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Airplaneøvlese - Testfase og pretotyping  
  

Færdigheds- og vidensmål: 
  

 
Eleven kan: Eleven har viden om: Brug f.eks. 

● Gennemføre 
en test og 
pretotype af 
projektet og 
sælge det 
overfor en 
målgruppe 
 

● Pretotypeing metode og 
kan afprøve et salg  

● Er beskrevet 
neden under 

 

    

 

Forløbet forventes at tage 2 lektioner 

● Introduktion/Formål: 

Den studerende skal lære at udarbejde en pretotype og kunne sælge sin idé, og 
finde ud af om der er interesse og dermed kunder. Dette gøres inden en rigtig 
model udarbejdes 

Målgruppe/Uddannelse 

Fagområde: Strategi, Agrarøkonomerne (innovation og iiværksætteri) 

Varighed/opbygning: 

Forløbet varer 2 lektioner, hvor en pretotype bliver udarbejdet og afprøvet for 
medstuderende  

 

 

 

 

 
 
 

https://uiiv.minefag.net/course/view.php?id=7#section-1
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Opgaven: 

Der laves nogle grupper af 4- 6 personer 

Hver gruppe får udleveret følgende materiale: 

Tre stykker A-4 papir 

 
En duploklods  

 
En rulle tape  

 
En, eller flere tudser 

 
 

1. Opgaven går ud på at tegne og lave en salgstale på flyet. Gruppen skal kunne sige hvor langt 
(angivet i meter) deres fly kan flyve, medbringende den påklisterede duploklods. Først herefter må 
de studerende lave deres papirfly ud af de sidste to skykker papir  

2. Moderatoren/læreren giver introduktion til opgaven, samt giver orientering om hensigten med 
opgaven. Formålet er, at kunne udarbejde en pretotype, samt kunne give et bud på, hvad denne 
pretotype kan. Formålet er at finde ud af om der er kunder og interesse. 

 
3. Først SKAL gruppen tegne deres flyv, gerne med dimensioner, farver, facon og placering af 

dupoloklodsen – 15 min.  

 
4. Derefter bliver gruppen i fællesskab enig om navnet på deres fly, samt giver en vurdering af én 

maks flyvelængde i meter, som gruppen vil stå inde for, at flyet kan præstere under testflyningen  

 
5. Moderatoren/lærerne skriver grupperne op, notere deres bud på flyvelængde, evt. navn på flyet 

 

6. FØRST NU må gruppen begynde at lave deres papirflyv 
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7. Når alle grupper er færdige, findes et sted til ”test” flyvninger 
8. Inden nogle begynder at flyve, afholder hver gruppe en ”salgstale” (en pitch på maks 30 sek) 

for hver deres fly 

9. Nu får alle elever hver tre brikker af en eller anden slags, med disse brikker stemmer man på det 
fly, som man tror mest på. Brikkerne puttes i en bøtte foran hvert fly. Man må ikke stemme på sit 
eget. 

10. Nu påbegyndes testflyvningen, der er lavet en start linje ( det er bedst et sted, hver der er 10-12 
meter frit gulv. 
 

11. Der måles op og noteres efter hvert flyv 
 
 

12. Vinderen findes 
 

13. Herefter evalueres. Der drøftes om der er sammenhæng i salgstalen, flyet og evnen. 

 

14. Læren er at forstå vigtigheden i at kunne sælge sit produkt ud fra en pretotype 

 

 

 

 
 
 


