
Oversigt over undervisningsforløbet, spilelementerne og facilitatorguide
Spilbaseret Iværksætteri: You're not an empty box 

Nedenfor ser du et forslag til, hvordan et forløb på 2,5 uge kunne se ud. 

Formålet med dette dokument er, du kan bruge det til at flytte rund på elementerne, tilpasse og tilføje spilelementer, øvelser, ressourcer og fagligt indhold. 

Dermed skulle du gerne ende ud med, en oversigt over et muligt undervisningsforløb, som udnytter spillets elementer og ressourcer – men som også tilpasse netop den uddannelse du 

skal bruge det på. 

Hvornår Overskrift for 

dagen 

Undervis

er 

Formål og elementer Ressourcer Relevante Design 

Thinking Fase(r) 

Opgaver 

Opgaver til de 

studerende 

Opmærksomheds-

punkter som 

facilitator 
Dato Uge 

dd-mm-åå 

Dag 0 

on 35 Pensumlæsning Læse pensum inden første undervisningsgang Læs pensum til de 

kommende dage 

dd-mm-åå 

Dag 1 

to  35 Intro til forløbet 

Let the Games 

begin 

Indsæt 

navn 

08.30 – 14.00 

Introduktion 

- Mål og spilleregler

- Info om øvelser og opgaver

Design Thinking 

- Forelæsning om Design Thinking.

Præsentation af business termer 

• Købsmotiver 

• Prisætning og 

prissætningsstrategier 

• Målgruppe

Trend 

Introduktion til online Trend service 

Udlevering af The Box 

Grupperne for udleveret deres boks. 

De skal individuelt og sammen udfylde deres 

kompetence og ressourcekort. 

Forklaring af opgaver og ressourcer 

- Design Thinking procesplade 

- Jobtitelkort / Persona 

- Kompetence og ressourcekort

Pensumforslag: 

D.School At Stanford University,

2018. Design Thinking Bootleg. 

Stanford d.school [online]. Available

from: 

https://dschool.stanford.edu/resourc

es/design-thinking-bootleg 

BROWN, D.M., 2013. The Designers 

Mindset. In: Designing together: the 
collaboration and conflict 
management handbook for creative 

professionals. Berkeley, California: 

New Riders. pp. 21–32. 

Empathize, Define, 

Ideate,  

Prototype, Test 

Gruppearbejde: her 

skal du som 

facilitator tage 

stilling til hvordan 

grupperne dannes. 

Fagligt relevant teori 

introduceres. 

Designthinking skal 

illustreres via 

PowerPoint samt 

øvelse. Her uddeles 

design Thinking 

procespladen til hver 

gruppe. 

dd-mm-åå 

Dag 2 

fr  35 Selvstudie: 

Research – samt 

visualisering af 

research 

Get out of the 
House 

Indsæt 

navn 

Konsolidering af Gruppen 

Start med at sikre jer, at I har forstået 

projektet og opgaven på samme måde. 

Definer og beslut hvilke forskellige opgaver 

og ansvarsområder I har i gruppen. 

(Ressource:  

- Team Charter Canvas

(Gruppekontrakt) 

- Jobtitelkort / Persona 

Pensumforslag 

IDEO.ORG, n.d. Design Kit - 

Empathize, Define, 

Ideate,  

Prototype, Test 

Afleveringsopgave: 

Aflevere Team 

Charter Canvas 

(Gruppekontrakt) 

Gruppearbejde. De 

studerende skal have 

udfyldt Team 

Charter Canvas og 

facilitator diskuter og 

https://dschool.stanford.edu/resources/design-thinking-bootleg
https://dschool.stanford.edu/resources/design-thinking-bootleg


 
 

Gruppekontrakt 

Færdiggør gruppekontrakten 

(Ressource: Team Charter Canvas) 

Identificer mulig målgruppe 

Interview mulige målgruppe samt udvikle og 

teste mulige idéer og koncepter (Ressource: 

Dagens Pensum) 

Methods. Desig Kit [online]. 

Available from: 

https://www.designkit.org/methods. 

 

gemmegår med hver 

gruppe individuelt. 

 

Evt. mere fagligt 

materiale 

præsenteres af 

facilitator. 

dd-mm-åå 

Dag 3 

ma

   

36 Præsentation af 

idéer og 

koncepter  

Indsæt 

navn 

8.30 – 11.45 

Gruppepræsentation af idéer og koncepter 

- præsentation af jeres gruppes ide, 

undersøgelse og produkt/koncept.  

- reflekter over hvad der fungerer og hvad 

der skal forbedres/ændres 

- Præsentationerne foregår gruppevis foran 

hele klassen 

 

Oplæg om Det gode samarbejde i grupper 

 

Pensumforslag 

BROWN, D.M., 2013. The Glue of a 

Design Team. In: Designing 
together: the collaboration and 

conflict management handbook for 
creative professionals. Berkeley, 

California: New Riders. pp. 9-11,14-

15. 

 

BROWN, D.M., 2013. A Definition 

of Collaboration. In: Designing 

together: the collaboration and 
conflict management handbook for 
creative professionals. Berkeley, 

California: New Riders. pp. 112–119. 

 

Empathize / Define / 

Ideate 

 Her er feedback og 

feedforward i fokus i 

plenum 

dd-mm-åå 

Dag 4 

ti  36 Værdiskabelse Indsæt 

navn 

8.30 – 11.45 

 

Oplæg om værdiskabelse, salg, salgskanaler 

og målgruppe 

 

Gruppevejledning og arbejde på videre i jeres 

grupper 

 

BESLUTNINGSMØDE: 

Beslutning om hvilket hvilken idé og designs 

I vælger at gå videre med. 

- Jobtitelkort / Persona 

- Design Thinking procesplade 

Empathize / Define / 

Ideate 

 Brug Job Titles Cards 

til af have 

diskussioner i 

grupperne. Evt. tildel 

et kort til hvert 

gruppemedlem at 

tale ud fra. Så 

samtalen er 

professional baseret. 

dd-mm-åå 

Dag 5 

on  36 Selvstudie: Gør 

klar til 

produktion 

Indsæt 

navn 

Selvstudie: Gør klar til produktion  Prototype  De studerede 

arbejder på egen 

hånd med idéer og 

med at fremskaffe 

mangelende 

ressourcer. 

dd-mm-åå 

Dag 6 

to  36 Statusmøde Indsæt 

navn 

08.30 – 14.00 

Statusmøde – gruppevis 

- Jobtitelkort / Persona 

- Design Thinking procesplade 

 

Ideate / Prototype / 

Test 

 Her er feedback og 

feedforward i fokus 

https://www.designkit.org/methods


 
 

Her skal hver enkel gruppe præsentere, hvad 

I har besluttet indtil videre, og hvad jeres 

plan er for resten af projektet. 

 

dd-mm-åå 

Dag 7 

fr  36 Vejledning Indsæt 

navn 

08.30 – 14.00 

Vejledning – gruppevis 

Fokus på branding, produktion, prissætning 

og salgsmaterialer. 

 

 

- Jobtitelkort / Persona 

- Design Thinking procesplade 

 

Prototype / Test  Her er feedback og 

feedforward i fokus 

for hver gruppe. 

Igen implementeres 

Job Titles Cards. 

dd-mm-åå 

Dag 8 

ma

   

37 Vejledning Indsæt 

navn 

08.30 – 14.00 

Vejledning – gruppevis 

Fokus på branding, produktion, prissætning 

og salgsmaterialer. 

 

 

- Jobtitelkort / Persona 

- Design Thinking procesplade 

 

 

Prototype / Test  Her er feedback og 

feedforward i fokus 

for hver gruppe. 

Igen implementeres 

Job Titles Cards. 

dd-mm-åå 

Dag 9 

ti  37 Statusmøde Indsæt 

navn 

08.30 – 14.00 

Statusmøde – gruppevis 

Her skal hver enkel gruppe præsentere, hvad 

I har besluttet indtil videre, og hvad jeres 

plan er for resten af projektet. 

 

- Jobtitelkort / Persona 

- Design Thinking procesplade 

 

Prototype / Test  Her vejledes I hvor 

og hvordan 

produkterne kan 

bringes til marked. 

dd-mm-åå 

Dag 10 

on  37 Selvstudie: Salg Indsæt 

navn 

Selvstudie: Salg 

 

 Prototype / Test  Facilitator for nu en 

mere observerende 

rolle og tager noter 

om hvad og hvordan 

salgsperioden 

foregår. Dette kan 

tages med til den 

endelige 

præsentation som 

feedback information 

om hvad gik godt og 

hvad ikke fungerede. 

dd-mm-åå 

Dag 11 

to  37 Vejledning - Salg Indsæt 

navn 

08.30 – 11.45 

Vejledning – gruppevis 

Ikke noget særligt fokus for denne vejledning 

– blot hvad grupperne hver især har brug for. 

- Jobtitelkort / Persona 

- Design Thinking procesplade 

 

Prototype / Test  Facilitator skyder fra 

hoften… 

dd-mm-åå 

Dag 12 

fr  37 Endelig 

præsentation 

Indsæt 

navn 

08.30 – 14.00 

Præsentation 

Til den endelige præsentation skal du 

dokumentere og præsentere følgende: 

- Jobtitelkort / Persona 

- Design Thinking procesplade 

 

Empathize, Define,  

Ideate,  

Prototype, Test 

 Reflekter over 

resultater og giv 

feedback på succeser 

og fejl samt 

alternative løsninger. 



 
 

1. en kort introduktion til din 

virksomhed (produkter, brand 

osv.) 

2. jeres proces 

3. produkt/målgruppe (persona) 

4. salgsmetode 

5. indtjening 

6. jeres læring 

7. refleksioner ift. hvad har jeg lært 

under projektet - og forslag til 

hvad jeg kunne have gjort 

anderledes. 

Hver gruppe får 20 minutter. Din 

præsentation skal være højst 10 minutter - 

foran hele klassen. Resten af tiden får du 

feedback fra din feedbackgruppe og 

underviserne. 

Præsentationen skal være en PowerPoint 

e.lign., og den skal afleveres her på Fronter. 

Feedback 

Når du giver feedback lige efter 

præsentation, skal I fordele jobtitelkortene 

mellem jer og påtage jer de roller når I giver 

feedback. 

Du skal altså bruge disse personaer som 

point-of-views til at fokusere din feedback. 

 

 

”Fail early, 
fail often”  
https://dschool.stanfo

rd.edu/classes/fail-

faster 

 

Dette er her I fokus 

som en vigtig del af 

Design Thinking. 

 

https://dschool.stanford.edu/classes/fail-faster
https://dschool.stanford.edu/classes/fail-faster
https://dschool.stanford.edu/classes/fail-faster



