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Underviservejledning: FØR 
 
Start din egen virksomhed på 6 uger 
 
Opsætning af grupper 
Excel ark til registrering af de studerendes grupper. Vi har delt det på sharepoint, så de studerende selv kan 
skrive, hvem de er i gruppe med og så de kan skrive deres virksomhedsnavn og indsætte deres logo.   

 
 
 
Opsætning af pointtavle/Scoreboard: 
Enhver pointtavle online vil gå. Blot skal det være muligt at se, hvilke deltagere der er på hvert hold samt have en 
fiktiv deltager, som er virksomheden som et hele. Dette for kunne give gruppepoint til opgaver så som 
præsentationer, valg af virksomhedsnavn og logo, der hver især viser fremgang for virksomheden, men hvor 
pointet ikke er personligt. Deltagernes navne skal stå der, så dem der gør en indsats for holdet, bliver synlig for 
alle. Det er en god idé at afprøve det scoreboard man har tiltænkt at anvende inden opstart, så man er familiær 
med det.  
 
Link to the gratis gameboard brugt i vores forløb: 
https://keepthescore.co 
 
 
Formular de studerende skal udfylde for at optjene point 
Der er anvendt Microsoft Forms. Google forms kan naturligvis også anvendes, men ikke, hvis man ønsker at 
kopiere automatiseringsprocessen. De felter der skal oprettes er:  

• Kategori, så den studerende kan vælge, hvilket fagområde det handler om. For os var fagområderne:  
o Business Model Canvas 
o Value proposition Canvas 
o STP model (Segmentation – Targeting – Positioning) 
o Strategisk analyse 
o Experience design & Service design 
o Kunderejse 
o Digital user experience 
o Design Thinking 
o Sale & negotiation 
o Marketing, Branding & Campaign 
o Kreativitet 
o Kommunikation 

• Type, så den studerende kan vælge mellem ”undervisningsforberedelse”, ”hvad jeg har lært i dag til 
undervisning”, ”yderligere research”.  

• Studenter emailadresse (så han/hun kan få anderkendelse for sin indsats)  
• Den studerendes navn 
• Virksomhedsnavnet den studerende er grundlægger for 
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• og selvfølgelig et langt tekstfelt, hvor den studerende kan skrive, hvad han hun har lært.   
 
Automatisering af pointsystemet 
Desværre er det ikke 100% automatisk og er man ikke bekendt med de værktøjer der er anvendt, er dette måske 
ikke så nem en proces. Denne proces blev sat op, da vi havde 130 studerende på forløbet og det ville blive 
yderst tidskrævende at sende mails til dem alle måske flere gange dagligt. Alternativt, og alt efter antallet af 
studerende, kan der manuelt sendes en mail tilbage til hver studerende der udfylder en formular efter den er 
gennemgået og pointene er vurderet. Et standardsvar kan gemmes i en note eller Word dokument, så der ikke 
skal skrives hver gang.  
 
Formålet ved at sætte et automatisk forløb op, udover tiden, er at den studerende får hurtig anerkendelse for det 
arbejde han/hun har lavet.   
 
2 værktøjer er anvendt: 
 
 Microsoft Planner:  

Anbefalede kategorier: ”I progress with”, som er her de studerendes formularer automatisk tilknyttes. 
Derudover at have en badge 1 og badge 2 kategori, så undervisere kan have et overblik over, hvilke 
studerende der evt. har opnået det første eller 2. badge. Det er ikke en nødvendighed.  

 

 
  
 
 

Microsoft Power Automate: 
 

Er anvendt til at tage data fra en formular og oprette den som en Task I Microsoft Planner. Derved kan 
der holdes styr på, om en udfyldt formular er gennemgået og har fået point eller ej. Det er dermed også 
muligt at være flere undervisere på opgaven om at give point for hver udfyldt formular. 
 
Der er oprettet 2 flows. Det ene udtager data og opretter en Task i Microsoft Planner: 
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Det andet udløser, at der sendes en mail til den studerende, når Task’en er markeret som udført (dvs. 
når en underviser har set den igennem og givet et point – kan opgaven sættes som udført og det sender 
automatisk en mail til den studerende der har udfyldt formularen): 
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Forbered præsentation af forløb 
Til første dag på modulet/forløbet er her nogle vigtige pointer at inkludere: 

1. At de får essentielle værktøjer til at starte egen virksomhed, så de enten kan fortsætte deres virksomhed 
eller anvende samme tilgang til opstart af en anden virksomhed de ønsker at starte. 

2. hvordan de optjener point. 
3. At pointene ikke skal ses som karakter, men at der belønnes efter indsats og ikke rigtig og forkert da det 

som iværksætter som oftest er vigtigere at handle, end vente på den perfekte løsning 
4. At de studerende får afprøvet en lignende konkurrencesituation, blot i et miljø, hvor fejl ikke koster dem 

noget.  


