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Undervisning i iværksætteri 

 
Prototype – Iværksætterispillet 

 
 
 
Trin 13 – Krav 
Opstil funktionelle og smagsmæssige krav til jeres løsning. 
 
De funktionelle krav:  

- De elementer som kræves, hvis produktet skal fungere 
- Alle produkter har en hovedfunktion, som skal være opfyldt, hvis andre funktioner skal give 

mening 

De smagsmæssige krav: 

- Et spørgsmål om at gøre produktet attraktivt for kunden – Hvad er eksempelvis moderne 
for tiden? 

- Der behøver ikke være sammenhæng mellem produktets funktion og dets udseende. 

 
Trin 14 – Vægtning 
Forhold kravene til de tre egenskaber for kundetilfredsstillelse. Brug egenskaberne til at vægte de 
forskellige krav i forhold til hinanden. Hvilke er vigtigst? 
 
Kerneegenskaber: Egenskaber som kunden tager for givet. Kunden er tilfreds, hvis de er tilstede, 
men utilfreds hvis ikke de er. 
Ydelsesmæssige egenskaber: Målbare, specifikke og tekniske egenskaber som giver kunden et 
egentligt gode. Det kan være lang levetid på et batteri, eller at bilen kører langt på literen. 
Attraktive egenskaber: De egenskaber som kunden ikke regner med og ikke behøver opfyldt på 
nuværende tidspunkt. 
 
Trin 15 – Skitse 
Skitsér mulige løsningsforslag baseret på kravene og deres vægtning. 
 
Find først på løsningsforslag hver for sig og del dem bagefter med hinanden. Fortsæt til alle i 
gruppen har fundet på mindst to løsningsforslag. 
 
Introducér løsningsforslagene for hinanden, tal dem igennem og vælg til sidst den løsning, som 
bedst opfylder kravene. 
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Undervisning i iværksætteri 

 
Trin 16 – Prototype 
Påbegynd arbejdet med jeres prototype, så I har mulighed for at fremvise en del af jeres idés 
funktionalitet og visuelle identitet. Dette er med til at gøre det nemmere at sælge jeres idé til 
potentielle kunder/brugere, investorer, banker, samarbejdspartnere, leverandører osv. 
 
Det er generelt en god idé at planlægge hvad, hvem, hvornår og hvordan I vil gøre for at få det 
maksimale ud af jeres arbejde. 
 
Pitch 
På forløbets sidste dag (onsdag) skal I desuden pitche jeres idé for en jury, hvorfor det vil være en 
god idé, at I på forhånd overvejer, hvordan jeres pitch skal forløbe. 
 
Rent praktisk kommer jeres bord også til at fungere som en messestand, hvor I foran et udvalg af 
juryens medlemmer skal pitche jeres idé. Derfor er det naturligvis op til jer at gøre så meget ud af 
jeres messestand som muligt, så den kan støtte jeres pitch. 
 
Når I skal forberede jeres pitch, kan I med fordel anvende NABC-modellen som udgangspunkt for 
indholdet. 
 
Need: Hvilke behov løser I ved hjælp af jeres idé/løsning? Hvem har disse behov? Hvem er 
målgruppen, hvor stor er den osv. 
 
Approach: Hvordan løser I behovet? Hvad går jeres idé/løsning ud på? Hvilken tilgang vil I benytte 
jer af (inddrag i særdeleshed, det I har lært fra markedsanalysen) 
 
Benefit: Hvad er fordelene ved idéen/løsningen? Hvordan kan kunderne/brugerne drage nytte af 
den? 
 
Competition: Hvem er konkurrenterne? Og hvordan adskiller jeres idé/løsning sig fra deres?  
  
Overvej derudover at indlede jeres pitch med en krog og afslutte med en opsummering.  
En krog vil sige, at man forsøger at fange en eller flere personers opmærksomhed. Det kan man 
eksempelvis gøre ved hjælp af en kort historie eller et billede. F.eks. ”kender I det, at man…”.  
 


