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Underviservejledning - UNDER 
 
Start din egen virksomhed på 6 uger 
 
Første pointgivning 
De studerende finder selv på virksomhedsnavn & logo (1. point gives = 5 for hver: navn & logo). De studerende 
putter info i deres gruppe excel ark, hvor alle grupper er registreret. Derved kan alle følge med i, hvem der hører 
til hvilken virksomhed, hvad virksomheden hedder og hvilket logo de har.  
 

Formål: At få de studerende ind i tanken om, at de er ved at starte deres egen virksomhed 
 
Når som minimum virksomhedsnavn er fundet og alle deltagere står i excel arket, kan de studerende blive 
oprettet på scoreboardet/pointtavlen. 
 
 
Før hver undervisning 
De studerende udfylder og indsender individuelt 1 eller flere formularer om, hvad de har forberedt inden 
undervisningen. De får point for, hvor meget de udfylder.  
   1 sætning = 1 point 
   ½ A4 side = 5 point 
   >1A4 side = 10 point 
Al research, selv uofficielle google sites giver point/tale med en iværksætter om netop det emne, høre en 
podcast, se en youtube video, ted talk og selvfølgelig den oplyste litteratur. Alt er pointgivende, da formålet er at 
skabe interesse og lyst til at dykke ned i de forskellige faglige emner uden det nødvendigivis er gennem den 
klassiske bogform. Ved at give de studerende point for interesse og give dem lysten til at tilgå emnet på den 
måde der matcher dem bedst individuelt, har det fremmet deres lyst til dernæst at læse den litteratur der er givet. 
 

Formål: At vække den studerendes interesse i fagemnet der undervises i 
 
 
Den studerende må udfylde så mange formularer før hver undervisning som han/hun har lyst til. For hver 
formular udfyldt modtager den studerende denne mail:  
 

Congrats! You just collected points for your company by contributing with an effort in either: 
- participating in class to learrn 
- read & study the subject 
- research to get more info 
 
The Scoreboard will soon be updated. Keep up the good work and register for new efforts. 

 
How-to: For automatisering af disse mails: Se afsnittet ”Automatisering af pointsystemet” i 
Underviservejledning - Før. Det kan dog gøres manuelt, men er ressourcekrævende.  

 
 
 
Efter undervisning 
De studerende udfylder og indsender individuelt 1 eller flere formularer om, hvad de har lært til undervisningen. 
De får point for, hvor meget de udfylder.  
   1 sætning = 1 point 
   ½ A4 side = 5 point 
   >1A4 side = 10 point 
 

Formål: Få de studerende til at komme til og deltage mere aktivt i undervisningen samt øge 
sandsynligheden for at huske det lærte emne bedre. 

 
Der skelnes ikke pointmæssig mellem, hvorvidt den studerende husker det underviste korrekt eller ej. Formålet er 
at få dem til at repetere for sig selv, hvad de har lært og hørt og lade dem bruge ordene uden at dømme dem.  
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Den studerende må udfylde så mange formularer før hver undervisning som han/hun har lyst til. For hver 
formular udfyldt modtager den studerende denne mail:  
 

Congrats! You just collected points for your company by contributing with an effort in either: 
- participating in class to learrn 
- read & study the subject 
- research to get more info 
 
The Scoreboard will soon be updated. Keep up the good work and register for new efforts. 

 
How-to: For automatisering af disse mails: Se afsnittet ”Automatisering af pointsystemet” i 
Underviservejledning - Før. Det kan dog gøres manuelt, men er ressourcekrævende.  

 
 
 
 
Udvikling af de studerendes kompetencer og interesse i iværksætteri 
De studerende udfylder og indsender individuelt 1 eller flere formularer om, hvad de på egen hånd har 
researchet. Det kan både være fagemner der er nogle undervisningsgange ude i tiden eller et fagemne, den 
studerende er gået tilbage til, for at få ny viden om og dykke dybere ned i. Den studerende får point for, hvor 
meget de udfylder.  
   1 sætning = 1 point 
   ½ A4 side = 5 point 
   >1A4 side = 10 point 
 

Formål: At fremme lysten til at dykke ned i iværksætteriemner og få flere vinkler på fagemnerne.  
 
Udover det skal handle om iværksætteri, er der ikke nogen grænser for, hvad den studerende må skrive om. En 
iværksætter vedkommende kender. Egen fortid som iværksætter. Fagelementer der ikke er taget op i 
undervisningen, men som den studerende vælger at bruge i sin fiktive virksomhed som ekstra. En holdning 
omkring forskellige fagelementer.  
 
Den studerende må udfylde så mange formularer før hver undervisning som han/hun har lyst til. For hver 
formular udfyldt modtager den studerende denne mail:  
 

Congrats! You just collected points for your company by contributing with an effort in either: 
- participating in class to learrn 
- read & study the subject 
- research to get more info 
 
The Scoreboard will soon be updated. Keep up the good work and register for new efforts. 

 
How-to: For automatisering af disse mails: Se afsnittet ”Automatisering af pointsystemet” i 
Underviservejledning - Før.  Det kan dog gøres manuelt, men er ressourcekrævende.  

 
 
 
 
Badges & levels 🌟 
Når en studerende har optjent 50 point, stiger han/hun til næste level og modtager et badge samt 50 point ekstra 
til sin score. Her sendes en mail til den studerende: 
 

Congratulation!	You	are	progressing	in	the	competition.	By	the	amount	of	effort	you	have	
submitted	in	this	entrepreneurial	learning	journey,	you	have	now	earned	a	badge	worth	50	
points	to	your	company 🌟 
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Keep up the good work! 
 
Den besked der sendes ud samme dag til alle studerende om, at scoreboardet er opdateret, skal nu også 
indeholde info om, at der er en (eller flere) studerende der har modtaget et badge og 50 point. Der angives ingen 
navne.  
 

Formål: At rose den studerende for engagement og for alle andre, at vække de konkurrencelystne og 
øge deres motivation til at researche mere. 

 
  
 
Scoreboard opdatering 
De studerendes pointtavle/scoreboard opdateres dagligt, for at holde konkurrencen i gang. Efter hver opdatering 
sendes besked til alle studerende f.eks. via Fronter.  
 
 
Løvens hule 1: 1. Præsentation af de studerendes virksomhed 
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.  
 
 
Løvens hule 2: Final præsentationsdag 
Lægges i slutningen af modulet. Samme som Løvens Hule 1, men der gives fra hver underviser (løve) også point 
fra 1-10 for alle de områder de studerende har reageret på sidste feedback og korrigeret.  
 


