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Underviservejledning - introduktion 
 
Start din egen virksomhed på 6 uger 
 
Et 6 ugers projektforløb, hvor de studerende etablerer deres egen konsulentvirksomhed. De studerende etablerer 
sig i grupper og konkurrerer mod hinanden, ved at handle hurtigt på implementering af teori de får undervisning i 
og være forandringsparate i egen virksomhed. De studerende optjener point i konkurrencen via en 
belønningsdrevet tilgang, hvor der ikke skelnes mellem rigtig og forkert, men om engagement og handling.   
 
Ideen er at skabe et lukket miljø, der imiterer det rigtige marked, med konstant konkurrence, hele tiden behov for 
ny læring og hurtig implementering og at få de studerende til at turde tage chancer, fejle, gør om og fortsætte. 
Med tesen om, at det gælder om at komme til tops, blev modulet kapslet ind i et gennemgående spil, hvor de 
studerende kunne følge med på en online pointtavle, hvilken virksomhed der lå nr. 1, 2, osv. Dette for at simulere 
konkurrenceelementet. 
 
 
Fomål: 
Formålet er at give den studerende et billede af, hvad det vil sige at være iværksætter. Fremme deres lyst til at 
blive det og løfte de svagere studerendes interesse for faglæring.   
 
Konkurrencen er det bærende spilbaserede element på dette 5 ECTS-modul. Konkurrencen skaber en imiteret 
iværksættersituation, hvor hurtig handling og afprøvning af nyt, er essentiel for overlevelse på markedet som 
iværksætter/entreprenør.  
 
Opgave: 
At får etableret og holde sin virksomhed førende på markedet ved at optjene point gennem engagement i 
fagområder og implementering af ny viden i deres virksomhed.  
 
Varighed: 
6 uger 
 
Vigtigt 
Dette forløb er udviklet på KEA, økonomi & IT, 3. semester. Det spilbaserede element, konkurrencen, kan 
implementeres uagtet fagområder og varighed.  
 
Blot for at give en idé om, hvilke fagområder der er undervist i, og til evt. kopiering af dette innovationsmodul, 
kommer her en oversigt. Se i øvrigt litteraturliste for anvendt litteratur på modulet. Det skal også tilføjes, at 
strategisk marketing er en integreret del af innovations og entreprenørskabsmodulet på Business Økonomi & IT 
på KEA. 

• Business Model Canvas 
• Value proposition Canvas 
• STP model (Segmentation – Targeting – Positioning) 
• Strategisk analyse 
• Experience design & Service design 
• Kunderejse 
• Digital user experience 
• Design Thinking 
• Sale & negotiation 
• Marketing, Branding & Campaign 
• Kreativitet 
• Kommunikation 

 
Didaktisk:  
For at fremme de studerendes lyst til at lære og tro på, at de som individ kan forbedre deres faglighed og øge 
deres lyst til at dykke mere ned i det faglige, optjener de studerende point i konkurrencen for deres indsats og 
ikke for rigtig og forkert. Se mere under Forløb længere nede.  
 
Der er derudover anvendt en feedback baseret tilgang, hvor de studerende løbende gennem modulet får 
feedback på forståelsen af fagområderne og implementeringen af dem.  
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Forløb: 
De studerende finder sammen i en grupper af 3-8 personer. Hver gruppe repræsenterer en virksomhed. De 
studerende finder selv på virksomhedsnavn og laver deres eget logo. De studerende skal ved udgangen af 
modulet have udarbejdet en forretningsmodel, fundet ud af hvilket segment de ønsker at gå efter, oprettet en 
hjemmeside og fundet ud af, hvordan de får skaffet den næste kunde. Idéen er, at de studerende enten kan 
fortsætte deres konsulentvirksomhed eller, hvis de ønsker at starte en ny type virksomhed, at de kan anvende 
samme tilgang.  
 
For at imitere vigtigheden i, at kunne tilegne sig ny viden og hele tiden være engageret, får de studerende 
mulighed for at optjene point til deres virksomhed ved at udfylde en formular. Denne formular kan de udfylde når 
de forbereder sig op til en undervisningsgang, når de har været til undervisning og hvis de genbesøger et fagligt 
emne. Pointgivningen er ikke baseret på, rigtig eller forkert, men udelukkende på, hvor meget den studerende 
har at fortælle om et givent emne. Dette er valgt efter professor i psykologi fra Stanford University, Carol Dweck’s 
TED-talk: ”The power of believing you can improve” [2], samt hendes artikel fra Harvard Business Review, hvor 
hun skriver “a growth mindset is just about praising and rewarding effort” [1]. Pointsystemet giver de studerende 
mulighed for en belønning, hver gang de udfylder en formular. Det giver den studerende et incitament til at 
forberede sig, til at finde andre kilder og lave yderligere research og til at genkalde emner fra undervisningen.  
 
De studerende optjener point til deres virksomhed, for hver gang de udfylder en formular. Der er ingen 
begrænsning på, hvor mange formularer de må udfylde eller hvor ofte.  
 
Hver dag tælles de studerendes point sammen og opdateres i en online pointtavle/et scoreboard, som de 
studerende har adgang til, så de kan se hvor de ligge i konkurrencen. Vejledning til opsætning af pointsystemet i 
en delvis automatiseret form kan ses i dokumentet: underviservejledning – før.   
 
 
Løvens hule x 2: 
Når de studerende har fået undervisning i forretningsmodeller og marketing og haft tid til at arbejde med 
emnerne, præsenterer de deres virksomhed for et hold af undervisere (3-5 pers.) med iværksættererfaring, deres 
forretningsmodel, segment, hvilken værdi de vil skabe for deres kunder, hvordan de med marketing vil hive de 
næste kunder i land, deres website samt deres salgspitch. Dette i stil med Løvens hule. Hver underviser giver de 
studerende point fra 1-10 indenfor hvert af områderne.  
 
 
Da det er en undervisningssituation, får de studerende feedback fra alle underviserne (løverne) om hvor og 
hvordan de kan styrke deres modeller. Dette for at give dem en mulighed for både at lære, men også for at kunne 
forbedre sig til næste og sidste præsentation i Løvens Hule, som foregår i slutningen af modulet.  
 
 
Salg og forhandlingsdag: 
Salg og forhandling er ikke normalt en del af undervisningen på Økonomi og IT. Ovenstående forløb kan køres 
uden denne dag, men den kan indsættes, som hjælp til at rykke de studerendes tilgang til salg og begrebet 
penge. Dagen er lavet som en rollespilsdag efter de har fået en introduktion til spin-selling, personlighedsprofiler 
DISC og salgspitch. Disse fagemner er medtaget efter vejledning fra Simon Brøndum Jensen.  
 
 

Baggrund:  
Projektet vil gerne skabe flere iværksættere, men hvad hjælper det, hvis iværksætterne ikke er i stand til 
at overleve på den lange bane. Derfor blev der lavet noget research for, hvad årsagerne til så få klarer 
sig er.  
 
Research: 
Forskning fra Harvard Business School professor Shikhar Ghosh viser, at op til 75 procent af startups 
fejler [3]. En anden undersøgelse [4] udført af US Small Business Administration Office of Advocacy 
viser, at lidt over 22 procent af små virksomheder fejler inden for et år efter de er blevet lanceret, mens 
næsten halvdelen fejler inden for fem år, og cirka to tredjedele fejler inden for 10. 
I lyset af disse statistikker bliver spørgsmålet: Hvad skal der til for at være en succesfuld iværksætter? 
Hvilke skridt kan håbefulde iværksættere tage for at lægge grunden til succes? 
 
Så spørgsmålet er måske ikke så meget OM vi kan skabe flere iværksættere, men hvordan vi kan 
skabe iværksættere, som er bedre rustet til at overleve på markedet.  
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"Evnen til at sælge vil skabe eller ødelægge din virksomhed, så stop med at undersælge den. Nogle 
ord, der fremtræder, ifølge en undersøgelse af Daniel Pink i hans berømte bog, To Sell Is Human, er 
"påtrængende", "svære" "irriterende", "slet" og, tro det eller ej, ugh.” ” [6]  

 
“Akademikere er de værste iværksættere. De er gode til deres produkt, og det de gerne vil, men de har 
alt for lidt fokus på at sælge. De tror, at de bare kan lave en hjemmeside, og at kunderne så ringer af sig 
selv, men det gør kunderne ikke, og det går mange iværksættere død på”, siger Anders Balch 
Berthelsen, fra en artikel i kultur og information [5].  
 
Men hvad gør iværksættere dårlige til at sælge? Et kig ind i forskellige iværksætter grupper viser samme 
beskrivelse af en ubehagelig følelse, når det kommer til salg. Derfor ville jeg undersøge I vores første 
forløbsgennemgang, om vores studerende havde det på samme måde. Om de var bias’ed overfor ordet 
eller begrebet ”salg”. Om det vakte negativ klang helt generelt. For så var der måske noget at gå efter 
her, hvor vi kan styrke og forberede de studerende inden de starter deres iværksætteri. Det havde de. 
Der er ikke mangel på viden, at de skal sælge for at overleve, men der er forskel på personernes 
perception af begrebet salg og sælger. En erfaren og dygtig sælger, ser salg som et ”game”, hvor en 
person der har negative følelser overfor salg, ser salg som noget påtrængende.  
 
Så det jeg ville undersøge i 2. forløbsgennemgang var, om jeg kunne rykke de studerendes negative 
perception af salg til at opfatte det som et ”game”. Samtidig, med reference til tidligere beskrevet, 
nødvendigheden af ikke at undersælge sin service eller produkt, ville jeg også se, om jeg kunne rykke 
ved deres opfattelse af deres værdi fra antageligvis at være fastlåst til at blive flydende.  
 
Rollespil: 
Rollespillet tager udgangspunkt i den hverdag langt størstedelen af de studerende kender: studiejob og 
den/de jobsamtaler de skal igennem først. En jobsamtale var også noget de forbandt med “ubehageligt”, 
”svært”, ”intimiderende” og netop ikke et sted, hvor de har selvværdet til at sælge sig selv.  
 
Formål: 
Øge de studerendes selvværd i en salgssituation og rykke deres mentale perception af salgsbegrebet 
fra negative følelser til mere over i ”et game”.  
 
Instruktioner: 
Se Rollespil – vejledning.  
 

 


