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Spildidaktisk oversigt 
for vores projekt: 





Beskrivelse af projektet

● Projektet tager udgangspunkt i multimediedesigns (MMD) 2. sem. eksamen

● De studerende indgår samarbejde med en selvvalgt iværksætter
○ Hjælper iværksætteren med bl.a. at etablere en digital tilstedeværelse

● Facilitering af kick off
○ Dag 1: Intro til iværksætteri samt oplæg fra forskellige iværksættere med MMD-baggrund

○ Dag 2: Facilitering af workshop med Business Model Game (fiktiv case) + gennemgang af 
eksamensopgaven. Realistisk indføring i forretningsudvikling samt lærer om brugen af BMC ud 
fra spilbaseret læring.

● Eksamensforløbet (4 ugers forløb + eksamen)
○ Bl.a. udarbejdelse af Business Model Canvas baseret på input fra den selvvalgte iværksætter



Formålet med forløbet

● Primære formål: at introducere de studerende til iværksætteri samt klæde 
dem på til at samarbejde med en iværksætter og forstå dennes 
problematikker. 

● Sekundære formål: at give de studerende et indblik i at være iværksætter, 
som forhåbentligt kan inspirere nogle af dem til at gå iværksættervejen. 

○ Første step kunne være iværksætterpraktik, med støtte fra div. iværksætteri-tiltag på KEA



Strukturering af forløbet

● Dag 1: Intro til iværksætteri samt 
oplæg fra forskellige 
iværksættere med 
MMD-baggrund

● Dag 2: Facilitering af workshop 
med Business Model Game

○ Fiktiv case: Den Bæredygtige 
Vandflaske

○ Eksamensopgaven udleveres og 
gennemgås

Link til eksamensopgaven

https://drive.google.com/file/d/13NL5kuFCvva0t-VF6WTm9j9t8yEZ1X7D/view?usp=sharing


Facilitator Guide - Forberedelse

● Dag 1: Finde oplægsholdere
○ Vi anvendte en tidligere ansat, der har 

været tilknyttet div. iværksætteri-tiltag på 
KEA 

○ Brug af eget netværk med tidligere 
MMD´ere (Alumni)

○ Programopsætning for dagen

● Dag 2: Business Model Game
○ Prøvespil i lærerteamet (DK/INT)
○ Udarbejdelse af eksamensopgaven
○ Se bilag for gennemgang af spillet



Facilitator Guide - Materialer

● Indkøb af Business Model Game (DK/INT) 
○ Leap: website (dyrt!)

● Indkøb af div. materialer: 
○ Post-its, kuglepenne, vandflasker , energizers, 

dot-votings mv. 
○ Hobbyting til ´pimpning´ af Den Bæredygtige 

Vandflaske

https://www.businessmodelgame.com/


Facilitator Guide - Intro til spillere

● Gruppedannelse 
○ Selvvalgte eksamensgrupper (Bonus: blev også 

rystet sammen inden eksamensforløbet)
○ Gruppeborde med ét spil pr. gruppe samt post-its, 

kuglepenne, vandflaske mv. 

● Kort intro til spillet og den fiktive case samt 
outcome for spillet

○ Udpakning af spillet med spilleplade og spillekort
○ Grupperne læste selv reglerne fra spillet og fik 

‘online-spillerne’ med om bord. 

● Undervisernes rolle
○ Facilitering af spillet ved tvivlsspørgsmål mv.
○ Tidsstyring - guide fra spillet
○ Kåring af vinderen ud fra dot-voting



Facilitator Guide - Gode råd / opmærksomhedspunkter

● Sørg for at kende spillereglerne 
og have kendskab til BMC i 
forvejen. 

● Sørg for at de studerende har 
LÆST spillereglerne inden start 
+ kortene i de enkelte faser 
(burde være en selvfølge!?)



Outcome - citater fra fokusgruppeinterview

“...man fik en bedre forståelse af, hvad man skulle bruge BMC til. Kunne se, 
hvor vigtigt et redskab BMC er i forhold til samarbejdet med iværksætteren 
og at det er deres kerneværdier der bliver udtrykt.”

“...vi fandt frem til, at iværksætterens hjemmeside umiddelbart så fin ud, men 
efter at have gennemgået BMC fandt vi frem til, at kunden manglede at 
kommunikere deres value propositions, som er en væsentlig del af en digital 
tilstedeværelse.” 

“...jeg forstod det godt lidt inden, men efter spillet gav det meget mere 
mening og også efterfølgende, da vi skulle arbejdet med det i 
eksamensforløbet.”



Outcome - citater fra undervisere

“Eksamensprojekterne blev generelt bedre - især ift. de 
studerendes virksomhedsforståelse og forståelse for deres rolle 
som kommunikatører på vegne af virksomheden”

“Rapporterne hænger meget bedre sammen nu - især efter de 
aktivt bruger BMC til at forklare sammenhængen mellem 
iværksætterens forretningsmodel og den digitale løsning, som de 
studerende udarbejder.”



Outcome - interview af en iværksætter

Den interviewede iværksætter var generelt begejstret over
samarbejdet med vores studerende og oplevede, at de 
studerende havde en god virksomhedsforståelse. 

Hun kunne da godt tænke sig, at de studerende spurgte lidt mere 
ind til konkurrenter og differentieringsstrategier - og mere konkret 
ind til forskellige platforme med digital tilstedeværelse. 

Endvidere kunne hun godt tænke sig, at de studerende kunne 
hjælpe hende med at udvikle f.eks. en SoMe guide. 


