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Indledning - Projekt UIIV
I projektet Undervisning i iværksætteri - (UIIV) har 8 erhvervsskoler og
erhvervsgymnasier og Fonden For Entreprenørskab - (FFE), med støtte
fra Den Europæiske Unions Socialfond, udviklet og implementeret en lang
række undervisningsforløb, hvor eleverne skal arbejde med iværksætterkompetencer i forhold til at starte egen virksomhed. For selvom Danmarks
erhvervsliv er præget af små og mellemstore virksomheder, er der blandt
unge mennesker ikke den samme tradition for at starte og drive virksomheder, som det ses i andre lande i f.eks. EU.
Potentialet hos de danske unge er utvivlsomt til stede, og derfor er målet at
flere unge nyuddannede motiveres til at starte egen virksomhed umiddelbart efter endt uddannelse. Det skal Projekt UIIV hjælpe med til.
Denne antologi indeholder en udvalgt samling af projektets undervisningsforløb og erfaringer og formålet er, at give eksempler på best practice fra
alle projektets partnerskoler, for på den måde at kunne inspirere og motivere andre skoler og undervisere.
Forløbene er udvalgt ud fra en række forskellige kriterier, så de både dækker et bredt fagligt udsnit, forskellige uddannelsesretninger og tilgange til
iværksætteriundervisning.
Til sidst sættes der fokus på fremtiden og hvordan der kan sættes yderligere fokus på iværksætteri. Her kan der være brug for at høre reelle iværksætterhistorier, som de unge kan relatere sig til. Projekt UIIV har sammen med
SMVdanmark fået udviklet 7 film med unge rollemodeller og 3 cases, som
vi anbefaler som inspiration i iværksætteriundervisningen.

Undervisningen

De unge skal gennem undervisning have
redskaber og viden, der giver dem lyst
og mod til at kaste sig ud i iværksætteri. De skal have redskaber, der hjælper
dem til at drive en sund og bæredygtig
forretning, og som sætter dem i stand
til at svare på spørgsmål som:
• Hvordan opstilles en forretningsplan,
og hvordan sættes den i værk?
• Hvem i mit netværk ved noget om…
og er det ok at kontakte dem?
• Er der marked til min ide? Og hvordan
analyserer jeg det?
• Hvordan skal jeg udvikle min ide, så
den bliver til en succesfuld forretning?
• Hvis jeg får brug for hjælp, hvor kan
jeg så gå hen?
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Iværksætteriundervisning
Iværksætteri har Projekt UIIV defineret som
“Opstart af (egen) virksomhed”. Det betyder,
at den virksomhed, man starter, kan tilbyde
såvel produkter som services og ydelser. Uanset om der er tale om en ydelse (fx en håndværksydelse) eller salg af et produkt, kan det
man tilbyder være enten:
• nyt og banebrydende, fx:
- en helt ny måde at løse et problem på
- et helt nyt produkt, der opfylder et behov
eller
• gammelt og kendt. fx:
- gensalg af varer, man har købt
- samme håndværksydelse som andre i byen
Fælles for al virksomhedsopstart er, at der skal
være tale om at skabe ”værdi for andre”, og
den værdi der er tale om, kan være social, økonomisk eller kulturel. Iværksætteri behøver
derfor ikke indeholde en opfinderdimension.
(http://uiiv.ffe-ye.dk/om-projekt-undervisning-i-ivaerksaetteri)
Iværksætteriundervisning skal derfor lede
frem til elevernes tilegnelse af iværksætterviden og iværksætterkompetencer der rummer;
”Indhold, metoder og aktiviteter, der understøtter motivation, kompetence og erfaring, som gør det muligt at opstarte og lede
en virksomhed” – FFE.

Sammen med FFE har Projekt UIIV defineret 4 kompetenceområder med
16 tilhørende færdigheds- og vidensmål. Dette er sket med inspiration
i FFE’s taksonomi og projektets egen definition for iværksætteri:

Produkt- og konceptudvikling:

Eleven kan gennemføre værdiskabende processer

SE UIIV’S
FÆRDIGHEDSOG VIDENSMÅL
HER

Kunde- og konkurrentafklaring og – relation:

Eleven kan udvikle en relevant markedsføringsstrategi til et relevant kundesegment

Ressourcer og netværk:

Eleven kan analysere behov for ressourcer frem mod en levedygtig virksomhed

Etablering og Karriereafklaring:

Eleven kan forholde sig til egne uddannelses- og karrieremuligheder og ønsker i
forbindelse med virksomhedsopstart
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Underviserens rolle
Kompetenceområderne udviklet i projekt UIIV giver et tydeligt billede
af, at iværksætteriundervisning både tager afsæt i den faglige undervisning, men at det samtidig kræver at eleven har en langt mere afgørende og styrende rolle. Underviserens rolle vil derfor i mange henseender være anderledes end ved
den traditionelle undervisning, da iværksætteriundervisning for at være hensigtsmæssig skal initiere,
at eleven er den styrende del af undervisningen, da
det er elevernes egne tanker, ideer og projekter, der
er i fokus.
Derfor er underviserens rolle og indstilling også af
afgørende betydning, når der arbejdes med elevens
ideer til opstart af virksomhed i centrum.

De forløb der er udvalgt til denne antologi, arbejder hver især ud fra
disse aspekter af underviserens rolle og undervisningens struktur.
Et eksempel på dette, ser man i forløbet: Fortid, nutid og fremtid hvordan ser din branche ud? som man kan finde her.
Forløbet skaber refleksion hos eleverne i deres egen
branche/uddannelsesretning, og over hvilke eventuelle udfordringer, de vil møde i fremtiden. Målet med
øvelsen er, at få eleverne til at identificere idéer og muligheder i omverdenen, samt skabe en tydelig struktur
for dialog og refleksion hos eleverne. Her vil underviseren ofte opleve, at netop elevernes dialog skaber
nye forståelser, ideer og perspektiver, som der kan
arbejdes videre med. Ligesom det skaber stor værdi i
den aktuelle situation at gribe elevernes forestillinger,
og derfra trække nye linjer og retninger, hvorfor det er
vigtigt, at man som underviser giver plads til eleverne
og kun agerer guide.
Øvelsen er et godt udgangspunkt til at identificere ønsker og ideer, eleverne kan arbejde videre på i et iværksætteriperspektiv.
Her kan øvelsen bruges til at skabe dialog omkring elevernes egne muligheder for at blive iværksættere, hvad de ønsker at ændre i deres
branche, og hvad dette måtte indebære, når man
arbejder med at opstarte en virksomhed på
et nyt idégrundlag

Iværksætterundervisning
har ikke et
endeligt facit

Det betyder, at underviseren ofte agerer som guide
og vejleder, hvorfor det har stor indflydelse på elevernes udbytte, at underviseren benytter en tilgang til
undervisningen, der skaber plads til elevernes egne
valg og refleksioner, men også at selve læringsmiljøet skaber plads og rum til eleverne og deres projekter. Et læringsmiljø
og undervisningstilgang hvor det at fejle er helt naturligt og noget, som
eleverne ikke bør frygte, men også noget underviseren selv skal være
opmærksom på. Det betyder, at eleverne skal opleve at man godt må
fejle og at det skal gøres naturligt, hvilket betyder, at man som under
viser også godt må fejle.
Underviserens planlægning og struktur af selve undervisningen vil
være derfor ofte være anderledes end i den traditionelle undervisning.
For at skabe den balance er det vigtigt, at underviseren skaber en tydelig struktur med tydelige krav og rammer, samt har stort fokus på
løbende feedback og –forward. Dette vil hjælpe eleverne og skabe grobund for refleksion og udvikling, samtidig med at fag, professioner og
studieretninger selvfølgelig er forskellige, hvorfor naturlige variationer
forekommer, alt efter skolernes og underviserens givne præmisser.

Forløbet er udviklet af Kim
Barding, IBC ud fra erfaringer opnået i det opkvalificeringsmodul, som
UIIV har gennemført i
samarbejde med VIA
University College.
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Undervisningsforløb - oversigt
Der er i projekt UIIV udviklet en lang række forløb, men til denne antologi er der udvalgt en række forløb, så de både dækker et bredt fagligt
udsnit, forskellige uddannelsesretninger og tilgange til iværksætteriundervisning.
De andre undervisningsforløb og andet materiale der er udviklet i forbindelse med projektet, kan findes her: http://uiiv.ffe-ye.dk/

FORLØB
• Innovation, iværksætteri og FN’s verdensmål
• Gourmetbutikken
• God viden ved opstart af virksomhed
• Iværksætterispillet – en proces fra idé til pitch
• Iværksætterievent – vil du være iværksætter?
• Landliv til levevej
• Fra idé til prototype
• Iværksættermesse
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Innovation, iværksætteri og FN’s verdensmål
Dalum landbrugsskole – Gymnasial uddannelse

mange, hvorfor man med fordel skal skrue lidt ned for teorien og op for
praksisfagligheden.

Eleverne skal i en hel uge arbejde med innovation og iværksætteri, hvor
deres konkrete projekter skal tage udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål,
da det samlede fødevareerhverv har meldt en vision ud om at være
klimaneutral i 2050.

Men det kan også have sine udfordringer. Lige så fantastisk det kan
være at samle projektet og skabe plads til fordybelse, lige så svært kan
det være at nå det hele. At lave protoyper, undersøgelser, få respons og
komme i mål kræver tid. Derfor var den mellemliggende periode en stor
fordel i dette projekt. Det gav ro til mig som underviser, at eleverne
havde tid nok, og at det ikke skulle presses sammen på ingen tid. Det
er dog stadig en udfordring at få eleverne helt ud over rampen. Tage
telefonen, spørge deres målgruppe eller teste en
halvfærdig prototype. Faktisk skal man forsøge at
få dem til at: “Sælge skindet FØR bjørnen er skudt”

Eleverne vil via forløbet blive guidet fra idégenerering til det færdige
pitch, en finaleudgave i bedste “Løvens hule” opsætning.
Eleverne skal:
• Arbejde med idégenereringsværktøjer,
og udvælge et produkt til deres projekt
• Arbejde med projektstyring og personlige
kompetencer
• Arbejde med forretningsplan
(Business Model Canvas)
• Arbejde med markedsføring samt kundeog konkurrentafklaring
• Arbejde med deres netværk
• Møde forskellige eksterne oplægsholdere
• Udvikle og afprøve prototyper
• Udvikle en god pitch

Sælg skindet
FØR bjørnen
er skudt

Forløbet varer 5 dage, dog med en mellemliggende periode, hvor den
almindelige undervisning i faget Strategi og markedsføring underbygger forløbet og klæder eleverne på til den sidste del af projektet.
(Se lektionsplan på næste side)
Underviserens egne noter og erfaringer:
Birthe Erhardt Egdal – Underviser
At arbejde projektorienteret og med fokus på iværksætteri giver rigtig
stor mening for eleverne. Det at kunne kombinere teori med praksis
og lade dem arbejde med reelle problemstillinger, skaber meget motiverede elever. Men man skal dog huske, at arbejdsformen er ny for

Det er også vigtigt at have fokus på gruppesammensætningen og elevernes forskelligheder. Det
kan være en stor fordel at lave underviserstyrede
grupper og gerne skabe projekter der går på tværs
af fagretninger og professioner. Det giver en helt
anden dynamik og drive i grupperne, når eleverne
får øjnene op for gruppens forskellige profiler. Derfor kan det at blive sat i andre konstellationer få
nye vinkler og ideer frem, ligesom det skaber en
naturlig platform for elevernes netværk.

Det var også en fordel at have eksterne partnere med i projektet. De
kommer med en anden energi og gode indspark. Men det er min erfaring, at man skal passe på med ikke at dryppe det ned løbende i projektet, men samle det, da det for mange elever virker forstyrrende.
Til slut vil jeg nævne vigtigheden af at italesætte og gøre eleverne opmærksomme på de enkelte delprocesser. Det giver rigtig meget forståelse og klarhed for eleverne, og de bliver bedre til at styre processen
efterfølgende.
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Lektionsplan:

SKEMA

MANDAG

TIRSDAG

8.15-9.00

Opstart

Oplæg:
Projektledelse som
værktøj

9.05-9.50

Airplane øvelse

• 4C – modellen
• Testcard
• Kundeanalyse

MELLEMLIGGENDE
PERIODE I STRATEGI OG
MARKEDSFØRING
• Kunde- og konkurrentafklaring
• Markedsføring
• Segmentering

9.50-10.10
10.10-10.55

Idégenrering

Oplæg fra ekstern
oplægsholder

BtB og BtC

FREDAG

Opsamling

Opsamling

Klargøring til
præsentation

Oplæg fra ekstern
oplægsholder

BMC

Deadline for færdiggørelse af BMC og
fremlæggelse

Arbejde i grupperne

Finale:
Præsentation for Løvens Hule

Afprøve
pretotype/model

Oplæg:
Den gode pitch

Præsentation fortsat

Gruppearbejde - netværk

Gruppearbejde - BMC

Arbejde i grupperne

Netværk

11.45-12.30

MIDDAGSPAUSE

12.30-13.15

Oplæg fra eksterne
oplægsholdere

13.20-14.05

• Gruppearbejde: Er der
opstået nye ideer?
• Teamkontrakt og
teamanalyse

Arbejde med ideen i
grupperne

14.05-14.25

15.15-?

TORSDAG

FORMIDDAGSKAFFE

11.00-11.45

14.25-15.10

ONSDAG

• Markedsundersøgelser
• Købsadfærd

EFTERMIDDAGSKAFFE
Udvælg din ide

Arbejde med ideen i
grupperne

• Konkurrencebegreber/
Gruppearbejde - BMC
former
• Konkurrencestrategier mv.

Workshop 13
Gruppearbejde

Du kan finde hele forløbet her:
http://uiiv.ffe-ye.dk/undervisningsforloeb/hhxhtx/undervisningsforloeb-hhxhtx/innovation-ivaerksaetteri-og-fns-verdensmaal
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Gourmetbutikken
ZBC - EUD
Formålet er, at eleverne skal starte og drive en slagterbutik. De skal samle et team på 3 personer, og skal fremlægge et projekt om, hvad og hvordan fremtidens Gourmetslagter butik sælger og ser ud i 2030. Team’et
skal forsøge at udvikle fremtidens måltidsløsning i Gourmetslagterbutikken, hvorfor eleverne skal tænke kreativt og innovativt, samtidig med
at de inddrager FN’s verdensmål. Derudover arbejder eleverne både med
fokus på deres målgruppe og inddrager prismærkning og kalkulation.
Team’et skal afprøve projektet i en rigtig gourmetslagterbutik over 2
dage og til slut skal projektet vises for klassen.
Da det er gruppeopgaver, bliver opgaverne differentieret ved at eleverne har forskellige tilgange til opgaven og hvad gruppen har af faglige
kompetencer.
Målet er, at eleverne vil blive inspireret og ’tændt på’ idéen om at nytænke og udvikle produkter, som med tiden måske kan blive butikkens
nye ’kendetegn’, og produkter som kunder vil kende over hele landet,
som fx. Skagenskinken eller Læsø salt, ligesom det er målet, at eleverne kan se sig selv som fremtidige iværksættere, når iværksætteri og
selvstændig virksomhed bliver italesat og afprøvet.
(Se lektionsplaner på de næste sider)
Underviserens egne noter og erfaringer:
Kenneth Bechmann Veie – underviser
I vores forløb, Gourmetbutikken, er der taget udgangspunkt i, at eleverne skal kunne se dem selv i en rolle som iværksætter. I dette forløb
er det deres branche og kernekompetencer, håndværksfaget gourmetslagter, der er omdrejningspunktet. Vi har lagt fokus på at, eleverne ikke skal se begrænsninger, men muligheder, da de skal forestille sig
hvordan deres branche vil se ud om 10 år. Her får eleverne mulighed for
at skabe produkter og dele ideer med hinanden, samtidig med at der en
klar linje for, hvad dette skal munde ud i.

Som underviser er der lagt fokus på at være støttende og være med
til føde ideerne hos vores eleverne. De har taget utroligt godt imod
forløbet og har fået gjort sig nogle tanker og ideer, til når de måske en
dag står med muligheden for, at åbne en gourmetslagterbutik eller
afdeling. Nogle har sågar tænkt i andre baner end fysiske butikker.
Forløbet er utroligt intensivt og varer kun i 14 dage - her er det fedt at
se eleverne fordybe sig og prøve at vende deres eget fag på hovedet,
samtidig med at de udvikler nogle tanker omkring det at have en butik. Der er meget stor fokus på den praktiske del, hvorfor dette forløb
vil skulle understøttes af andre fag, hvor fokus omkring det at være
forretningsdrivende, vil skulle spille en større rolle.
14
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Lektionsplan:
UGE 1
Er hovedfag

SKEMA
FORMIDDAG

Iværksætteri-orienteret

Tekst til underviserne

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Teori

Teorilokale

Opskæring

Måltidsløsning

Måltidsløsning

 pstart kl 10.00
O
BESTIL pc

 vad sælger slagterH
butikken i 2030

2 x ½ gris pr. gruppe
3 mandsgrupper
1 ½ gris efter svendeprøvevejledning

Køkken

Køkken

Arbejde med projekt

 egetarretter
V
Hk kød challenge

Arbejde med projekt

Arbejde med projekt

Lave projektopgave

Hvordan udøver vi Kunde-

1 ½ gris vælg 3
kreative udskæringsom
skal tænkes i projektet
slagterbutik i 2030

Forberedelse til i morgen

 pstart Moodle
O
Introduktion til 4 hf.
Introduktion til
Logbog
 pstart af projekt
O
– fokus på opstart
af butik i 2030
EFTERMIDDAG

Er et undervisnings lokale ønske eller info til kolleger

Elever opdeles i grupper af
3 elever

 okus på årstidens råvarer
F
til to go
Kan vi lave mad uden kød?
De 5 Grundsmage
 æredygtighed
B
Klimavenligt
Kundeservice
QR koder om hvordan
kunden kan tilberede
produktet
Bestil varer til onsdag

L av fremtidens måltidsløsning “to go” af valgfri
udskæring af gris
Walk and talk
Varebestilling senest
12:30 til projekt

service? hvordan øger vi
mersalg?

 vad er “personligt
H
salgs”-tekniker og
spørge-teknikker?
Lave flyvers kalkulation
via elektronisk kalk
Emballering Allergener
Prismærkning

Prøve “to Go” menu af

FRI

 age kød fra til 5
T
forskellige convenience
til torsdag
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Lektionsplan:
UGE 2
Iværksætteri-orienteret

SKEMA
FORMIDDAG

Tekst til underviserne

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

BU + BU køk + opsk 3

BU + BU køk + opsk 3

Opskæring

Opskæring

Arbejde med projekt

 jælpe med at fylde op i
H
butik til 09:30

 jælpe med at fylde op i
H
butik til 09:30

Skinke Battle

Teori

Arbejde med projekt

Arbejde med projekt

Oksekød
Alle delstykker
1 hver

Klargøre projekt til salg
i butik

EFTERMIDDAG

Er et undervisnings lokale ønske eller info til kolleger

Fremlæggelse af logbog

Evt. manglende frem-

Sælge produkt i
butikken
Smagsprøver

BU + BU køk + opsk 3

Arbejde med projekt

 largøre projekt til
K
salg i butik

BU + BU køk + opsk 3

læggelser af projekt og
evaluering

Opskæring

Arbejde med projekt

Teori
Kalkulation

Samt fremlæggelse af
projekt

Du kan finde hele forløbet her: http://uiiv.ffe-ye.dk/undervisningsforloeb/eudeux/undervisningsforloeb-eudeux/gourmetbutikken
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God viden ved opstart af virksomhed
CELF – EUD
Formålet med dette forløb er at klæde eleverne på med viden og kompetencer til at kunne starte egen virksomhed.
Forløbet er udarbejdet af en bred skare af undervisere fra forskellige
faglige uddannelser på CELF. Blandt andet fødevare-, murer-, transport-, elektriker- og tømreruddannelser samt gymnasieafdelingen.
Forløbet kan anvendes som iværksætteriundervisning gennem hele
uddannelsen, og er udarbejdet så enhver faglighed kan benytte det.
Det er inddelt i fire delforløb, hvilket betyder, at eleverne sættes ind i
forskellige aspekter af iværksætteri. Eleverne skal arbejde med patent
og rettigheder, etablering af virksomhed, salg og markedsføring samt
forretningsmodel.
Forløbet blev afviklet i forlængelse af en innovationsuge, hvor eleverne
efterfølgende skulle kigge på deres idé ud fra et iværksætteriperspektiv. Innovationsugen foregik på tværs af alle uddannelser og blev afsluttet med en stor intern konkurrence på skolen. Fremover vil vinderne af den interne konkurrence få mulighed for at deltage ved Fonden
For Entreprenørskabs årlige Danish Entrepreneurship Award.
Forløbet kan også afvikles som enkeltstående moduler, og kan på den
måde tilpasses den enkelte underviser og elevgruppe, alt efter hvad
behovet og målet er.
Lektionsplan:

SKEMA

DAG 1

DAG 2

Lektion 1-2

Patent og rettigheder

Salg og markedsføring

Lektion 3-4

Etablering af virksomhed

Forretningsmodel

Du kan finde hele forløbet her:
http://uiiv.ffe-ye.dk/undervisningsforloeb/eudeux/undervisningsforloeb-eudeux/god-viden-ved-opstart-af-virksomhed-celf

Underviserens egne noter og erfaringer:
Diana Telvig - underviser
Som underviser har jeg oplevet at mange elever hurtigt opdager, hvad
de hver især er gode til. Det virker rigtig godt for mig at bruge Belbins
teamrollemodel, når eleverne skal danne grupper. Ligesom man skal
huske, at gå med på elevernes ideer og input, også selvom de måske
virker fjollede, men jeg har god erfaring med at eleverne får ejerskab
over deres projekt og responderer godt på den opbakning de får undervejs.
Der er dog nogle elever, som kan have lidt svært ved at forstille at være
iværksætter, fx det at skulle forestille sig at starte som selvstændig.
Andre derimod kaster sig straks ud i opgaven og synes det er fedt at
arbejde lidt mere projektorienteret end vi ellers gør.
Hvis jeg skulle gøre noget anderledes ville det fx være at koble undervisningen sammen med fx at tage på virksomhedsbesøg eller at få
besøg udefra, da det virkelig bidrager positivt og bringer virkeligheden
yderligere i spil.
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Iværksætterispillet - En proces fra idé til pitch
Mercantec - EUD
Formålet med forløbet er, at eleverne ledes igennem en iværksætterproces fra idé til pitch via iværksætterispillet. Udgangspunktet for
produktet skal findes i et af FNs 17 verdensmål (kan ses her: https://
www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene) og grundideen for
forløbet er, at guide eleverne gennem et spil for på den måde at lære
om iværksætteri og udvikle deres egen ide til en færdig prototype.
Iværksætterispillet leder eleverne grundigt igennem iværksætterprocessen lige fra idégenerering- og udvikling til markedsanalyse og
udvikling af prototype. I spillet indgår 3 spilguider, der leder eleverne
gennem hele processen. Hver spilguide indgår som en del af spillepladen, og sammen udgør det en samlet proces for idéen, udviklingen og
processen gennem de 3 dage. Der er en tydelig plan i spilguiden for,
hvordan og hvornår alt skal præsenteres og hvad der er næste skridt
i processen. Der lægges op til, at der i forløbet også vil være et oplæg
af en ung iværksætter, som sætter ord på hvilke udfordringer, der kan
opstå i processen. Afslutningsvis pitcher eleverne deres produkt.
Spilleplade:

Lektionsplan:

UGE 46

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

8.00-8.45

Introduktion

Markedsanalyse

Prototype

8.45-9.30

Idégenerering og
-udvikling

9.30-9.55
9.55-10.40
10.40-11.25

PAUSE
Idégenerering og
-udvikling

11.25-12.00
Markedsanalyse

12.45-13.30

Oplæg fra en
iværksætter

13.30-13.45
14.30-15.15

Prototype
Pitch

PAUSE

12.00-12.45

13.45-14.30

Markedsanalyse

Prototype

Pitch

PAUSE
Markedsanalyse

Prototype

Pitch
Afslutning

Du kan finde hele forløbet her: http://uiiv.ffe-ye.dk/undervisningsforloeb/eudeux/undervisningsforloeb-eudeux/ivaerksaetterispillet-fra-id%C3%A9-til-pitch
Underviserens egne noter og erfaringer:
Bjarne Rasmussen - underviser og Bjarke Folke – underviser
Min erfaring med undervisning i iværksætteri har lært mig, at eleverne
har vidt forskellige forventninger. Nogle vil bare have deres eget værksted og andre vil rejse til Mars.
Eleverne efterspørger viden om virksomhedsformer, moms og skat, finansiering oma. Men samtidig har de også brug for kvalificeret faglig sparring,
og vil gerne opleve underviserens engagement i deres projekter. Jeg har
meget gode erfaringer med at få besøg af erhvervsfolk under forløb!
Det kunne måske være en god ide at invitere en lærer fra handelsskolen til et oplæg om økonomi.
Jeg har haft stor gavn af erfaringer fra mit eget arbejdsliv, både som
ansat og som selvstændig.
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Iværksætterievent - vil du være iværksætter
EUC NVS - EUD
Formålet med det tværfaglige skolepraktikevent er, at give eleverne
en idé om, hvad der er af muligheder for at starte egen virksomhed, og
hvordan man gør det i praksis.
Forløbet består af forskellige elementer, blandt andet er der oplæg fra
en iværksætter, oplæg fra det lokale erhvervsforum og oplæg om virksomhedsformer, budgetter, skat og moms. Derudover skal eleverne
arbejde med kompetenceafklaring, fagets udvikling over tid, idégenerering og visionboost.
Afslutningsvis vil der være en konkurrence, hvor eleverne skal præsentere deres visionboost for den virksomhed eller det produkt, de ønsker
at arbejde med under forløbet. Og der er en præmie til vinderen.
Forløbet er målrettet forskellige retninger: Procesoperatør, industrioperatør, tømrer, maler og mekaniker, og alle eleverne er blandet på
tværs. Eleverne lærer både andre at kende, og især lærer de også andre
fagretninger at kende, hvilket kan skabe grobund for etablering og udvidelse af elevens netværk.
Underviserens egne noter og erfaringer:
Lene Olufsen og Christine Dancker - undervisere
At skabe en ramme hvor elever kan arbejde med iværksætteri, idégenerering og udvikling af egne ideer, skaber stor værdi for eleverne.
Derudover giver det utrolig meget mening at få inspiration ind udefra. Vi var så heldige, at en tidligere elev fra EUD Business, der i dag
er iværksætter, kunne komme og holde et oplæg. Det skaber en rigtig
god synergi og sammenhængskraft, når tidligere elever kommer retur.
Det kræver også en tydelig struktur, da det ofte er meget nyt for eleverne at arbejde på denne her måde, men ud fra elevernes reaktioner
og erfaringer, lykkes det rigtig godt:
– De 3 dage var rigtigt gode til at få samlet sin ide og få et indblik i,
hvad der skal til for at skabe egen virksomhed. Jeg har i hvert fald lært
en masse.

– Forløbet har været en stor hjælp til at komme videre med min ide.
Virk.dk med deres startpakke til iværksættere var alletiders, og det
kan da ikke udelukkes, at jeg vil prøve at se, om min ide kan bære.
Et forløb som dette kræver et stort engagement hos underviserne på
forløbet, da det også kan være helt nye måder for dem at undervise
på. Det kræver tid og overskud, hvorfor det også er vigtigt at skabe
projekterne ud fra en faglig platform.
Lektionsplan:

Lektion 1

Lektion 2

DAG 1

DAG 2

DAG 3

Introduktion til
forløbet

Introduktion til
dagen

Færdiggør visionboost

Personlige kompetencer

Octoskills postevaluering

Octoskills præevaluering
Case film

Opsamling på brain- Forbereldelse af
storm
stand og præsentation
Casefilm
PAUSE

Lektion 3

Besøg af iværksætter

Oplæg om virksoPræsentation og
hedsformer, budget- bedømmelse
ter, moms og skat

Lektion 4

Opstart brainstorm

Oplæg visionboost

Afslutning

PAUSE
Lektion 5

Besøg af Holbæk
erhvervsforum

Lektion 6

Arbejde med
brainstorm

Arbejde med virksomhed/produkt på
visionboost

Du kan finde hele forløbet her:
http://uiiv.ffe-ye.dk/undervisningsforloeb/eudeux/undervisningsforloeb-eudeux/vil-du-vaere-ivaerksaetter
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Landliv til levevej
IBC – EUD/EUX

Lektionsplan:
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Formålet med dette forløb er, at eleverne skal forandre et landbrug til
et sted, der bliver brugt til turisme. De skal hjælpe Susanna og Peter
med at udnytte deres store landejendom til et bæredygtigt sted for
oplevelser og turisme, som de samtidig kan ernære sig ved . Det er et
tværfagligt forløb der indeholder elementer af idégenerering, dansk,
afsætning, IT, virksomhedsøkonomi, tysk og engelsk, hvilket kan ses
herunder. Underviserne har valgt at give eleverne indflydelse på deres
retning, men har stadig opsat en række krav til indholdet. Eleverne arbejder med projektet i grupper, og projektet afsluttes ved, at alle grupper fremlægger deres løsningsforslag.
IDEKATALOG
Idégenerering
 Idegenerering - vis resultat
 Business Model Canvas
 Innovationsbegreber
 Trends

IT
 Regneark
 Brevfletning
 Power Point
 Visuel identitet

Dansk
 Intern ekstern kommunikation
 Pressemeddelelse
 Nyhedsbrev

VØ
 Etableringsbudget
 Budget for det første år
 Kalkulationer

Afsætning
 Forsyningskæden
 S
 ervicepakken - kerneydelse
/ periferiydelse
 S
 egmentering med
3 alternative
 SMUK
 De 4p’er

Tysk
 Brochurer
 Plakater
 Parlør
 Brugsanvisninger

Krav
Anbefalet
Ønske

Engelsk
 Brochurer
 Plakater
 Parlør
 Brugsanvisninger Prioritering:

Modul 1

Introduktion til
projektet

BMC

Modul 2

Hvad er
iværksætteri?

Udlevering af
opgave
og Løvens
Hule

Modul 3

Trends og Projektfremtiden arbejde

Modul 4

Idégenerering og
gruppesammensætning

Projektarbejde

Projektarbejde

Fremlæggelser

Du kan finde hele forløbet her:
http://uiiv.ffe-ye.dk/undervisningsforloeb/eudeux/undervisningsforloeb-eudeux/fra-landliv-til-levevej
Underviserens egne noter og erfaringer:
Ulrik Nielsen – underviser
Iværksætteri projekt
På IBC-Aabenraa har vi arbejdet med iværksætteri gennem mange år.
I de senere år har vi udvidet det til, at forskellige projekter, som alle
arbejder med overskrifterne kreativitet - idegenerering – handlingsorientering, bruges som led i en tretrins raket. Se billedet på side 22.
På GF 1+2 skal eleverne igennem 3 projekter på i alt 49 moduler af 100
min. undervisning, der hver har sit eget fokusområde. Fælles for alle
projekterne er, at eleverne skal introduceres til og lære om fremtidens
krav og forbrugertendenser på arbejdsmarkedet.
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Projekt 3 - Iværksætteriprojekt:
Det sidste projekt, hvor vi ”øver” os i at starte en virksomhed op.
Projektet er placeret på GF2 således, at eleverne kan inddrage samtlige grundfag, som de løbende har modtaget
undervisning i. Eleverne oplever bedre sammenhæng i fagene, og flere elever udtaler, at grundfagene giver bedre
mening for dem, fordi de skal anvende teorien fra grundfagene til løsningen af opgaven.
Derudover introduceres de til fremtidens nye forbrugertrends der - som et benspænd - er indlagt i projekt således,
at eleverne udfordres til at udvikle nye forretningsområder på en kreativ måde. Samtidig kan de drage nytte af de
erfaringer, som de har opnået i de første 2 projekter. Det
er vigtigt med den erfaring, fordi idégenereringsprocessen
kan virke diffus, fordi de mangler en tydelig defineret nedskrevet arbejdsopgave. Men når de har stiftet bekendtskab med metoder fra tidligere, giver det ro på, og de tør
hengive sig til det kreative.
Når processen går godt, kan grupperne have op til 10-15
forskellige kreative ideer til nye forretningskoncepter, som
de kan vælge imellem.
Når det går skidt, har gruppen på et meget tidligt tidspunkt
allerede lagt sig fast på, hvilket forretnings-koncept de vil
arbejde videre med. For de grupper stopper kreativiteten,
og deres løsning bliver ofte et smalt forretningskoncept,
der mangler differentiering og nytænkning.
Fremlæggelse foran underviseren er tilrettelagt som eksamenstræning, og eleverne oplever, at de bliver bedre klædt
på til de rigtige eksamener, som ligger forude.
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GF I

GF II

IDÉGENERERING / KREATIVITET / HANDLINGSORIENTERING
REFLEKSION

PERSPEKTIVERING

REDEGØR
ANALYSÉR
VURDÉR

EN

USP

IT

VØ

USF

DA

AFS

EKSAMENSTRÆNING/PRÆSENTATION 15 min

EKSAMENSTRÆNING/PRÆSENTATION 25 min
INNOVATIONS BETYDNING
FOR BÆREDYGTIGHED

20 MODULER

I LØVENS HULE - PITCH

PROJEKT

INNOVATIONSPROJEKT:
Bæredygtighed/FN verdensmål
Innovationsteori - markedsføring af bæredygtighed
BESØG: Innovation “BUSINESS AABENRAA”/
bæredygtighed: “Awards”
FORMÅL:
at handle innovativt
og bæredygtigt

15 MODULER

PROJEKT
IVÆRKSÆTTERI PROJEKT:
Levevis - fra Bonde til Business
Iværksætteriteori - butikskoncept
Trends
BESØG: Iværksætter “Knit Happens”

FORMÅL:
at øve
iværksætteri

PROJEKT

FN VERDENSMÅL PROJEKT:
Personlighedstest grupper
Klassesamfund

GF I

GF II
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Fra ide til prototype
EUC SYD – EUX
Et online forløb, hvis formål er, at eleverne arbejder med idéudvikling af
deres forretningside, som de til slut præsenterer. Fokus er derfor både
på idé-, produkt- og konceptudvikling. De arbejder i underviserplanlagte grupper, da de hermed lærer at arbejde sammen med vilkårlige
mennesker, der hver især har forskellige kompetencer, og at disse kan
sættes i spil, så projektet kommer i mål ved elevernes fælles ansvar og
initiativ. Forløbet er derfor elevcentreret og med fokus på åbne opgaver gennem værdiskabende processer, hvorfor underviseren fungerer
som konsulent/guide.
Eleverne skal gennem et idéudviklingsforløb analysere egne og andres
ideer samt arbejde med deres forretningside, hvorfor eleverne også
kommer ind på patenter, rettigheder og nærområdets mange muligheder i forbindelse med opstart af egen virksomhed.
Analysen af andres virksomheder har fokus på FN’s 17 verdensmål, og
hvordan man kan profilere sig gennem disse.
Elevernes egne ideer udvikles gennem pretotyping, markedsanalyse
og produktudvikling, som de løbende pitcher grupperne imellem ved
brug af elevatortale. Perspektivet med forløbet er, at eleverne i fremtiden vil starte egen virksomhed, da de har fået nødvendig viden, erfaring og inspiration der gør, at de kan bygge videre på og arbejde med
deres ideer på det efterfølgende skoleforløb.
Underviserens egne noter og erfaringer:
Berit Hvidtved Dethlefsen – underviser
Formålet med de 2 dage var, at eleverne fik en indsigt i, hvad der var
hensigtsmæssigt at overveje i forbindelse med opstart at egen virksomhed.
Fra vores side var det et forsøg på at køre undervisningen on-line. Det
blev relevant, fordi vi skulle afvikle forløbet under første corona-periode, og derfor kom metoden særlig til sin rette.

Det var især udfordrende for mig som underviser, fordi det rent teknisk
var svært, og jeg kæmpede rigtig mange timer for at få det lavet. Men
jeg kom i mål, fordi jeg har en kollega, der er vildt dygtig på området, og
vi var makkerpar på opgaven. Derfor valgte jeg at investere temmelig
meget tid på projektet, således at jeg havde en ”master-opbygning/
skabelon” der kunne inspirere mig senere.
Eleverne har givet en god feed-back på hele forløbet. De kunne godt
lide den måde det var lavet på, dog synes de, at det var alt for kort tid.
Der var ikke tid til at gå i dybden med de forskellige områder, og de syntes også, at de lige skulle have sig indstillet på ”frekvensen” og på den
måde følte et højt tidspres. Det bevirkede at den kreative tænkning
blev lidt forstyrret – men ellers synes de det var godt.
Alt i alt en god oplevelse.

Lektionsplan:

MANDAG

TIRSDAG

Modul 1

Velkommen til

Pretotyping og produktudvikling

Modul 2

Forretningsidé

Arbejde med forretningsidé,
herunder udarbejdedelse af brochure, præsentationsvideo, facebookside ELLER hjemmeside

Præsentation af gruppearbejde
Modul 3
Modul 4

Færdiggørelse af forretningside
til endelig præsentation
Patener

Præsentation af forretningside

Fællesmøder I Teams
Gruppe/individuelt i iLearn

Du kan finde hele forløbet her:
http://uiiv.ffe-ye.dk/undervisningsforloeb/eudeux/undervisningsforloeb-eudeux/fra-ide-til-prototype
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Iværksættermesse
Køge Handelsskole - HHx
Formålet med dette forløb er at skabe opmærksomhed hos eleverne
om en mulig fremtid inden for iværksætteri, samt arbejde med kompetencer til at rådgive og formidle deres viden til andre, da en stor
gruppe grundskoleelever hvert år deltager i den kommunale iværksættermesse.
Eleverne skal selvstændigt planlægge, strukturere og udvikle en undervisningsseance, samt formidle indholdet til 29 forskellige 7. klasser,
dog med fokus på de udvalgte fagemner, som er besluttet i samråd
med koordinatoren for iværksættermessen Christiane, fra Køge kommune (www.iværksættermessen.dk). Det betyder at elevernes sprog
og mimik har stor indflydelse, for hvordan skaber man tydelig kommunikation og formidling, så man brænder igennem og skaber en god
kontakt, dialog og udvikling? Vigtige områder og perspektiver eleverne
ofte selv står i, og noget der har stor indflydelse for eleverne, også hvis
de vælger en fremtid som iværksætter.
Eleverne skal formidle følgende faglige emner:
• Segmentering
• Målgruppevalg
• Marketingmix (4 P’er/7 P’er)
• Positionering
• Pitching
• Koncept /idé
Forløbet har både et stort fokus på, hvordan eleverne anvender og formidler deres viden til en specifik målgruppe, samt på den refleksion der
opstår løbende, og de kompetencer det kræver at være iværksætter.
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Lektionsplan:

Modul 1

DAG 1

DAG 2

Introduktion
Målgruppe - 7. klasser

Præsentationsdag
8.30 - 14.35

Gruppesammensætning

Besøg af 7. klasserne

Udarbejdelse af undervisningsforløb

Velkomst

Rollen som underviser/
guide/coach
Modul 2

Plan A, B og C - hvis
tingene ikke lykkes
7. klassernes faglige
niveau er forskelligt
– differentiering

Plan for dagen og
fordeling af klasser
Undervisning
Guide/hjælp
Evaluering og refleksion

Udvikling af undervisningsforløb
Hjemmearbejde Undervisningsforløbene
færdiggøres

Du kan finde hele forløbet her:
http://uiiv.ffe-ye.dk/undervisningsforloeb/hhxhtx/undervisningsforloeb-hhxhtx/ivaerksaettermesse

Underviserens egne noter og erfaringer:
Anisa Buskov og Kim Damkjær - undervisere
Køge Handelsskole har et naturligt fokus på innovation, hvorfor projekt
UIIV har været spændende at deltage i, da det giver vores mange projekter en yderligere dimension og ekstra fokus på at arbejde med reelle
problemstillinger.
Elevernes motivation bliver helt klart større, nu mere indflydelse de
har, ligesom de lærer desto mere. I dette forløb er der mindre fokus
på elevernes egne projekter, men stort fokus på formidlingen, hvilket
bestemt sætter store krav til elevernes egne færdigheder. Det at kunne navigere og håndtere pludselige spørgsmål, være guide og formidle
viden til andre, giver høj grad sikkerhed i sit stof, samt fokus på hvor
forskellige vi alle er.
Christiane Kirkegaard Borup, pædagogisk konsulent i Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Projektleder for Iværksættermessen fortæller om messen:

”Vi er super glade for samarbejdet med Køge Handelsskole. Vi oplever,
at Innovationsdagen giver 7. klasserne et løft i forhold til deres præsentationer, når de står på Iværksættermessen, som er den store finale.
Det har været vigtigt for os, at eleverne får noget med hjem, derfor har
vi lavet aftaler med nogle super spændende firmaer, som kommer og
holder workshops for eleverne. Fx kan de møde Astra, der har fokus på
naturvidenskaber eller VITEC MV, der vil lære eleverne at blokprogrammere. Fælles for alle workshops er, at de kommer og præsenterer det
nyeste nye inden for teknologi og innovation i skoleverdenen.”
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Fremtiden bringer...
Projekt UIIV har taget fat på et emne, der har stort fokus i både dansk
politik, på uddannelsesinstitutionerne og i medierne, for vi hører ofte,
at fremtiden skal sikres gennem nye arbejdspladser skabt af innovation og iværksætteri.
Projekt UIIV er centreret om at arbejde med iværksætteri på erhvervsskolerne, fordi det giver stor mening og et vigtigt indhold hos den enkelte elev, og for manges vedkommende, fremtidig iværksætter.
Som et led i projektets udvikling og for at sætte yderligere
fokus på iværksætteri på erhvervsskolerne, har Fonden For
Entreprenørskab skabt Kickstart
Programme, der er et innovations- og iværksætterforløb for
elever på EUD og EUX. Forløbet
guider elever i at udvikle en innovativ idé og omsætte den til en
realiserbar virksomhed, samtidig
med at man dyster om den bedste virksomhedsidé i en lokal finale og, for de allerbedste idéer,
også en national finale, hvor
man møder elever fra erhvervsuddannelser i hele landet. Interesserede
kan læse mere om forløbet her: http://kickstart.ffe-ye.dk/

“Jeg er grebet
af ideen om at
blive min egen
chef”

Derfor er der brug for at høre andre unges historier, når vi skal sætte
rammerne for fremtiden. Projektet har man sammen med dets partner SMVdanmark fået udviklet 7 film med unge rollemodeller og 3
cases, som vi anbefaler til inspiration i iværksætteriundervisningen.
Filmene er som udgangspunkt meget fagrettede, men de omhandler
emner, som berører alle typer fag som økonomi, finansiering, love og
regler, hvorfor filmene også kan anvendes som baggrund for dialog
med eleverne uanset fagretning og uddannelsesniveau.

Alle film og cases kan ses på Youtube under
Projekt Undervisnings i Iværksætteris kanal:

SE ALLE
FILMENE
HER

Der er brug for yderligere fokus i undervisningen og hos de unge generelt set; på at skabe værdi for andre og kunne se muligheden for at
skabe sit eget. Når det er tilstede, har det utrolig stor betydning for de
unge:

“Det er 100 % det, jeg gerne vil på længere sigt”
“Jeg er grebet af ideen om at blive min egen chef”
“Det er inspirerende at gå ind i iværksættertankegangen. Personlig
synes jeg, at det kunne være spændende at skabe sin egen succes”
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Selvstændig automekaniker: Wiggers Auto & Mekanik
I disse 3 film fortæller Mads om at være iværksætter og selvstændig.
Her kommer en oversigt over filmene:
Iværksætteri er mange ting: William Hansen
Iværksætteri er mange ting. I denne film fortæller William Hansen om sin iværksætterrejse fra faglært tømrer til indehaver af
flere virksomheder, hvor han bruger iværksætteri som metode til
at opnå sine drømme. William sørger for at bruge de kompetencer, han har fået fra sin uddannelse og øvrige erfaringer, i de virksomheder, han har stiftet. Se filmen, hvor William selv fortæller,
hvordan han bruger iværksætteriet til at have fokus på sin egen
passion – og se hans tre gode råd til iværksættere.
Klik her for at se case film om William Hansen

Drømmen
Den første film handler om den drøm og den passion, der har ført
Mads til at starte egen virksomhed. Mads fortæller om, hvordan
han ser sin virksomheden som sit hjertebarn, da mekanikken har
været hans interesse, siden han var barn – og at valget er for livstid. Filmen fortæller også om, hvor vigtigt det er at prioritere sin
tid, fordi det er tidkrævende at være selvstændig. Men det positive
er, at Mads selv bestemmer.
Klik her for at se casefilm om drømmen og passionen
Finansiering
Den anden film handler om økonomi og finansiering. Mads fortæller om, hvor vigtigt det er at have styr på økonomien og være
vedholdende også i dialogen med banken. Det er hårdt arbejde at
finansiere drømmen. Fokus skal helt tiden være på virksomheden,
og Mads lægger vægt på, at det er vigtigt at tænke sig godt om
hele tiden og at fokusere på at holde udgifterne nede frem for at
have fokus på indtægter.
Klik her for at se casefilm finansiering
Automekaniker
Den tredje film handler om de love og regler, man skal kende og
overholde for at kunne starte en automekanikervirksomhed op.
Mads fortæller om de ting, han vidste, men også om de lovkrav,
der dukkede op undervejs, efter at han havde besluttet sig for at
blive sin egen chef. Som eksempelvis landzone-, brand- og miljøtilladelser.
Automekaniker
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Casefilmene er produceret af SMVdanmark og Andreas Omvik for UIIV.
Selvstændig frisør: Øz Coiffure
Öznur Heron Colac har drømt om at blive frisør og have sin egen
frisørsalon, siden hun gik i syvende klasse. Nu er hun indehaver af
ØZ coiffure i Espergærde. I denne film fortæller Öznur om at være
iværksætter og selvstændig.
Klik her for at se case film om Øz Coiffure
Klik her for at se case om Øz coiffure
Selvstændig maler: Gentoftemaleren
Elisabeth Oesten Frank ville være selvstændig malermester for at
få frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde. I denne film fortæller
Elisabeth om at være iværksætter og selvstændig.
Klik her for at se case film om Gentoftemaleren
Klik her for at se case om Gentoftemaleren
Selvstændig møbelsnedker: Rørvang Furniture
Thomas Rørdam var så tændt på at blive selvstændig, at han etablerede sit eget firma allerede et år inden han var færdigudlært som
møbelsnedker. I denne film fortæller Thomas om at være iværksætter og selvstændig.
Klik her for at se case film om Rørvang Furniture
Klik her for at se case om Rørvang Furniture

Fremtidens undervisning i iværksætteri kræver stort fokus på mangfoldighed, da der ikke findes én bestemt teori eller praksis som fører
frem til målet, eller en enkelt metodisk tilgang som er løsningen for
alle. Det vil for mange skoler betyde et stort fokus på emnet, ligesom
det vil kræve at underviserne tør give sig i kast med det og prøve. Bevidst prøve forskellige variationer, metoder og tilgange for at erfare og
skabe mening for sig selv, skolen og eleverne. Mening og læring der
understøttes af feedback og –forward og løbende evaluering, i det der
prøves forskellige former af forløb i hele elevens uddannelsestid.
Fokus på iværksætteri i undervisningen vil fortsat have stor indflydelse og skabe yderligere debat, og her vil især diskussionen af hvordan
evaluering og eksamen skal foregå udvikle sig yderligere i de kommende år. For kan der og skal der testes på iværksætteri og hvem skal gøre
sig til dommer?
Det er ønsket at vi med denne antologi kan medvirke til at understøtte
og inspirere undervisere, forskere og beslutningstagere i det videre arbejde med at praktisere, udvikle og muliggøre en nuanceret forståelse af
iværksætteri i erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasier. Samtidig ser
projekt UIIV en tydelig pointe vedrørende eleverne: Der er en klar sammenhæng mellem iværksætteriundervisning og elevernes motivation.
Ligesom der er evidens for at entreprenørskabsundervisning virker motiverende på eleverne. Eleverne bliver gladere for deres skole og uddannelse og, de er mere motiverede for yderligere uddannelse. Mange
undervisere oplever også, at de elever der ikke har så let ved at følge almindelige og traditionelle undervisning, har et større udbytte af
iværksætteriundervisning. Generelt føler eleverne sig i bedre stand til
at håndtere fremtiden og de udfordringer den bringer, og de mener i
højere grad at kunne bidrage positivt til samfundet.
Projekt UIIV og dets partnere har med denne antologi vist hvor mangfoldig iværksætteriundervisning er. Både rettet mod specifikke professioner/fagretninger, tværfaglighed, personlige drømme og de aktuelle
problemstillinger vores verden står overfor. Vi håber, at undervisere,
ledere, chefer og elever vil finde inspiration til at arbejde endnu mere
med iværksætteri, for både at skabe yderligere forståelse, flere forløb
og praksisformer, samt generelt skabe mening og værdi for andre.
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Iværksætterundervisning
har ikke et
endeligt facit

