derudover anvendt pointer og indsigter om spilmekanismer til idéudvikling fra:

Basaiawmoit, Rajiv Vaid fra Aarhus Universitet, Oplæg til fælles workshop d. 12. august:  
Designing Game-based learning games

Chou, Yukai: https://yukaichou.com/gamification-examples/octalysis-complete-gamification-framework/
Lokaliseret d. 5/12 2021

https://yukaichou.com/gamification-examples/octalysis-complete-gamification-framework/
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6. Materiale til de studerende 
På de følgende sider  findes nogle af de materialer, som udleveres til holdene undervejs i spillet.
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6.1 Quiz spørgsmål - level 1

Name  
Date  

Level 1: The Gate Score  

1. Hvad er de 2 hovedfomål med Bugeundersøgelser?

2. Hvilken type tilgang til bugeundersøgelser vælger en konceptudvikler oftest?

3. Hvilke 2 sæt af karakteistika benytter vi os af i henhold til at karakteisere de forskellige
metoder indenfor bugeundersøgelser? Vælg 2 muligheder nedenfor)

4. I hvilken "diamant" hører metoden koncepttest til?

5. I hvilken "diamant" hører metoden prototypetest til?

6. Hvad indeholder et undersøgelsesdesign?

Skaffe sig indsigtA

TesteB

RedefinereC

Konceptuel tankegangD

KvantitativA

KvalitativB

Adfærd vs. HoldningA

Induktive vs. DeduktiveB

Kvantitative vs. kvalitativeC

Åbne vs. LukkedeD

Field vs. DeskE

VenstreA

HøjreB

VenstreA

HøjreB

Ovevejelser omking hvonår i processen man undersøger A

Ovevejelser omking sammensætningen af metoder og analysetilgangeB
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7. Pimær data er?

8. Sekundær data er?

9. Hvad er deskresearch?

10. Hvordan er rækkefølgen - altid! ?

11. Hvad hører til det kvalitative inteview?

12. Hvad hører til det kvalitative inteview?

13. Hvordan får man mest mulig indsigt ud af et kvalitativ inteview?

14. Hvad er det første man gør indenfor tilgangen med de 7 faser?

Data der er indsamlet i fovejen - ikke nødvendigvis egenindsamlet dataA

Data der er indsamlet til fomålet - egenindsamlet dataB

Data der er indsamlet i fovejen - ikke nødvendigvis egenindsamlet dataA

Data der er indsamlet til fomålet - egenindsamlet dataB

samling og anvendelse af allerede indsamlet dataA

Egenindsamlet data til fomåletB

1. Egne undersøgelser - 2. DeskresearchA

1. Deskresearch - 2. Egne undersøgelserB

InteviewguideA

InteviewskemaB

Konkrete spørgsmål fremfor emnerA

Emner fremfor konkrete spørgsmålB

Holde sig til spørgerammen - klare veldefinerede spørgsmålA

Stiller uddybende og opfølgende spørgsmål - også selvom de ikke var nedskrevet på forhåndB

Man er mest muligt stille og obseverer deres adfærdC

DataindasamlingA

Udvælgelse af respondenterB

Udarbejder sit undersøgelsesdesignC
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15. Skønsmæssig udvælgelse er en ?

16. Hvad indeholder et undersøgelsesdesign?

17. Antallet af respondenter i kvalitative inteviewundersøgelser er typisk?

18. Hvilke af nedenstående metoder er holdningsbaserede?

19. Hvilke af nedenstående metoder er adfærdsbaserede?

20. Hvilke af nedenstående begreber knytter sig til det kvalitative dybdeinteview?

Ikke-tilfældig udvælgelsesmetodeA

Tilfældig udvælgelsesmetodeB

Ovevejelser omking hvonår i processen man undersøger A

Ovevejelser omking sammensætningen af metoder og analysetilgangeB

10 +/- 5A

5 +/- 10B

15 +/- 10C

InteviewA

ObsevationB

FokusgupperC

InteviewA

ObsevationB

FokusgupperC

InteviewskemaA

InteviewguideB

UstuktureretC

StuktureretD
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6.2 Opgavebeskrivelser til de enkelte levels
Følgende opgavebeskrivelser printes og lamineres forud for spillet.

Level 2: THE QUEST
For at supplere det datasæt, I vandt på Level 1 
(The Gate), skal I nu bevæge jer rundt i parken og 
undersøge de forskellige kontaktpunkter, som en 
gæst vil møde undervejs i sit besøg hos Naturkraft 
(Aktiviteter, Områder, Naturtyper, Oplevelser, Praktiske 
kontaktpunkter mv). Det er jeres opgave at opsamle så 
mange gode indsigter som muligt om gæstens besøg i 
Naturkraft – notér undervejs, hvad I finder frem til.
I skal selv sørge for at hente og spise jeres frokost 
undervejs på jeres Quest – I kan hente sandwich og en 
drikkevare i Caféen fra kl. 11.00.

Præcis Kl. 12.15 skal I være færdige med jeres Quest, 
have spist jeres frokost og befinde jer på Panorama-
broen, hvor Level 3: Wheel of Time venter!

God Søgen!
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Level 4: THE VISUAL
I skal nu visualisere gæstens besøg samt de 
vigtigste indsigter, I indsamlede under jeres Quest. 
Visualiseringen har til formål at skabe overblik og 
medvirke til, at andre (og jer selv) kan forstå jeres 
indsigter. Formatet er fuldstændig frit, så vær kreativ!
I kan sidde og arbejde i Aktivitetszonen, (gå til højre, når 
I kommer ind i Forhallen).

Når klokken er præcis 12.45, skal I møde op til 
Guidance i Tipien/Teltet til højre for Parkens indgang.

Formatet for Guidance:
I har 10 min i alt med de Kloge Hjælpere: Først 
præsenterer I kort jeres visuelle arbejde og herefter vil 
I blive mødt af 2-4 vejledende spørgsmål / feedback-
punkter. Husk at aftale, hvem der tager noter! De Kloge 
hjælpere vil herefter lede jer videre til Level 6: The 
Template.

Advarsel: Hvis I IKKE møder op og gør brug af jeres 
Guidance på præcist det angivne tidspunkt, så mister I 
muligheden!
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Level 4: THE VISUAL
I skal nu visualisere gæstens besøg samt de 
vigtigste indsigter, I indsamlede under jeres Quest. 
Visualiseringen har til formål at skabe overblik og 
medvirke til, at andre (og jer selv) kan forstå jeres 
indsigter. Formatet er fuldstændig frit, så vær kreativ!
I kan sidde og arbejde i Aktivitetszonen, (gå til højre, når 
I kommer ind i Forhallen).

Når klokken er præcis 12.45, skal I møde op til 
Guidance i Tipien/Teltet til højre for Parkens indgang.

Formatet for Guidance:
I har 10 min i alt med de Kloge Hjælpere: Først 
præsenterer I kort jeres visuelle arbejde og herefter vil 
I blive mødt af 2-4 vejledende spørgsmål / feedback-
punkter. Husk at aftale, hvem der tager noter! De Kloge 
hjælpere vil herefter lede jer videre til Level 6: The 
Template.

Advarsel: Hvis I IKKE møder op og gør brug af jeres 
Guidance på præcist det angivne tidspunkt, så mister I 
muligheden!
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Level 4: THE VISUAL
I skal nu visualisere gæstens besøg samt de 
vigtigste indsigter, I indsamlede under jeres Quest. 
Visualiseringen har til formål at skabe overblik og 
medvirke til, at andre (og jer selv) kan forstå jeres 
indsigter. Formatet er fuldstændig frit, så vær kreativ!
I kan sidde og arbejde i området omkring Byggebordet 
(1. etage – til højre for Cafeen).

Når klokken er præcis 13.05, skal I møde op til 
Guidance i Tipien/Teltet til højre for Parkens indgang.

Formatet for Guidance:
I har 10 min i alt med de Kloge Hjælpere: Først 
præsenterer I kort jeres visuelle arbejde og herefter vil 
I blive mødt af 2-4 vejledende spørgsmål / feedback-
punkter. Husk at aftale, hvem der tager noter! De Kloge 
hjælpere vil herefter lede jer videre til Level 6: The 
Template.

Advarsel: Hvis I IKKE møder op og gør brug af jeres 
Guidance på præcist det angivne tidspunkt, så mister I 
muligheden!
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Level 4: THE VISUAL
I skal nu visualisere gæstens besøg samt de 
vigtigste indsigter, I indsamlede under jeres Quest. 
Visualiseringen har til formål at skabe overblik og 
medvirke til, at andre (og jer selv) kan forstå jeres 
indsigter. Formatet er fuldstændig frit, så vær kreativ!
I kan sidde og arbejde i Vindkraft (laboratoriet bagerst – 
gå ind i den mørke gang mellem ”Mennesket i Naturen” 
og ”Livets Træ”)

Når klokken er præcis 13.15, skal I møde op til 
Guidance i Tipien/Teltet til højre for Parkens indgang.

Formatet for Guidance:
I har 10 min i alt med de Kloge Hjælpere: Ført 
præsenterer I kort jeres visuelle arbejde og herefter vil 
I blive mødt af 2-4 vejledende spørgsmål / feedback-
punkter. Husk at aftale, hvem der tager noter! De Kloge 
hjælpere vil herefter lede jer videre til Level 6: The 
Template.

Advarsel: Hvis I IKKE møder op og gør brug af jeres 
Guidance på præcist det angivne tidspunkt, så mister I 
muligheden!
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Level 6: THE TEMPLATE
I skal nu sætte jeres indsigter ind i den udleverede 
skabelon. Mangler I indsigter i forhold til visse dele af 
skabelonen, må I gerne gå ud og undersøge yderligere, 
hvis I har tid til det.

I bestemmer selv, hvor I sidder og arbejder.  
Men vær opmærksom på, at I skal tage trækfærgen 
over til klitten, så I er der kl. 13.40 præcis!
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Level 7: THE RIDDLE
På landet i vandet,

nord for Kraftens indre
der skal I søge, hvor skrald skal sorteres,

for et løfte at finde,
som det hele sammen kan binde

I skal returnere til forhallen, når I har fundet serviceløftet 
eller senest kl. 13.55
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Level 8: THE DREAM
I er nu kommet til sidste Level. Med udgangspunkt i 
Serviceløftet, jeres visualiserede indsigter og AS-IS-
skabelonen idégenererer I nu på løsninger i forhold til 
den Challenge, I fik på Entry-level:

Hvor og hvordan kan Naturkraft indtænke et ”peak” 
(wauw-faktor) under besøget, som gør oplevelsen 
mindeværdig?

I skal visualisere jeres løsning.
Gamemaster-teamet går rundt og snuser til jeres 
processer undervejs. Klokken ringer på et givet 
tidspunkt – I ved ikke hvornår....
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6.3 Wheel of time
Nedenstående tidshjul bliver på level 3 i spillet uddelt til holdene på samme tid sammen med en sprittusch 
til at skravere den ønskede tid til level 4.
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5.4 Wheel of time 
 
Nedenstående tidshjul bliver på level 3 i spillet uddelt til holdene på samme tid sammen med en sprittusch til 
at skravere den ønskede tid til level 4.  
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6.4 Kunderejseskabelon 
Generisk skabelon, der  kan tilpasses den enkelte situation. 
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5.5. Kunderejseskabelon  
Generisk skabelon, som kan tilpasses den enkelte situation.  
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6.5  Hyggekurve, kreakasser, champagne og pokaler 
Holdene modtager på level 3 en ’kreakasse’, som skal bruges til at visualisere indsigter på level 4. Det er 
centralt, at kassen indeholder en masse forskelligt og også gerne noget 
’mærkeligt’. Glitterpapir, serpentiner saks, tuscher, glimmerlim, pap, limstift, elefantsnot, post its og de-
slige. 

Holdene modtager sammen med kunderejseskabelonen en ’hyggekurv’ på level 5.  
Det fungerer som en energizer på et tidspunkt i spillet, hvor den første nysgerrige energi er ved at være 
brugt, og det er derfor et vigtigt element i at fastholde spillerne i spillet.

Holdene modtager som afslutning på level 10 en pokal inkl. hyldesttale. I pokalen er indgraveret kateg-
orien, de har vundet. Og der fejres med champagne. Dette er også et vigtigt element i spilrammen, og det 
er med til at dreje fokus om på de kompetencer, der ønskes styrket – nemlig mod, kreativitet osv., som 
afspejles i de fire vinderkategorier. Vi hylder dermed deres processer og ikke deres resultater. 
Samtidig er elementerne med til at skabe en god afslutning på dagen.
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7. Spilmekanismer i “spil”
LEVEL Spilmekanisme
0. Entry Level

1. The Gate Uforudsigelighed, quiz (ukendt tid), belønning

2. The Quest Udforskning - en søgen efter elementer

3. Wheel of Time Uforudsigelighed, tidspres, træffe valg med konsekvenser + fysisk aktivitet

4. The Visuel Belønning (Kreakasser)

5. Guidance Overraskelses element (Energi booster)

6. The Template
7. The Riddle Gåde og fysisk aktivitet

8. Dream Level
9. Celebration Overraskelses element (Champagne og skåltaler - “alle vinder”)
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8. Citater fra evaluering af “spillet”
Vi var som Game Masters noget i tvivl om, hvorvidt afslutningen på spillet ville opleves som tamt...

“Peak end!

Det overraskede i hvert til fald vores gruppe,
 at det ikke skulle ende med en fremlæggelse,  

men fejring

MER AF DET TAK!”
- Udtalelse fra PB i digital konceptudbikling  - EAMV ifm. evaluering af dagen

Vi (undervisere) ønskede en sjov dag med læring og plads til leg og fejl

“Vi er blevet vant til at skulle møde op forberedte, med 
læste lektier i baghovedet.

Det skaber et pres; har jeg læst ordentligt?, Har jeg 
forstået alt, hvad jeg har læst?, osv.

Ved at møde op nogen form for idé om, hvad der skal 
ske ved man at at alle er på lige fod:

Og det er nok en dag med spontane udfordringer og 
plads til fejl”

- Udtalelse fra PB i digital konceptudbikling  - EAMV ifm. evaluering af dagen
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9. Læring, mod og motivation
Læring:
Tilsyneladende en effekt ift. bedre forståelse og anvendelse af Kunderejsen (Customer Journey) som 
eksplorativt værktøj

Mod:
• De studerende tør gå til opgaver med eksperimenterende sind
• Vælger ikke den lige vej fra A til B. Er blvet mere udforskende ift. given problemstilling
• Fokus på proces og ikke “kun” løsnmng

Motivation
• Et peak på uddannelsen
• Et boost som har påvirket semestret positivt - fagligt og ikke mindst socialt.
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