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Redaktion: 
Redaktion: Morten Relster og Beate Laubel Boysen 
Projektleder: Anne Bahn Eghøje 
 
Særlig tak til: 
Udviklingsgruppe 
Styregruppe 
Tovholdere 
Referencegruppe 
Særlig stor tak til de mange undervisere der har bidraget til udvikling, afprøvning og opfølgning 
af undervisningsforløb, samt for at skabe spændende og inspirerende undervisning til eleverne. 
 
Partnere: 
 

 
 
Bidragsydere - finansiering: 
Denne udgivelse er støttet af Erhvervsstyrelsen og Den Europæiske Unions Socialfond som led i 
projekt "Undervisning i iværksætteri", hvor Zealand Business College – ZBC har været 
leadpartner. Øvrige udgivelser fra projektet vil - også efter projektets ophør - kunne findes på 
denne hjemmeside: http://uiiv.ffe-ye.dk/  

http://uiiv.ffe-ye.dk/
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Indledning Projekt UIIV 
 

I projektet Undervisning i iværksætteri - (UIIV) har 8 erhvervsskoler og erhvervsgymnasier og 

Fonden For Entreprenørskab - (FFE) over 3 ½ år, 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. 

 

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? 
 
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 projektets partner, SMVdanmark, fået udviklet 7 
film med unge rollemodeller og 3 cases, som vi anbefaler som inspiration i 
iværksætteriundervisningen.  
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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: 
o en helt ny måde at løse et problem på 
o et helt nyt produkt, der opfylder et behov 

eller 
 

• gammelt og kendt. fx: 
o gensalg af varer, man har købt 
o 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. 
(https://uiiv.dk/projektets-definitioner-paa-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: 
  

https://uiiv.dk/projektets-definitioner-paa-ivaerksaetteri/
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Produkt- og konceptudvikling 
 

Eleven kan gennemføre værdiskabende processer 

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 

 
Kan downloades eller ses online her: 
https://uiiv.dk/wp-content/uploads/2020/03/F%C3%A6rdigheds-og-vidensm%C3%A5l-v_2-m-
logoer-rev-19032020.pdf  
 
 
  

https://uiiv.dk/wp-content/uploads/2020/03/F%C3%A6rdigheds-og-vidensm%C3%A5l-v_2-m-logoer-rev-19032020.pdf
https://uiiv.dk/wp-content/uploads/2020/03/F%C3%A6rdigheds-og-vidensm%C3%A5l-v_2-m-logoer-rev-19032020.pdf
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Innovation og entreprenørskab  
De fire kompetenceområder og de underliggende færdigheds- og vidensmål, udviklet i Projekt 
UIIV, giver et tydeligt billede af, at det at opstarte eller drive en virksomhed kræver stor 
mangfoldighed og en bred skare af kompetencer. Kompetencer der naturligt bygger videre på 
innovations- og entreprenørskabsundervisning, som mange undervisere og institutioner har 
erfaring med. Det vil under afsnittet didaktiske principper blive koblet yderligere sammen, 
ligesom der opsættes konkrete principper. Iværksætteriundervisning vil dog i de fleste tilfælde, 
være centreret om aktuelle problemstillinger, som eleverne selv er med til at definere eller 
centreret om elevernes egne ideer til mulige fremtidige produkter og virksomheder. 
Inden vi går i dybden med de forløb, der er udviklet i forbindelse med projektet, vil vi give en 
introduktion til den overordnede pædagogik og didaktik i iværksætterundervisningen, samlet i 
betragtninger om generel entreprenørskabsundervisning.  
 
Formålet med innovations- og entreprenørskabsundervisning opfatter mange som en kompleks 
størrelse, men noget mange har erfaring med og en holdning til. Hovedformålet er at bibringe 
elever viden og kompetencer, der kan anvendes i mange forskellige sammenhænge, hvilket 
betyder, at det er en naturlig del af fremtidens dannelsesideal, som skal give elever 
kompetencer til at se muligheder og skabe værdi i bred forstand.  
Derudover skal innovations- og entreprenørskabsundervisningen også give elever de 
nødvendige redskaber, de har brug for til at kunne håndtere verdens lokale og globale 
udfordringer og forandringer. Derfor kan formålet bredt formuleres som: 

• At give den enkelte mulighed for- og redskaber til at forme sit eget liv 

• At uddanne engagerede og ansvarstagende medborgere  

• At udvikle viden og ambitioner om at etablere virksomheder og arbejdspladser  

• At øge kreativitet og innovation i eksisterende organisationer  

• At skabe vækst, udvikling og velfærd 
 
For at tydeliggøre disse formuleringer, kan følgende model og kompetencemålsbeskrivelse 
anvendes: 
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De fire komplementære og indbyrdes afhængige dimensioner:  
Handling, Kreativitet, Omverdensrelation og Personlig indstilling defineres som følgende:  
 
Handling  
Handling forstås som kompetencer til at iværksætte initiativer og at virkeliggøre disse gennem 
samarbejde, netværk og partnerskaber. Det er samtidig kompetencer til at analysere og 
håndtere økonomi, ressourcer og risici, kommunikere formålsrettet og at kunne organisere, 
målsætte og lede aktiviteter.  
 
Kreativitet  
Kreativitet forstås som kompetencer til at se og skabe idéer og muligheder, til divergent og 
abduktiv tænkning og til at kombinere viden fra forskellige områder på nye måder. Kreativitet 
er også kompetencer til at skabe og revidere personlige forestillinger, samt at eksperimentere 
og improvisere for at løse problemer og udfordringer.  
 
Omverdensrelation  
Omverdensrelation forstås som kompetencer til at kunne iagttage, analysere og konstruere en 
social, kulturel og økonomisk kontekst som arena for værdiskabende handlinger og aktiviteter. 
Dette indebærer viden om og forståelse af verden, lokalt og globalt, herunder vurdering af 
globale muligheder og problemstillinger.  
 
Personlig indstilling  
Personlig indstilling er de personlige og inter-subjektive ressourcer, som elever møder 
udfordringer og opgaver med. Det er troen på at kunne agere i verden og herigennem at kunne 
realisere drømme og planer. Personlig indstilling bygger på kompetencer til at overkomme 
ambivalens, usikkerhed og social kompleksitet og at kunne arbejde vedholdende. Det er 
ligeledes kompetencer til at kunne acceptere og lære af andres og egne fejl og at kunne 
foretage etiske vurderinger og refleksioner. 
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I modellen forstås entreprenørskabsundervisning som en integreret del af undervisning og 
uddannelse, baseret på den enkelte skoles og uddannelsesinstitutions mål og indhold. Det 
samme gør sig gældende med iværksætteriundervisning. Dermed fremhæves en præmis om, at 
forskellige grund- og kernefagligheder vil forme de fire dimensioner, hvilket naturligt kommer 
til udtryk, når eleverne arbejder med deres selvstændige ideer, løsningsforslag og fremtidige 
virksomheder.  
Der vil selvfølgelig inden for fag, professioner og studieretninger qua deres forskellige 
kernefaglige fokus, fremkomme variationer i måden dimensionerne konkret udfoldes på og 
bliver til fx social, økonomisk eller kulturel værdi. Det er således en ambition, at alle elever på 
tværs af det danske uddannelsessystem får innovative, entreprenørielle og iværksætter 
kompetencer. Ikke at alle kan det samme, eller har lært det i samme form. I modellen er de fire 
dimensioner placeret, så de kan udfoldes hver for sig i undervisningen. Dimensionerne er 
imidlertid indbyrdes forbundne, og de bør derfor, og særligt i undervisning der rummer 
entreprenørielle processer, indgå i et samspil med hinanden. 
 
  



   

Side 10 af 88 
 

 
Der kan derfor opsættes både kompetencemål, samt færdigheds- og vidensmål for hver af de 
fire dimensioner: (https://www.ffe-ye.dk/media/785757/taksonomi-2-udg.pdf - side 16) 

 Kompetencemål Viden Færdigheder 
Handling Eleven kan selvstændigt og i 

samarbejde med andre tage 
ansvar for at organisere, 
planlægge og gennemføre 
værdiskabende faglige 
opgaver og forholde sig 
refleksivt til sammenhænge 
imellem ressourcer, proces 
og resultater 

• teorier og processer indenfor 
innovation og entreprenørskab 

• projektledelse og 
forretningsplaner  

• ressourcer, økonomi, budget og 
regnskab  

• samarbejdsrelationer og former  

• kommunikationsformer  

• anvendelse af personlige 
netværk  

• vurdering af risici 

• selvstændigt organisere og gennemføre 
faglige projekter  

• evaluere egne og andres opgaveløsning 
ud fra relevante faglige kriterier  

• anvende relevante faglige begreber ved 
præsentation af resultater.  

• anvende relevant faglig kommunikation 
for en målgruppe  

• anvende enkle budgetter og regnskaber i 
en fagspecifik sammenhæng  

• anvende fagligt netværk i forbindelse 
med opgaver 
 

Kreativitet Eleven kan tage ansvar og 
arbejde vedholdende 
eksperimenterende og 
undersøgende med kreative 
processer indenfor et 
praktisk fagligt felt 

• begrebet kreativitet i relation til 
praktisk faglighed  

• kreative processer og metoder 

• den rolle kreativitet spiller i 
samfundet 

• anvende forskellige former for 
struktureret idegenerering  

• analysere og vurdere en mulighed eller en 
ide ud fra faglig viden og erfaringer  

• give udtryk for viden og kreativitet 
gennem modeller og illustrationer  

• eksperimentere og improvisere indenfor 
en specifik faglighed 
 

Omverdens-
relation 

Eleven kan ud fra en 
forståelse af egen kulturel 
og faglig baggrund 
interagere i faglige, sociale, 
kulturelle og økonomiske 
sammenhænge og analysere 
disse for muligheder 

• kulturelle, sociale og økonomiske 
forhold i en faglig kontekst  

• hvordan kulturelle, sociale og 
økonomiske vilkår skaber 
muligheder og udfordringer  

• forretningsmodeller, marked og 
markedsvilkår i relation til fag 

• beskrive og analysere lokale og regionale 
kulturelle, sociale og økonomiske 
muligheder og problemstillinger  

• beskrive egen kulturel baggrund og 
personlige værdier  

• beskrive sammenhænge imellem faglig 
viden og mulige forretningsmodeller 

• diskutere kulturel, social og økonomisk 
viden i relation til fag 
 

Personlig 
indstilling 

Eleven har en 
grundlæggende tro på egen 
faglig viden og ressourcer, 
kan selvstændigt og i 
samarbejde med andre tage 
ansvar og deltage engageret 
i usikre og åbne opgaver og 
kan håndtere egne 
emotionelle reaktioner i 
denne forbindelse 

• egne og andres forskellige 
personlige ressourcer  

• metoder til at arbejde med 
udvikling af faglige og personlige 
ressourcer  

• emotionelle reaktioner i 
forbindelse med forskellige 
arbejdsformer og opgaver 

• anvende egne ressourcer i forbindelse 
med løsning af åbne og usikre opgaver  

• arbejde engageret med åbne og usikre 
opgaver  

• beskrive personlige drømme og anvise 
eksempler på veje til at realisere disse  

• reflektere og lære af egne og andres fejl 
og succeser  

• diskutere etiske problemstillinger i 
forhold til fag 
 

 

https://www.ffe-ye.dk/media/785757/taksonomi-2-udg.pdf
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Didaktiske principper 
 
Der kan i forlængelse af ovenstående kompetence-, vidensmål og færdigheder trækkes en 
række principper for særlige didaktiske forhold, der potentielt gør undervisningen mere 
entreprenøriel, og dermed har større fokus på iværksætteri. 
Didaktik angår forholdet imellem mål, indhold og metode, og de principper der anvendes i 
denne sammenhæng, skal forstås som de forudsætninger undervisere lægger til grund for 
planlægning af undervisningen. Didaktiske principper vil naturligt have indflydelse på 
undervisningens form, karakter, struktur og udfald, hvorfor de er et redskab undervisere kan 
anvende, hvis de vil integrere entreprenørskab og faglighed i sin undervisning.  
Da der naturligt er stor forskel på al undervisning, undervisernes kompetencer og institutioners 
praksis og formål, skal disse principper ses som en mulighed for bevidst at indtænke 
entreprenørskab og iværksætteri i sin undervisning. 
 
Principper der understøtter handlingsdimensionen  
 

• at arbejde med værdiskabende og forandrende aktiviteter/projekter  

• at arbejde med involvering og inddragelse af elever 

• at give elever ansvar for aktiviteter  

• at anvende viden og færdigheder i forskellige kontekster  

• at tage afsæt i forskellige kontekster for aktiviteter  

• at anvende netværk og relationer  

• at stimulere varierende samarbejdsformer  

• at stimulere varierende præsentationsformer  

• at invitere til refleksion i forhold til handling  
 
Principper der understøtter kreativitetsdimensionen  

• at arbejde med eksperimenterende aktiviteter  

• at skabe tidsrum uden bedømmelse  

• at arbejde med skabende aktiviteter  

• at sikre faglig fordybelsestid  

• at stille åbne / umulige opgaver  

• at overraske og etablere det uventede  

• at involvere flere sanser  

• at invitere til refleksion i forhold til fantasi og kreativitet   
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Principper der understøtter omverdensrelations-dimensionen  

• at stimulere nysgerrighed og undren 

• at involvere aktuelle temaer  

• at perspektivere faglighed, viden og færdigheder  

• at involvere sociale, økonomiske og kulturelle kontekster  

• at sikre interaktion imellem individ, skole/institution og omverden  

• at opsøge viden og feedback fra omverden  

• at italesætte verden som mulighed  

• at invitere til refleksion i forhold til omverden  
 
Principper der understøtter den personlige indstillings-dimension  

• at sikre succesoplevelser  

• at stille tilpas udfordrende opgaver  

• at skabe rum for en anerkendende tilgang  

• at arbejde bevidst med usikkerhed  

• at arbejde med involvering og elevinddragelse  

• at understøtte og vejlede elever med feedback  

• at invitere til refleksion over personlige ressourcer og interesser  
(https://www.ffe-ye.dk/media/785757/taksonomi-2-udg.pdf - side 27+28) 
 
Sammenholder man disse principper med Projekt UIIV’s formål for iværksætteri: 
 
“Opstart af (egen) virksomhed” 
 
Og Fonden For Entreprenørskabs definition af iværksætteriundervisning: 
 
”indhold, metoder og aktiviteter, der understøtter motivation, kompetence og erfaring, som gør 
det muligt at opstarte og lede en virksomhed”  
 
Gives der et klart billede af, at det ikke vil være muligt eller hensigtsmæssigt at anvende alle 
principper eller kompetenceområder på én gang. Det er nødvendigt, som med al anden 
undervisning, at bryde formål og kompetenceområderne op i flere dele, for at sættes fokus på 
og arbejde med de enkelte områder dybdegående og med elevernes forudsætninger i fokus. 
Som det dog tydeligt ses i flere af de udvalgte forløb i denne antologi, vil længerevarende 
undervisningsforløb ofte involvere flere aspekter, kompetenceområder og principper, ligesom 
den “almindelige” undervisning ofte vil anvende en bred skare af ovenstående. Det betyder, at 
hvis man som underviser sikrer en metodisk mangfoldighed, variation og en naturlig involvering 
af eleverne, vil det formentlig gøre undervisningen “god” og samtidig øge elevernes motivation.  
  

https://www.ffe-ye.dk/media/785757/taksonomi-2-udg.pdf
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Men det kræver også en stor bevidsthed fra underviseren, da både principper og 
kompetenceområder skal anvendes bevidst, og stadig have det store perspektiv og 
dannelsesideal for øje, så det integreres og anvendes i den almindelige undervisning. Her er 
især elevernes forudgående viden og erfaring et vigtigt område. For selvom innovation og 
entreprenørskab har været et tværgående tema i folkeskolen i mange år, og iværksætteri er 
blevet mere mainstream med især ”Løvens hule”, er forforståelse og viden om iværksætteri 
ofte meget forskellig. Som fx denne elevs udtalelse fra Projekt UIIV’s midtvejsevaluering:  

 
Derfor skal man som uddannelsesinstitution og underviser også stille sig selv spørgsmålet: 
 
Hvad skal undervisningen gøre godt for? 
 
Iværksætteriundervisning sætter fokus på følgende: 
 

 
 
 
 

“Hvorfor skal jeg have iværksætteriundervisning, jeg vil jo bare være selvstændig 
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Iværksætteriundervisning har et naturligt fokus på at skabe virksomheder, men modellen 
herover viser også tydeligt, at iværksætteriundervisning skaber meget mere end blot det. 
Eleverne lærer om og erfarer gennem deres egne projekter, hvordan iværksætteri skaber værdi 
for andre, men også sætter fokus på dem selv.  
 
Hvad er iværksætteri for dem?  
Hvad er deres holdninger og meninger?  
Hvordan tager de ansvar og skaber forandringer? 
Hvilke problemstillinger ønsker de at sætte fokus på? 
Hvilken fremtid vil de være med til at skabe?  
 

Værktøjskassen 
At være en dygtig underviser, især i åbne processer og uden kendte slutmål, kræver det, at man 
ved hvilke modeller og værktøjer man skal anvende og hvordan disse skal gribes an. For hvad er 
formålet med at bruge netop dette greb eller denne type af undervisning, er noget undervisere 
altid skal være nysgerrige og opmærksomme på. 
Fra afsnittet didaktiske principper er det tydeligt, at læreren skal gøre sig bevidst om sine 
handlinger og brug af diverse værktøjer og modeller og det samme gør sig gældende ved 
processen i iværksætteriundervisning. Hvordan det enkelte forløb skal bygges op og hvilke 
typer af værktøjer eleverne skal præsenteres for, har erfaring med eller selv finder frem til, har 
indflydelse på, hvordan undervisningen planlægges og afvikles. 
Processen ved iværksætteriundervisning kan ofte sammenlignes med designprocesser og man 
kan anvende mange af disse modeller og værktøjer, men man kan aldrig anvende og bruge dem 
direkte. Det vil altid kræve en eller anden form for tilpasning, alt efter ens erfaring, tilgængelige 
lokaler og materialer, samt viden om ens elever. Derfor vil processen også variere mellem 
lineære og cirkulære processer og det vil i mange tilfælde være op til læreren at guide eleverne 
og komme med løbende indspark og feedback til deres selvstændige projekter i nuet. Det vil 
dog ofte bestå af en variation mellem divergente og konvergente processer, ligesom der ofte 
opstilles en række nedslag, som fx valg af problemstilling, målgruppe, disharmoni, løsning, 
materialevalg, samarbejdspartnere osv. Men det er også tydeligt, at der ikke er nogen one size 
fits all! 
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Birgitte Woge Nielsen - VIA, der har været medskaber af Projekt UIIV’s opkvalificeringskursus og 
som er ekspert i innovation og entreprenørskab, samt koordinator for VIAs studentervæksthus 
for det sundhedsfaglige område, har lavet denne visualisering af hvordan en værktøjskasse 
kunne se ud: 
 

 
 
 
 
 



   

Side 16 af 88 
 

 

Underviserens rolle  
Kompetenceområderne, de didaktiske principper og åbne sekvenser giver et tydeligt billede af, 
at iværksætteriundervisning både tager afsæt i den faglige undervisning, verden omkring os og 
elevernes interesse og erfaring. Det betyder, at undervisningen kræver, at eleven har en langt 
mere afgørende og styrende rolle end ved traditionel undervisning. Underviserens rolle vil 
derfor i mange henseender være anderledes, da det i iværksætteriundervisning er eleven, som 
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.  

 
 
 

 
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 underviser 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. 
 
De forløb der er udvalgt til denne antologi, arbejder hver især ud fra disse aspekter af 
underviserens rolle og undervisningens struktur.  
 
  

Iværksætterundervisning har ikke et endeligt facit 
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Et eksempel på ovenstående fokus, 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 
 
Forløbet er udviklet af Kim Barding, IBC ud fra erfaringer 
opnået i det opkvalificeringsmodul, som UIIV har 
gennemført i samarbejde med VIA University College.  
 
 
 

 
 

http://uiiv.ffe-ye.dk/undervisningsforloeb/hhxhtx/undervisningsforloeb-hhxhtx/fortid-nutid-og-fremtid-hvordan-ser-din-branche-ud
http://uiiv.ffe-ye.dk/undervisningsforloeb/hhxhtx/undervisningsforloeb-hhxhtx/fortid-nutid-og-fremtid-hvordan-ser-din-branche-ud
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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: 
 

1. Innovation, iværksætteri og FN’s verdensmål – Dalum Landbrugsskole  
 

2. Gourmetbutikken – ZBC – EUD  
 

3. God viden ved opstart af virksomhed - CELF – EUD  
 

4. Iværksætterispillet – en proces fra idé til pitch - Mercantec - EUD 
 

5. Iværksætterievent – vil du være iværksætter? - EUC NVS – EUD 
 

6. Landliv til levevej – IBC - EUD/EUX 
 

7. Fra ide til prototype – EUX – EUC SYD  

 

8. Iværksættermesse - HHX - Køge Handelsskole 
 

 
  

http://uiiv.ffe-ye.dk/
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Innovation, iværksætteri og FN’s verdensmål 
Dalum landbrugsskole – Gymnasial uddannelse 
 
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. 
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 kunde- og konkurrentafklaring  

• Arbejde med deres netværk  

• Møde forskellige eksterne oplægsholdere 

• Udvikle og afprøve prototyper  

• Udvikle en god pitch 
 
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.  
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Lektionsplan: 

Skema Mandag Tirsdag Mellemliggend
e periode I 
strategi og 
markedsføring 

Onsdag Torsdag Fredag 

8.15-9.00 Opstart Oplæg:  
Projektledelse 
som værktøj 

Kunde- og 
konkurrentafkl
aring 
  
Markedsføring 
  
Segmentering 

Opsamling Opsamling Klargøring til 
præsentation 

9.05-9.50 Airplane øvelse 4C – modellen 
Testcard 
Kundeanalyse 

Oplæg fra 
ekstern 
oplægsholder 
  

BMC Deadline for 
færdiggørelse 
af BMC og 
fremlæggelse 

9.50-10.10 Formiddagskaffe      
10.10-10.55 Idegenrering Oplæg fra 

ekstern 
oplægsholder 

BtB og BtC Arbejde i 
grupperne 
  

Arbejde i 
grupperne 
  

Finale: 
 Præsentation 
for Løvens 
Hule 11.00-11.45 Netværk 

11.45-12.30 Middagspause 

12.30-13.15 Oplæg fra 
eksterne 
oplægsholdere 

Arbejde med 
ideen i 
grupperne 

Markedsunder
søgelser 
  
Købsadfærd 

Afprøve 
pretotype/mo
del 

Oplæg:  
Den gode pitch 

Præsentation 
fortsat 
  

13.20-14.05 Gruppearbejde: 
Er der opstået 
nye ideer? 
 Teamkontrakt og 
teamanalyse 

Gruppearbejde 
- netværk 

Gruppearbejde 
- BMC 

14.05-14.25 Eftermiddagskaffe 

14.25-15.10 Udvælg din ide Arbejde med 
ideen i 
grupperne 
  

Konkurrencebe
greber/former 
  
Konkurrencest
rategier mv. 

Gruppearbejde 
- BMC 

Workshop 13   

15.15-?  Gruppearbejde  

 
Forløbet starter med en Airplane øvelse, hvis formål er at sætte fokus på pretotyping og at 
kunne sælge sin idé: 
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Der laves nogle grupper af 4- 6 personer og 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 eleverne lave deres papirfly ud af de sidste to skykker papir 

2. Moderatoren/underviseren 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/underviserne skriver grupperne op, notere deres bud på flyvelængde, evt. 
navn på flyet  

6. FØRST NU må gruppen begynde at lave deres papirflyv 
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 evaluering. 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 

 
Efter den indledende øvelse sættes der fokus på idégenerering. Til dette har underviser Birthe 
Erhardt Egdal lavet sin egen innovationskuffert, som er fyldt med alt hvad hun har brug for: 
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Den kan nemt transporteres rundt, ligesom Birthe altid opdaterer den, alt efter hvad hun har 
brug for inden den pågældende lektion. Øvelserne der anvendes varierer alt efter hvilke typer 
af elever Birthe har og hvad fokus er. Til denne intro bruges der øvelser fra Idea Space. 
 
Efter denne intro får eleverne 2 oplæg 
 
 

• Direktør fra Dansk Agroindustri: 
Intro til Agroindustrien og innovation i agroindustrien 

• Marketingschef, SAC: 
Værdikædetænkning, fra jord til bord i landbrugs- og fødevareerhvervet. Hvad er det 
der påvirker fødevarekæden?  
Gør disse påvirkninger, at vi skal tænke og agere anderledes i fremtiden – og 
samarbejde på en anden måde. 
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Oplæggene giver udover et fagligt og samfundsmæssigt indspark også en dybere forståelse for 
det faglige område eleverne skal arbejde med i projektet. 
Herefter sættes der fokus på samarbejde og team kontrakt og Birthe har lavet følgende 
tjekliste: 
 
TEAM KONTRAKT- EKSEMPLER PÅ RELEVANTE SPØRGSMÅL & DISKUSSIONSPUNKTER  
 

1. Hvem er vi, hvordan ser vores profiler ud i teamet?  
2. Hvordan videndeler vi, kontakter hinanden, og i hvilket tidsrum er det ok at kontakte?  
3. Hvad er arbejdstiden, og hvor udføres arbejdet?  
4. Hvad gør vi i forhold til medlemmer af gruppen, som ikke møder som aftalt?  
5. Hvad er betingelserne for samarbejdet?  
6. Hvor stor en arbejdsbyrde forventer vi, og hvordan fordeles den imellem os?  
7. Hvad skal resultatet af vores arbejde være?  
8. Hvilken kvalitetsstandard skal arbejdet leve op til?  
9. Hvad er teamets styrker og svagheder?  
10. Hvordan vil vi afdække eventuelt manglende profiler i gruppen?  
11. Hvordan skaber vi arbejdsglæde i teamet? 
12. Hvordan vil vi hver især bidrage til arbejdet? 
13. Hvordan vil vi få processerne til at flyde og være dynamiske?  
14. Hvordan vil vi bidrage til arbejdet med den konkrete problemstilling eller udfordring?  
15. Hvordan håndterer vi stressede situationer?  
16. Hvordan håndterer vi uenigheder eller konflikter i gruppen? 

 
Grupperne udvælger 3 ideer, beskriver dem og påbegynder på deres BMC, hvor Birthe har 
tilføjet FN’s verdensmål: 
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Som afslutning på den første dag, skal grupperne udvælge den idé de gerne vil arbejde videre 
med. Den pitcher de, får feedback og gør klar til det videre arbejde med testcards. 
 
Opgaven: 
Eleverne skal identificere, om der er kunder til deres ydelse/produkt. Det gør de ved at udfylde 
dette TEST card 
Step 1: We believe that: Vi tror at det er muligt at sælge dette produkt xxxxx til en gruppe af 
kunder som…….. 
Step 2: To vertify that, we will: undersøge det, ved at lave en spørgeundersøgelse….., samt lave 
interviews….. 
Step 3: And measure: på antal svar og tilkendegivelser inden for 7 dage. 
Step 4: We are right if: ”vi er tilfredse med det, hvis vi har opnået en positiv tilkendegivelse på 
80% af de besvarede undersøgelser” 
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Herefter bliver eleverne introduceret til og arbejder 4C modellen: Collect, Create, 
Commercialize og Collaborate, samt til kundeanalyse. 
 
Derefter får de et oplæg af Inkubationschef ved Agro Business Park om Innovaiton og 
iværksætteri i relation til Landbrug og fødevarer. Megatrends, tendenser, erfaringer med 
Startups og generelt inspiration til at kunne arbejde videre med egne ideer. 
 
Før eleverne selv skal ud og i gang, introduceres de også til at arbejde med og anvende deres 
netværk: 
 
Formålet er at eleverne skal lære, hvad det vil sige at have og anvende et netværk, og 
betydningen af dette, samt hvordan man kan udvikle det. Derfor sættes eleverne til at oprette 
en linkedin profil og vise, hvordan den kan bruges, ligesom de sættes til at gennemgå den 
nedenstående reflektionsliste over netværk.  
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Eleverne har nu en mellemliggende periode, hvor den almindelige undervisning i faget Strategi 
og markedsføring underbygger forløbet og klæder eleverne på til den sidste del af projektet. 
 
Når projektet startes op igen, ca. 2 uger efter, startes der med en opsamling og eleverne har tid 
til at arbejde med deres prototype, inden de får et oplæg fra Væksthus Fyn med fokus på 
opstartsmiljøet, adgang til kapital, fordele og ulemper med bank vs investor vs offentlige puljer, 
samt hvordan Væksthus Fyn kan hjælpe. 
Resten af dagen har eleverne til at arbejde med deres preto/prototyper, afprøve dem og 
generelt arbejde med projektet. 
 
Den næstsidste dag er der fokus på forretningsplan og BMC, ligesom eleverne har en workshop 
om den gode pitch. Her ser eleverne noget af Løvens Hule, ligesom der sættes fokus på: 

• Din forretningside: teknik, design, økonomi og hvordan med konkurrenter 

• Hvem er målgruppen: deres adfærd og hvilke tendenser rører der sig? 

• Personlig fremtoning: Husk du sælger dig selv og din passion for dit produkt. Brænder 
du for det? 

• Sig det vigtigste først! 
 
Du kan finde hele forløbet her:  
 
http://uiiv.ffe-ye.dk/undervisningsforloeb/hhxhtx/undervisningsforloeb-hhxhtx/innovation-
ivaerksaetteri-og-fns-verdensmaal  
 
  

http://uiiv.ffe-ye.dk/undervisningsforloeb/hhxhtx/undervisningsforloeb-hhxhtx/innovation-ivaerksaetteri-og-fns-verdensmaal
http://uiiv.ffe-ye.dk/undervisningsforloeb/hhxhtx/undervisningsforloeb-hhxhtx/innovation-ivaerksaetteri-og-fns-verdensmaal
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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 mange, 
hvorfor man med fordel skal skrue lidt ned for teorien og op for praksisfagligheden. 
Men det kan også have sine udfordringer. Ligeså fantastisk det kan være at samle projektet og 
skabe plads til fordybelse, ligeså 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” 
 
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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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. 
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Lektionsplan: 

 
UGE 1 
Sort: Er hovedfag   Rød: Iværksætteri-orienteret  
Blå: Tekst til underviserne  Grøn: Er et undervisnings lokale ønske eller info til kolleger 

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag  Fredag 

Formiddag Teori  
Opstart kl 10.00  
BESTIL pc  
   
Opstart Moodle 
Introduktion           til 4 
hf. 
 
Introduktion til  
Logbog. 
 
Opstart af projekt – 
fokus på opstart af 
butik i 2030 

 

Teorilokale 
Hvad sælger 
slagterbutikken i 
2030 

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

 

Opskæring 
2 x ½ gris pr. 
gruppe 
3 mandsgrupper 
1 ½ gris efter 
svendeprøvevejled
ning 

 
 
 
 

Måltidsløsning 
Køkken  

 
 
Arbejde med 
projekt   

 
 
Prøve “to Go” 
menu af  

 

Måltidsløsning  
Køkken 
Vegetarretter 
Hk kød 
challenge 

 

Eftermiddag Elever opdeles i 
grupper af 3 elever 
 
Fokus på årstidens 
råvarer til to go  
 
Kan vi lave mad uden 
kød? 
 
De 5 Grundsmage  
 
Bæredygtighed  
Klimavenligt   
Kundeservice        
QR koder om hvordan 
kunden kan tilberede 
produktet 
Bestil varer til onsdag 

Arbejde med 
projekt  
  
Hvordan udøver vi 
Kundeservice? 
hvordan øger vi 
mersalg?   
        
Hvad er “personligt 
salgs”-tekniker og 
spørge-teknikker?  
Lave flyvers 
kalkulation via 
elektronisk kalk. 
Emballering 
Allergener 
Prismærkning  

 

Arbejde med 
projekt 
 
1 ½ gris vælg 3 
kreative udskæring 
Som skal tænkes i 
projektet 
slagterbutik i 2030 

 
 
Tage kød fra til 5 
forskellige 
convenience til 
torsdag 
  

Lave projekt- 
opgave 

 
 
Forberedelse til 
i morgen 
  

FRI 
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UGE 2 
 

 Mandag 
    

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Formiddag BU + BU køk 
+ opsk 3 
 
Hjælpe med at fylde op 
i butik til 09:30 

 
Arbejde med projekt   
Klargøre projekt til  
Salg i butik 
 

BU + BU køk 
+ opsk 3 

 
Hjælpe med at 
fylde op i butik til 
09:30 
 
Arbejde med 
projekt   
Sælge produkt i 
butikken 
smagsprøver 
 

Opskæring 

 
 
Oksekød  
Alle delstykker 
1 hver 

 

Opskæring  

 
Skinke Battle 

 
 
 

Arbejde med 
projekt   
 
Teori 

 
Fremlæggelse 
af logbog  

 
Evt. 
manglende 
fremlæggelser 
af projekt og 
evaluering  

Eftermiddag BU + BU køk 
+ opsk 3 
 
Klargøre projekt til  
Salg i butik 

Arbejde med 
projekt   
 
BU + BU køk 
+ opsk 3 

 

Opskæring 

 
 
 

Arbejde med 
projekt 
 
Teori 
 
Kalkulation 

 
Samt 
Fremlæggelse af 
projekt 

 
 

 
 
Projektopgave Gourmetbutikken 4. HF 
På dette 4. HF skal du arbejde med iværksætteri og kompetencer ift. det at starte og drive en 
slagterbutik. Du skal samle et team på 3 personer, og I skal fremlægge et projekt om hvad og 
hvordan fremtidens Gourmetslagter butik, sælger og ser ud i 2030.  
 
TEAMet skal afprøve projektet af i gourmetslagterbutikken torsdag og fredag i denne uge. Det 
færdige projekt vises for klassen den anden sidste dag og må max vare 15 min.  
Brug billeder og video som dokumentation, brug gerne power point.  
 
TEAM’et skal arbejde med og forsøge at udvikle fremtidens måltidsløsning i Gourmetslagter 
butikken.  
Tænk endeligt kreativt & innovativt og start med at finde på et fantastisk navn til jeres team.  
 
Måltidsløsningen skal laves af en valgfri udskæring af grisen. Planlæg opgavens omfang og 
beskriv processen kort, hvem gør hvad osv.  
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Opgaven er følgende:  
 
Gourmetslagterbutikken anno 2030  
 

- Du/I skal starte en ny butik, hvordan kan i differentiere jer fra andre slagterbutikker? 
Beskriv helt præcis hvad i vil gøre?  

- Hvorfor skal kunden lægge sine penge i jeres butik?  
- Beskriv hvad i vil gøre for at give den ultimative kundeservice.  
- Hvad menes der med visuel reklame?  
- Hvordan kan i øge salget/omsætningen i Gourmetslagterbutikken?  
- Hvordan differentiere en iværksætter sig fra de allerede eksisterende selvstændige 

butikker, og hvilken egenskaber skal den dygtige slagter have som sælger?  
- Find de 5 bedste spørgeteknikker som kan bruges til den indledende kontakt med 

kunden.  
F.eks  

- Hvad menes der med 4 X 20 reglen?  
- Hvordan vil i bruge den digitale platform til at promote jeres butik? Her skal udarbejdes 

en reklame som skal være digital! (forestil jer, jeres åbningsreklame for butikken)  
- Hvorfor skal vi fortælle den gode historie? Storytelling 

 
 
Måltidsløsning /Convenience til 1 person 
 

- Lav fremtidens måltidsløsning og præsenter den i Gourmetbutikken.  
- Produktet skal indeholde årstidens råvarer.  
- Måltidsløsningen skal indeholde en udskæring af grisen.  
- Måltidsløsningen skal fremstilles til 1 person.  
- Du har kun de råvarer til rådighed der står på råvarelisten.  
- Der skal laves en kalkulation.  
- I skal skrive en allergeneliste.  
- Hvilke grundsmage indeholder produktet.  
- Hvad er convenience?  
- Forhold jer til bæredygtighed.  
- Der skal laves en tilberednings vejledning til kunden.  
- Der skal laves en anretningsvideo på 30 sek. til YouTube og en QR kode.  
- Udarbejd en ernæringsberegning. (iminmad.dk).  
- Beskriv hvordan produktet skal emballeres og sælges i butikken.  
- Udvælg 2 af FN’s 17 verdensmål.  
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Måltidsløsningen/Convenience skal udvikles, tilberedes og smages af torsdag. Der skal udvikles 
5 forskellige retter til 1 person. Gruppen skal udvælge et af produkterne som skal laves og gøres 
klar til salg & smagsprøve i Gourmets butikken tirsdag. Mandag skal der produceres 8 enheder 
af jeres valgte ret til salg. De 2 af dem er til smagsprøver. Det hele skal ende ud med en event i 
Gourmetbutikken, hvor teamet skal sælge sit produkt. Hvem får solgt flest?  

 
- Beskriv hvorfor i valgte netop denne ret og beskriv hvor godt jeres salg er gået.  
 

Det er en TEAM opgave og det forventes at alle er engageret i TEAMets beslutninger Du kan 
finde inspiration, viden og teorier I slagterbiblen, på moodle og nettet. Se nedstående link: 
 

- Takeaway & Nem Aftensmad - Klar på bare 15 min! | Homemate.dk 
- Jesper Buch: Sådan bliver du iværksætter - YouTube 
- Undervisning i iværksætteri (ffe-ye.dk) 

 
GOD FORDØJELSE 

 

 
ZBC blevet godkendt som UNESCO Verdensmålsskole. Det betyder, at vi nu er en del af et 
globalt netværk af skoler, der arbejder for at fremme bæredygtig udvikling og har fokus på at 
gøre elever til globale medborgere. 

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

https://shop.homemate.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=b-Yd11rHaWQ
http://uiiv.ffe-ye.dk/cases-og-rollemodelfilm
http://uiiv.ffe-ye.dk/undervisningsforloeb/eudeux/undervisningsforloeb-eudeux/gourmetbutikken
http://uiiv.ffe-ye.dk/undervisningsforloeb/eudeux/undervisningsforloeb-eudeux/gourmetbutikken
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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. 
 
 

 
 
 
 
  

”Jeg tror og håber på, det kan gøre en forskel i forhold til vores elever, at vi arbejder 
med iværksætteri i undervisningen. Og at det tænder en gnist og gejst hos nogle af 
dem” Kenneth Bechmann Veie 
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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: 

 Dag 1 Dag 2 

Lektion 1-2 Patent og rettigheder 
 

Salg og markedsføring 

Lektion 3-4 Etablering af virksomhed 
 

Forretningsmodel 
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Her giver Underviser Diana et eksempel på, hvordan lektionsplanen kunne se ud for Salg og 
markedsføring: 

 
Tidspunkt Undervisningsaktivitet Formål Evt. materialer 

8.10-8.20 Præsentation. Metode: Læreroplæg:  
Præsentation af lektionernes indhold, mål og metoder. 

• Vores virksomhed 
o Den billigste 
o Den kvalitetsbevidste 
o Den bæredygtige 

• Markedsvurdering 
o Konkurrentanalyse 
o Målgruppe 

• Bløde værdier 
o Social bæredygtighed 

• Salg og Markedsføring  
 

At eleverne får 
overblik over de 2 
lektioner samt hvad 
læreren forventer 

PowerPoint. Ikke 
længere en 5 
slides. Fx 
præsentation af en 
anden faggruppe, 
for ikke at 
strømline.  

30 min Vores virksomhed. Metode: Mindmap el. brainstorm 
Gruppeinddeling (lærerstyret eller valgfri) 
Klassen deles i 3 eller 6 (eller hvad der nu passer, det skal 
bare gå op i 3) 
Grupperne får tildelt en kategori hver: 

• Den billigste 

• Den kvalitetsbevidste 

• Den bæredygtige 
Grupperne skal arbejde med at definere deres 
virksomhed ift. nogle af følgende parametre: 

o Virksomhedens image 
o Beliggenhed 
o Indretning (salgsbutik) 
o Pris 
o Service. Hvad er service egentligt? 
o Kvalitet 
o Produkt 
o Personligt salg og service (Pitch) 
o Evt. 

At eleverne får 
kendskab til de 
værktøjer som de 
forskellige 
virksomheder har til 
rådighed når de fx 
skal promovere sig 
selv 

Flip Over, tuscher, 
PC og telefon 

15 min Markedsvurdering. Metode: Gruppearbejde  
Undersøg Lolland Falster. HV-spørgsmål 
Hvilke konkurrenter inden for fagområdet? 
Hvordan reklamer de? 
Hvilke paralleller er der i mellem hvordan de 
promoveres? 
Hvad mangler der, for at I synes det er godt? 

At eleverne bliver 
gjort deltagende 
hurtigst muligt 
(induktiv) samt at de 
får kendskab til 
markedet 

PC (fx Word), 
telefon, Ugeavisen, 
Folketidende og 
internet (generelt 
medier) 
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15 min Bløde værdier – debat i plenum 
Vi ansætter lærlinge☺ 
Bryd fordomme om lærlinge 
Hjertestarter (fx i firmabilen eller salgslokalet) 
Brug af lokale råvarer 
Samarbejde med kommune, fx for at få folk i aktivering 
eller tilbage på arbejdsmarkedet 
 
… Elever ´tvinges´ til at gøre sig overvejelser om hvordan 
deres virksomhed kan arbejde med overnævnte faktorer 
 

At eleverne finder ud 
af at de faktisk er et 
aktiv for firmaerne. 
At eleverne for en 
forståelse af at 
brugen af bløde 
værdier kan vende 
en ekstra udgift til en 
større ordre/indtægt 

Debat i plenum 
og/eller brug af Pc 
og tlf. Evt. 
diskussion i 
grupperne, måske 
endda på tværs af 
grupperne. Evt. 
ringe til rigtigt 
firma som bruger 
de bløde værdier 
og spørge ind til 
deres erfaringer. 

20 min Salg og Markedsføring. Gruppearbejde 
o Hvem er kunden og hvordan skal vi 

reklamere? 
 

o Hvor meget må det koste og hvordan 
skal det sælges? 

 

At eleverne skal 
opnå kendskab til 
forskellige former for 
markedsføring samt 
– ud fra kunden - 
beslutte hvordan de 
vil markedsføre og 
sælge 
produktet/ydelsen  

PC og telefon 

 
Til hvert delelement er der udviklet PP slides, som bruges som udgangspunkt: 
 
Patenter og rettigheder: 

 
  

http://uiiv.ffe-ye.dk/media/793370/patenter-og-rettigheder-pp.pptx
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Etablering af virksomheder: 

 
 
Salg og markedsføring: 

 
  

http://uiiv.ffe-ye.dk/media/793381/etablering-af-virksomhed-pp.pptx
http://uiiv.ffe-ye.dk/media/793371/salg-og-markedsfoering-pp.pptx
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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.  
  

http://uiiv.ffe-ye.dk/undervisningsforloeb/eudeux/undervisningsforloeb-eudeux/god-viden-ved-opstart-af-virksomhed-celf
http://uiiv.ffe-ye.dk/undervisningsforloeb/eudeux/undervisningsforloeb-eudeux/god-viden-ved-opstart-af-virksomhed-celf
http://uiiv.ffe-ye.dk/media/793401/forretningsmodel-pp.pptx
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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: 

 
 
 

https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene


   

Side 42 af 88 
 

 
 
Lektionsplan: 
 

Uge 46 Mandag Tirsdag Onsdag 

8.00-8.45 Introduktion Markedsanalyse Prototype 
 8.45-9.30 Idégenerering og -

udvikling 
 

 Pause 

9.55-10.40 Idégenerering og -
udvikling 

Markedsanalyse Prototype 
10.40-11.25 Pitch 

 Pause 
12.00-12.45 Markedsanalyse Prototype Pitch 

12.45-13.30 Oplæg fra en 
iværksætter 

 Pause 

13.45-14.30 Markedsanalyse 
 

Prototype 
 

Pitch 
14.30-15.15 Afslutning 

 
 
Indhold: 
 
Der sendes en DISC-analyse ud til eleverne en uge før undervisningen. Der kan også benyttes 
andre teamrolleanalyser, f.eks. Belbin. Eleverne skal besvare testen senest 3 dage før første 
undervisningsdag. Efterfølgende inddeler underviseren hold a 20-40 personer, og forsøger at 
have alle typerne fra teamrollerne repræsenteret. (Hvis DISC-analyse benyttes, er DISC-
analysen er sendt ud som en "Google Form", altså et slags spørgeskema. Alternativt kan den 
printes ud, og eleverne kan sætte krydser.) 
Herunder ses et eksempel på den online version: 
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Dag 1 
Lektion 1: 
Forløbet starter med at eleverne introduceres til idégenerering og -udvikling, her indledes med 
et PP slides, ligesom grupperne inddeles Udgangspunktet for gruppeinddelingen skal være med 
resultaterne fra Team-analysen, for at skabe en så bred som mulig sammensætning af 
personlige kompetencer: 
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Lektion 2-4: 
Her anvendes Spilguide 1: 
Trin 1 - Udfordring  
Spillet begyndes ved at trække et udfordringskort, som introducerer et behov/problem. 
Udfordringerne kan findes på https://uge46.github.io.  
Trin 2 – Koblinger  
Træk en kobling, som kan give inspiration til løsningsforslag. Koblingerne kan findes også på 
https://uge46.github.io.  
Trin 3 – Ideskabelse  
Hvordan kan en løsning se ud? Find først på idéer hver for sig og del dem bagefter med 
hinanden. Fortsæt til alle i gruppen har fundet på mindst to idéer. Introducér idéerne for 
hinanden, tal dem igennem og vælg til sidst den idé, som I mener har det største potentiale.  
Trin 4 – Skalering  
Placer jeres idé i én af følgende tre kategorier: Normal, vild eller helt ude af boksen. Hvordan vil 
idéen se ud, hvis den skal placeres i de to andre kategorier?  
Vælg den bedste version.  
Trin 5 – Forbedring  
Find idéens styrker, svagheder, muligheder og trusler. Giver det inspiration til forbedring af 
jeres idé? Hvordan ser idéen ud, hvis vi fokuserer endnu mere på styrkerne? Hvordan ser idéen 
ud, hvis svaghederne fjernes? Hvordan ser idéen ud, hvis mulighederne integreres i idéen? 
Hvordan ser idéen ud, hvis vi skal forsøge at eliminere truslerne?  
Vælg den idé, som har det største potentiale. 

https://uge46.github.io/
https://uge46.github.io/
http://uiiv.ffe-ye.dk/media/793378/innovation-og-ivaerksaetteri-pp-dag-1.pptx
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Trin 6 – Forretningsmodellen & målgruppen  
Hvilken type vare sælger I? Og hvordan skaber den værdi for kunden/brugeren?  
 
Brug ordene som inspiration. 

 
 
Hvem køber jeres vare? Og hvem bruger den? Er det de samme personer? Beskriv dem.  
 
Trin 7 – Forretningsgrundlag  
Hvad er jeres idé, og hvorfor virker den? Beskriv kort jeres færdige løsningskoncept. 
Udfordringen og behovet er…  
Vores løsning skaber…  
Målgruppen er…  
Idéen er god, fordi…  
 
Gå nu tilbage til trin 1 for at begynde forfra. Vælg et nyt udfordringskort og et nyt koblingskort. 
 
Lektion 5-6: Oplæg af iværksætter 
Du kan tage kontakt til en lokal iværksætter, måske kender du en i dit netværk, eller du kan 
skabe kontakt via dit lokale erhvervsråd 
 
Lektion 7-8 
Markedsanalyse: 
Eleverne sidder i deres grupper, og skal arbejde med Spilguide 2 
Gennemfør processen på samme måde, som ved lektion 2-4  
 



   

Side 46 af 88 
 

 
Trin 8 – Kunder/brugere  
Begynd dette trin ved at vælge den af jeres idéer, som I mener, har det største potentiale. Tag 
derefter udgangspunkt i idéens målgruppe. Hvor stor er målgruppen? Hvilke segmenter består 
målgruppen af (baseret på de demografiske forhold)? Og hvor store er segmenterne?  
 
HUSK: Det handler generelt om at lære målgruppen at kende. Benyt Danmarks Statistik, 
Conzoom, artikler og lignende til at lære målgruppen at kende. Brug nedenstående som 
inspiration til, hvordan man kan blive klogere på målgruppen. 
 

 
Det er nemmest, hvis I først benytter de demografiske forhold til at dele målgruppen op i 
segmenter og derefter anvender de psykografiske forhold på de fundne segmenter.  
 
Trin 9 – Konkurrenter  
Benyt skydeskivemodellen til at foretage en konkurrentanalyse med udgangspunkt i jeres idé. 
Beskriv konkurrenterne og argumentér for deres placering i skydeskivemodellen. 
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Trin 10 – Kanaler  
Hvilke kommunikations-, distributions- og salgskanaler vil I anvende til at ramme jeres 
potentielle kunder/brugere?  
Eksempler på kanaler: 

- Detailbutikker 
- Grossister  
- Søgemaskiner  
- Sociale medier  
- Radio  
- TV  
- Blogs  
- Anmeldelsessider 
- E -mails  
- Hjemmesider 

Kanalerne kan bruges som et redskab til:  
1. At øge bevidstheden i forhold til det, man tilbyder.  
2. At hjælpe kunder med at evaluere det, man tilbyder.  
3. At give kunder adgang til at købe det, man tilbyder.  
4. At levere det købte til kunden.  
5. At yde support efter købet.  
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Når man vælger kanaler, skal man først og fremmest overveje, hvilke kanaler 
kunderne/brugerne kommer i kontakt med. Derudover er det naturligvis relevant, hvilke 
kanaler der er de mest effektive og rentable.  
 
Trin 11 – Aktiviteter, ressourcer og partnere  
Hvilke nøgleaktiviteter, -ressourcer og partnere er nødvendige for at få jeres forretningsmodel 
til at fungere i praksis? Det vil sige: Hvad skal der til for eksempelvis at skabe værdi for kunden? 
Anvende distributionskanalerne? Skabe indtægt? Nøgleaktiviteter drejer sig om de aktiviteter, 
som er nødvendige for at levere jeres tilbud. Det kan eksempelvis være produktion, 
problemløsning eller platform/netværk.  
Produktion: At designe, fremstille og levere et produkt.  
Problemløsning: At finde en løsning på et kundespecifikt problem.  
Platform/netværk: At forbinde forskellige parter.  
 
Nøgleressourcer er de ressourcer, som gør det muligt at levere jeres tilbud. De kan være 
materielle, immaterielle, økonomiske og menneskelige. Eksempler på materielle ressourcer:  

- Produktionsanlæg 
- Bygninger  
- Køretøjer  
- Maskiner  
- Systemer  
- Salgssystemer 

Eksempler på immaterielle ressourcer: 
- Patenter 
- Brands  
- Kundedatabaser  
- Software  
- Partnerskaber 

 
Eksempler på menneskelige ressourcer:  

- Viden  
- Erfaring  
- Arbejdskraft  

 
Eksempler på økonomiske ressourcer:  

- Kontanter  
- Lånemuligheder  
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Nøglepartnere kan betegnes som leverandører, partnere og lignende. De kan f.eks. stå for visse 
nøgleaktiviteter, fordi man ikke selv har kompetencerne til at udføre disse. Det kan også være, 
at de kan gøre det billigere. Partnere opdeles i fire slags partnerskaber:  

- Strategiske alliancer mellem ikke-konkurrenter  
- Strategiske partnerskaber mellem konkurrenter (coopetition)  
- Joint ventures for at udvikle nye forretninger  
- Køber/leverandør-relationer for at sikre pålidelige forsyninger  

 
Trin 12 – Rentabilitet  
Hvordan skaber forretningsmodellen indtægtsstrømme? Og hvilke omkostninger er nødvendige 
for at levere disse? Overvej i denne sammenhæng, hvordan I vil prissætte jeres løsning. 
Indtægtsstrømme kan normalt være transaktionsbaserede eller tilbagevendende, hvilket vil 
sige, at man henholdsvis enten modtager enkeltstående kundebetalinger eller løbende 
betalinger. Der eksisterer flere måder at gøre det på: 

- Salg af aktiver (at sælge ejerskabet af et fysisk eller immaterielt produkt)  
- Brugsgebyr (at betale ved brug af en tjeneste/ydelse)  
- Abonnementsgebyrer (at sælge løbende adgang til en tjeneste/ydelse)  
- Leje/leasing (at sælge eneret/ejerskab i en begrænset periode)  
- Licensering (at sælge tilladelse til at bruge beskyttet immateriel ejendom)  
- Mæglersalærer (at tage en formidlingsydelse)  
- Reklame (betaling for at reklamere) 

 
Omkostningerne kan fastlægges ud fra de ressourcer, aktiviteter og partnere, som I definerede 
ved trin 10. Enhver forretningsmodel har en bestemt omkostningsstruktur, som er enten 
omkostnings- eller værdibaseret. At være omkostningsbaseret drejer sig om løbende 
omkostningsminimering. Såfremt man ønsker at konkurrere på pris, er det relevant at have en 
omkostningsbaseret struktur. Den værdibaserede struktur fokuserer på værdiskabelse i stedet 
for omkostninger.  
I kan overveje jeres omkostninger med udgangspunkt i følgende kategorier:  

- Faste omkostninger (omkostningerne forbliver de samme uanset den solgte mængde)  
- Variable omkostninger (omkostningerne varierer med den solgte mængde)  
- Stordriftsfordele (omkostningsmæssige fordele i takt med stigende salg/output)  

 
I forhold til prissætning taler man om faste og dynamiske priser. De faste priser er altid 
defineret på forhånd. De dynamiske priser ændrer sig baseret på de aktuelle markedsforhold. 
Fast prissætning:  

- Listepris (faste priser alt efter produkt/ydelse)  
- Produktegenskabsafhængigt (baseret på antal eller kvalitet)  
- Kundesegmentafhængigt (baseret på kundegruppen)  
- Mængdeafhængigt (baseret på mængde)  
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Dynamisk prissætning:  

- Forhandling  
- Indtægtsoptimering (lagerbeholdning og købstidspunkt – eks. hotel- og flybranchen)  
- Realtidsmarkeder (udbud og efterspørgsel)  
- Auktioner 

 
Dag 2 
Lektion 1-4 
Markedsanalyse: 
Eleverne sidder i deres grupper, og skal arbejde videre med Spilguide 2 
Gennemfør processen på samme måde, som ved lektion 2-4 dag 1 
 
Lektion 5-8 
Prototype: 
Eleverne sidder i deres grupper, og skal arbejde med Spilguide 3 
Gennemfør processen på samme måde, som ved lektion 2-4 dag 1 
 
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.  
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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. 
 
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…”. 
 
Dag 3 
Lektion 1-3 
Prototype: 
Eleverne sidder i deres grupper, og skal arbejde videre med spilguide 3 
Gennemfør processen på samme måde, som ved lektion 2-4 dag 1 
 
Lektion 4 
Forberedelse af præsentation/pitch: 
Eleverne arbejder med at forberede deres præsentationer. For at kvalificere deres pitch, kan de 
benytte NABC metoden, som er gennemgået i PP fra dag 1, lektion 1 
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Lektion 5-7 
Eleverne pitcher deres idéer: Følgende metode kan benyttes -  
 

• Runde 1: 4-6 underviserer går rundt (se skema nedenunder) til elevernes messestande, 
hører pitch, og pointscorer 

• Runde 2: De 2 grupper med højest pointscore fra hver undeviser går videre, og pitcher 
igen for en anden underviser 

• Runde 3: Underviserne kårer de 5 bedste ud fra pointscore, og kårer i til slut de 3 bedste 
på en første-, anden- og tredjeplads 

 
Lektion 8 
Afslutning: 
Alle elever samles. Der udleveres præmier til første-, anden-, og tredjepladsen. Der siges tak for 
i dag, og for denne gang. 
 
 
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. 
 
 
  

http://uiiv.ffe-ye.dk/undervisningsforloeb/eudeux/undervisningsforloeb-eudeux/ivaerksaetterispillet-fra-id%C3%A9-til-pitch
http://uiiv.ffe-ye.dk/undervisningsforloeb/eudeux/undervisningsforloeb-eudeux/ivaerksaetterispillet-fra-id%C3%A9-til-pitch
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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. 
 
Lektionsplan: 

 Dag 1 Dag 2 Dag 3 

Lektion 1 Introduktion til forløbet Introduktion til dagen 
 

Personlige kompetencer 

Færdiggør visionboost 
 

Octoskills postevaluering 

Lektion 2 Octoskills præevaluering 
 

Case film 

Opsamling på brainstorm 
 

Casefilm 

Forbereldelse af stand og 
præsentation 

 Pause 

Lektion 3 Besøg af iværksætter Oplæg om 
virksohedsformer, 
budgetter, moms og skat 

Præsentation og 
bedømmelse 
 

Lektion 4 Opstart brainstorm Oplæg visionboost Afslutning 

 Pause 

Lektion 5 Besøg af Holbæk 
erhvervsforum 

Arbejde med 
virksomhed/produkt på 
visionboost 

 

Lektion 6 Arbejde med brainstorm  
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Indhold: 
Lektion 1 
Introduktion: 

 
 
Faget i fortiden, nutiden og fremtiden: 
 

• Eleverne laver øvelsen 'Faget fortid-nutid-fremtid' 

• Gruppeinddeling: Eleverne vælger selv grupper á min. 2- max. 6 personer 

• Hver gruppe får et langt stykke papir. Fx 3 ark A3 sat sammen i længden eller et flip-
over-papir, der deles med to streger i 3 dele. 

• Grupperne skal nu finde eksempler på, hvad der kendetegnede deres branche for 20 år 
siden, på første tredjedel af deres ark, sådan at det bliver første del af en tidslinje. 

• Hvad der kendetegner deres branche nu, noterer i midterfeltet af papiret 

• Efter 10 minutter skriver eleverne hvad de regner med, eller frygter eller håber på, der 
kommer til at kendetegne deres branche om fx 20 år. Det noterer de på sidste tredjedel 
af papiret.   

 
Lektion 2 
 
Octoskills: 

• Eleverne præsenteres for Octoskills, og tager præevalueringen 

• Octoskills er et selvevalueringsværktøj for eleven, læs mere her 
https://uiiv.dk/octoskills/ 

 

http://uiiv.ffe-ye.dk/media/793417/ivaerksaetteri-introduktion.pptx
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Casefilm: 
Der vises 2-3 film, der kan hentes på dette link: http://uiiv.ffe-ye.dk/cases-og-rollemodelfilm  
 
Lektion 3 
Besøg af iværksætter: 
Iværksætteren er i dette forløb en elev der tidligere har gået på skolen. Han har startet 10 
virksomheder op, lukket 8 af dem igen, og kører nu 2. Han fortæller om alle sine erfaringer med 
det at være iværksætter. Der er tid til spørgsmål fra eleverne.  
 
Lektion 4 
Idégenerering: 
Grupperne får udleveret en flipover, hvor de skal brainstorme på, og finde en idé til en 
virksomhed/et produkt. 
Udgangspunktet skal være fra øvelsen 'Faget fortid-nutid-fremtid'. Brainstorm-metode er valgfri 
for eleverne. 
 
Lektion 5 
Besøg af Holbæk Erhvervsforum: 
Formålet med besøget er at informere eleverne om hvad de kan tilbyde iværksættere 
 
Lektion 6 
Idégenerering: 
Eleverne arbejder videre med deres brainstorm 
 
Dag 2 
Lektion 1 
Introduktion til dagen 
Personlige kompetencer: 

• Eleverne skal afklare deres 
personlige kompetencer 

• Gennemgå først 
PowerPointen "Personlige 
Kompetencer" med 
introduktion til personlige 
kompetencer  

 
  

http://uiiv.ffe-ye.dk/cases-og-rollemodelfilm
http://uiiv.ffe-ye.dk/media/793387/personlige-kompetencer.pptx
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Øvelsen i "Personlige kompetencer - intro" 
 
 

Alle kompetencerne fra power pointet printes på A4, i de tilhørende farver, gul- rød – blå- og 
grøn. 
Målrettet 
Dynamisk 
Handlekraftig 
Udadvendt 
Spontan 
Idérig 
Struktureret 

Disciplineret 

Detaljeorienteret 

Menneske-orienteret 
Imødekommende 
Loyal 
 
 
 
Hver elev skal så prøve at vælge de kompetencer de synes passer bedst på dem selv. For hver 
udsagn de synes passer tage de en farvet brik i den farve udsagnet har. 
Når alle elever har været igennem rækken, tæller de op hvilken farve de har flest af. 
Man går videre i power pointet og finder ud af hvilke kompetencer de kan bidrage med i 
teamet, og deres rolle i teamet. 
 
 
 
 
Teamleder 
Igangsætter 
Resultatskaber 
Idémager 
Inspirator 
Ekstern kontakt 
Styre detaljerne 
Dokumentation 
Kvalitet 
Samle teamet 
Konfliktløser 
Stabilisere 
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Lektion 2 
Casefilm: 
Der vises 2-3 film, der kan hentes på dette link: http://uiiv.ffe-ye.dk/cases-og-rollemodelfilm  
 
Opsamling på brainstorm fra i går: 
Eleverne udvælger den idé de vil arbejde videre med i forløbet  
 
Lektion 3 
Oplæg om virksomhedsformer, budgetter, moms og skat: 
Her får eleverne viden om de forskellige virksomhedformer og deres fordele og ulemper. 
Budgetter, skat og moms gennemgås ligeledes. Benyt PowerPointen "Økonomi" 

 
 
Lektion 4 
Visionboost: 

• Om visionboost - hvad er det for noget, hvordan skal vi arbejde videre med det? 

• Der tages udgangspunkt i denne beskrivelse: http://uiiv.ffe-
ye.dk/media/793735/visionboost.pdf  

 
Lektion 5-6  
Eleverne arbejder med visionboost:  
Hvordan når eleverne deres mål for den idé de tidligere valgte at ville arbejde videre med? 
 
  

http://uiiv.ffe-ye.dk/cases-og-rollemodelfilm
http://uiiv.ffe-ye.dk/media/793735/visionboost.pdf
http://uiiv.ffe-ye.dk/media/793735/visionboost.pdf
http://uiiv.ffe-ye.dk/media/793380/%C3%B8konomi-ivaerksaetteri.pptx
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Dag 3 
Lektion 1 
Visionboost: 
Eleverne færdiggør deres visionboost 
 
Octoskills: 
Eleverne gennemfører postevalueringen 
 
Lektion 2 
Forberedelse af præsentation: 
Eleverne skal præsentere deres visionboost ved en stand, som de nu skal opsætte 
 
Lektion 3-4 
Præsentation og bedømmelse:  
Foregår som en konkurrence. Elever fra HG er inviteret ned for at være dommere. De benytter 
under præsentationerne et bedømmelsesskema.  
 
Når alle dommere her meldt deres bedømmelser ind findes vinderen 
 
Lektion 5 
Afslutning: 
Alle eleverne samles 
Grupperne tildeles placering, og førstepladsen belønnes med en gave, i dette tilfælde 
biografbilletter. 
 
Du kan finde hele forløbet her:  

http://uiiv.ffe-ye.dk/undervisningsforloeb/eudeux/undervisningsforloeb-eudeux/vil-du-vaere-

ivaerksaetter  

 
  

http://uiiv.ffe-ye.dk/undervisningsforloeb/eudeux/undervisningsforloeb-eudeux/vil-du-vaere-ivaerksaetter
http://uiiv.ffe-ye.dk/undervisningsforloeb/eudeux/undervisningsforloeb-eudeux/vil-du-vaere-ivaerksaetter
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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. 
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Landliv til levevej 
IBC – EUD/EUX 
 
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 
Idegenerering • Idegenerering - vis resultat 

• Business Model Canvas 

• Innovationsbegreber 

• Trends 

Dansk • Intern ekstern kommunikation 

• Pressemeddelelse 

• Nyhedsbrev 

Afsætning • Forsyningskæden  

• Servicepakken - kerneydelse / periferiydelse 

• Segmentering med 3 alternative  

• SMUK 

• De 4p’er 

IT • Regneark 

• Brevfletning 

• Power Point 

• Visuel identitet 

VØ • Etableringsbudget 

• Budget for det første år 

• Kalkulationer 

Tysk • Brochurer 

• Plakater 

• Parlør 

• Brugsanvisninger 

Engelsk • Brochurer 

• Plakater 

• Parlør 

• Brugsanvisninger 

Prioritering: 
Rød= krav / Orange= anbefalet / sort= ønske 

 
 



   

Side 61 af 88 
 

 
Lektionsplan: 
 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Modul 1 Introduktion til 
projektet 

BMC Projektarbejde Projektarbejde Fremlæggelser 

Modul 2 Hvad er 
iværksætteri? 

Udlevering af 
opgave og 
Løvens Hule 

Modul 3 Trends og 
fremtiden 

Projektarbejde 

Modul 4 Idégenerering 
og 
gruppesammen
sætning 

 

 
Eleverne introduceres først til selve forløbet og hvad iværksætteri er. Herunder vises en 
oversigt af forløbets Powerpoints slides, ligesom man kan se forløbets struktur, opdelt i 7 
delområder: 
 

1. Formøde info + opstart af iværksætteri 
2. Oplæg om iværksætteri 
3. Hvad er iværksætteri 

Opægget Hvad er iværkæstteri kommer i naturlig forlængelse af forrige oplæg.  
 

 
 
 

 

http://uiiv.ffe-ye.dk/media/793597/lekt-2-fort-3-hvad-er-ivaerksaetteri.pptx
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4. Trends i fremtiden 
 

 
 

5. Oplæg om grupper og idégenerering 
 

 

 
 
 

 

http://uiiv.ffe-ye.dk/media/793377/lekt-3-4-trends-i-fremtiden.pptx
http://uiiv.ffe-ye.dk/media/793392/lekt-4-5-oplaeg-grupper-og-idegenerering.pptx
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6. Oplæg til BMC 
 

 
 

7. Selve opgaven – Løvens hule 
 

 
 
 
 
 

http://uiiv.ffe-ye.dk/media/793394/lekt-5-6-oplaeg-til-bcm.pptx
http://uiiv.ffe-ye.dk/media/793406/lekt-6-7-selve-opgaven-i-loevens-hule.pptx
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Det sidste oplæg handler om projektets egentlige kerne, nemlig elevernes opgave, der har til 
formål:  
 
At inddrage viden og teorier fra alle fag i en opgave, der skaber kompetence i at arbejde 
tværfagligt, projektorienteret og problemløsende, med henblik på at kunne bruge denne 
kompetence i senere eksamensøjemed. 
 
Mål: 

• At kunne inddrage teorier på tværs af alle dine fag  

• At kunne vurdere, hvilke teorier der kan bruges i forbindelse med løsningen af 
problemstillingerne 

• At kunne deltage aktivt i samarbejde i en gruppe 

• At kunne fremlægge et resultat professionelt og kompetent, hvor man viser 
kompetence i brugen af teori i praksis 

 
 
 
Projektbeskrivelse: 
Problem: Du skal forandre et landbrug til ”Et sted der bliver brugt til turisme” 
 
Forhistorie: Peter og Susanna bor på en stor landejendom. De har i flere år haft en drøm om at 
udnytte deres bygninger, deres jord og deres interesser til et bæredygtigt sted for oplevelser og 
turisme, som de samtidig kan ernære sig ved og profitere af. De er dog i tvivl om, hvad de skal 
vælge at udbyde, og om det kan løbe rundt for dem, at realisere deres drøm. 
Susanna har en baggrund som detailhandelsassistent og vil gerne oprette en form for butik i 
forbindelse med drømmen. Peter er uddannet inden for markedskommunikation og ser gerne, 
at drømmen også kan rumme jobs og opgaver for begge deres teenagebørn. Peters forældre, 
der er gået på efterløn og bor i nærheden af ejendommen, må også gerne inddrages i 
hverdagen med kunder på stedet.  Susannas hobby er yoga, løb og glaskunst. Peters hobby er 
gamle biler og motorcykler og begge hans forældre er garvede husflidsentusiaster. 
Hvad vil du foreslå Susanna og Peter at de går i gang med? 
Arbejdsform: Gruppe arbejde: 3-4 personer i hver gruppe- der må højst dannes 24 grupper i det 
hele. 
Bedømmelse:  
Gruppens 25 min. mundtlige fremlæggelse bedømmes ud fra følgende: 
Hvordan I fordeler og fremlægger, så alle i gruppen viser deltagelse og kompetence på lige 
vilkår. 
Hvilke teorier inddrager I fra de forskellige fag- og hvordan bruger I dem til at komme frem til 
jeres resultat – Husk at arbejde med teorier fra alle fag, og gør brug af emnerne i idekataloget. 
Der afgives en karakter til gruppen, på 7-trinsskalaen efter fremlæggelsen. 
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Plan: 
I har i alt 15 moduler til at komme med jeres løsningsforslag. Brug sidste modul til at øve på 
fremlæggelse og sikre at alle kan svare på alle opgaver.  
 
Dan grupper:  
Må højst tage 10 min. Husk at man ikke altid får det bedste ud af at arbejde med ens bedste ven 
Hvad kan I bruge hinandens kompetencer til 
Hvilke opgaver har du i gruppen? 
Tag ansvar - fordel dem, men sørg for at alle i gruppen er aktive. 
 
Lav en tidsplan: 
Lav en handlingsplan: hvordan du når frem til dit resultat. 
Giv højst hinanden 30 min. til I mødes for at lave nye aftaler 
Få et tjek af læreren, før eller under arbejdet og spørg om en opgave er løst. Det er ærgerligt, 
hvis I ikke er på rette vej, for så har I SPILDT jeres tid 
 
 
 

Du kan finde hele forløbet her:  

http://uiiv.ffe-ye.dk/undervisningsforloeb/eudeux/undervisningsforloeb-eudeux/fra-landliv-til-

levevej  

 

  

http://uiiv.ffe-ye.dk/undervisningsforloeb/eudeux/undervisningsforloeb-eudeux/fra-landliv-til-levevej
http://uiiv.ffe-ye.dk/undervisningsforloeb/eudeux/undervisningsforloeb-eudeux/fra-landliv-til-levevej
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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 nedenfor. 
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. 
 
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 idegenereringsprocessen 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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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. 
 
Lektionsplan: 
 

 Mandag Tirsdag 

Modul 1 Velkommen til 
 
Forretningsidé 

 
Præsentation af gruppearbejde 

Pretotyping og produktudvikling 

Modul 2 Arbejde med forretningsidé, herunder 
udarbejdedelse af brochure, 
præsentationsvideo, facebookside ELLER 
hjemmeside 

Modul 3 Færdiggørelse af forretningside til endelig 
præsentation 

Modul 4 Patener Præsentation af forretningside 

 Fællesmøder I Teams 

Gruppe/individuelt i iLearn 
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Forløbet er udviklet som et online forløb og blev afviklet mens eleverne var hjemsendt i foråret 
2020. 
Hele forløbet kan ses herunder: 
 
Undervisning foregår i en mix af iLearn og Teams - Og foregår kombineret med fælles samlinger 
på Teams, Gruppearbejde i Teams og iLearn samt individuelt i iLearn. 
 
 
Dag 1 - Idéudvikling 
Opgave 
Hvad er idéen hos andre virksomheder? 
https://youtu.be/KkOwoVnvqEw 
 
Prøv nu at tænke på, hvad du har af familie, venner og bekendte der har egen virksomhed. Eller 
forestil dig en konkret virksomhed. Hvad tænker du er deres forretningsidé bag virksomheden? 
 
Reflekter over følgende: 
 

 
 
Følgende videoer og virksomheder anvendes som udgangspunkt: 
 
Fra maler til reklame:  
https://www.youtube.com/watch?v=eVxkHZ88qS0&feature=youtu.be 
 
Besøg også firmaets hjemmeside og få inspiration - https://www.willmedia.dk/  
 
Gentoftemaleren: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=2JR_6t17Vr4&feature=emb_logo 
 
  

https://youtu.be/KkOwoVnvqEw
https://www.youtube.com/watch?v=eVxkHZ88qS0&feature=youtu.be
https://www.willmedia.dk/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=2JR_6t17Vr4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=2JR_6t17Vr4&feature=emb_logo
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Elevatortale: 
Som indledning til jeres første gruppemøde skal du forberede en elevator-tale om hvad du 
mener, du kan bidrage med til jeres kommende fiktive virksomhed. Max 3 min.  
 
 
Få inspiration fra denne video:  
https://www.youtube.com/watch?v=jmPUt7u1CjU&feature=youtu.be 
 
 
Forretningside:  
Video: Iværksætteri – Forretningside: http://uiiv.ffe-ye.dk/media/793437/ivaerksaetteri-
forretningside.mp4  
 
 

 
Dette er til inspiration og noget I kan være opmærksomme på, når I arbejder med jeres ide.  
Det er ikke en afleveringsopgave. 
De 17 verdensmål er for mange virksomheder en måde at profilere sig på. 
Dansk Industri har lavet en super fin præsentation af forskellige danske firmaer der arbejder 
globalt og inddrager det som en del af deres forretningsidé. 
Se præsentationen og brug den evt som noget du/I vil bruge til at arbejde videre med.  
https://www.danskindustri.dk/sdg/verdensmal-for-virksomheder/ 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=jmPUt7u1CjU&feature=youtu.be
http://uiiv.ffe-ye.dk/media/793437/ivaerksaetteri-forretningside.mp4
http://uiiv.ffe-ye.dk/media/793437/ivaerksaetteri-forretningside.mp4
https://www.danskindustri.dk/sdg/verdensmal-for-virksomheder/
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Hvad skal jeres idé være?  
 

 
Når man går igang med sin idé laver man en forretningsplan. 
Brug denne model fra virksomhedsguiden når I laver jeres forretningsplan. 
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/ydelser/forretningside/c1cdc809-
27f8-4ae7-90a4-7943da445513/ 
 
 
 
Dag 1 - Patenter 
 

 
 
Her skal I i gruppen sætte jer ind i rettigheder og patenter 
 
Interview with Jesper Buch and Morten Wagner:  
https://www.youtube.com/watch?v=tRpWQKB3M7A&feature=emb_logo 
 
Eva Solo 
Dette er ikke en afleveringsopgave - blot til info! 
Se video: https://www.youtube.com/watch?v=2L_1pq52lps&feature=youtu.be 
 

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/ydelser/forretningside/c1cdc809-27f8-4ae7-90a4-7943da445513/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/ydelser/forretningside/c1cdc809-27f8-4ae7-90a4-7943da445513/
https://www.youtube.com/watch?v=tRpWQKB3M7A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=2L_1pq52lps&feature=youtu.be
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Styrk din idé 
 

 
Gennemgå hjemmesiden ”Styrk din idé”: http://www.styrkdinide.dk/  
 Lav derefter en video der besvarer følgende spørgsmål og upload den efterfølgende i Teams 
under fanebladet generel - indlæg. 

 
Opgave:  
Hvilken information var mest relevant i forhold til jeres produkt/ydelse? 
Hvad skal I være ekstra opmærksom på med jeres produkt/ydelse? 
 
 
  

http://www.styrkdinide.dk/
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Dag 2 - Pretotyping 
 
Hvad er pretotyping? Se oplægget fra Tim Vang. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fCTVjBYiqzs&feature=emb_logo 
 

 

 
 
Gå ind på linket, herunder, og skab jer et overblik og en fornemmelse af, hvordan I vil bruge 
pretotyping i forhold til jeres produkt. 
https://anyshape.dk/pages/what-is-pretotyping  
 
Janni Svane er uddannet kommunikationsdesigner fra Kolding Designskole. se hvordan hun kom 
videre med hendes idè: 
https://ivaerksaetterhistorier.dk/pretotyping/ 

https://www.youtube.com/watch?v=fCTVjBYiqzs&feature=emb_logo
https://anyshape.dk/pages/what-is-pretotyping
https://ivaerksaetterhistorier.dk/pretotyping/
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Pretotyping – afleveringsopgave: 
Aflevering af jeres fremgangsmåde og jeres strategi for pretotyping. 
Dette bruges også i jeres fremlæggelse senere på dagen. 
 
Dag 2 - Produktudvikling 
 
Produktudvikling hos Flügger: 
https://www.youtube.com/watch?v=vaDDDO862jg&feature=youtu.be  
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vaDDDO862jg&feature=youtu.be
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Markedsanalyse 
Når et firma skal produktudvikle, er det vigtigt at de kender til kundernes behov.  
Det er også vigtigt at de kender til konkurrenterne. 
Følg Virksomhedsguiden og lav jeres markedsanalyse. 
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/artikler/forretningsudvikling/markeds
analyse/ 
 
 
Endelig præsentation - hvad skal den indholde: 
 
I skal lave en præsentation af jeres forretningsidé.  
Følgende punkter skal være med i fremlægningen. 
 
En PP-præsentation der illustrerer følgende punkter 

• Selve forretningsideen  

• Hvad går forretningsideen konkret ud på 

• Hvilke overvejelser har I gjort jer med henblik på patenter og rettigheder 

• Pretotyping - hvilke tanker I har gjort jer der 

• Hvem er jeres målgruppe 

• Hvordan er konkurrentsituationen 

• Et "færdigt markedsførings produkt". Det kan være en hjemmeside, sociale medier 
(Facebook, Instagram, Twitter osv), brochure el. lign. 

• Hvordan de har tænkt sig at bruge det ovenstående "produkt" i jeres markedsføring. 
 
Fremlæggelsen går på skift mellem grupperne. Formålet med fremlæggelsen er at give jer en 
mulighed for at vise: 
I har forstået at omsætte indholdet fra undervisningen til jeres ideer 
At I giver jeres med-elever på dette kursus et indblik I hvad I har lavet og dermed være en mulig 
inspiration for hinanden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/artikler/forretningsudvikling/markedsanalyse/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/artikler/forretningsudvikling/markedsanalyse/
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Du kan finde hele forløbet her:  
http://uiiv.ffe-ye.dk/undervisningsforloeb/eudeux/undervisningsforloeb-eudeux/fra-ide-til-
prototype   
 

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. 

http://uiiv.ffe-ye.dk/undervisningsforloeb/eudeux/undervisningsforloeb-eudeux/fra-ide-til-prototype
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.  
 
Lektionsplan: 

 Dag 1 Dag 2 

Modul 1 
 

• Introduktion 

• Målgruppe - 7. klasser 

• Gruppesammensætning 

• Udarbejdelse af undervisningsforløb 

• Rollen som underviser/guide/coach 
 

Præsentationsdag 

8.30 - 14.35 
 

• Besøg af 7. klasserne 

• Velkomst 

• Plan for dagen og fordeling af 
klasser 

• Undervisning 

• Guide/hjælp 

• Evaluering og refleksion 
 

Modul 2 
 

• Plan A, B og C - hvis tingene ikke lykkes 

• 7. klassernes faglige niveau er forskelligt 
– differentiering 

• Udvikling af undervisningsforløb 
 

Hjemmearb
ejde 
 

Undervisningsforløbene færdiggøres 

 

http://www.iværksættermessen.dk/
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Udvidet undervisningsplan og indhold 
 

Modul Overordnet beskrivelse Faglige emner (Metodefrihed) 

1. modul Eleverne introduceres til opgaven at de skal 
undervise 7.klasser fra Køge Kommune i fagtermerne 
omhandlende målgruppe, handlingsparametre og 
pitching. 3.g’erne inddeles i grupper 
(selvvalgt/sammensat) og gøres opmærksom på at 
det udelukkende er dem der nu står for at skulle 
udarbejde to undervisningsforløb på hver 40 
minutter. Det ene undervisningsforløb skal 
omhandle målgruppevalg og handlingsparametre (de 
4 P’er) og det andet undervisningsforløb skal 
omhandle hvordan man laver en pitch, der på en 
kort og præcis måde kan sælge et koncept / en idé 
overfor en invester eller et dommerpanel.  
Eleverne arbejder resten af modulet med at lave 
undervisningsforløbene i deres grupper. 
Underviseren agerer coach/træner for grupperne og 
ellers skal man som underviser prøve at trække sig 
tilbage, så eleverne selv kan arbejde. 
 
 
 
 

• Segmentering 

• Målgruppevalg 

• Marketingmix (4 P’er/7 P’er) 

• Positionering 

• Pitching 

• Koncept /idé 

• Undervisningstilrettelæggelse 

2. Modul Elevernes gøres opmærksom på at der ikke er noget 
der må glippe i deres undervisning af 7.klasserne og 
at de skal have en plan B klar, hvis der er noget i plan 
A, der gør denne plan ubrugelig. Eleverne gøres også 
opmærksom på at de forskellige 7. klasser fra de 
forskellige skoler i Køge kommune er på forskellige 
stadier i deres forberedelser til iværksætterugen, 
nogle er nået langt, nogle er midt i processen og 
nogle er måske endnu ikke begyndt. Der kan også 
være stor forskel i de forskellige klassers faglige 
niveau. 3.g’erne skal derfor kunne justere deres 
undervisning, så det passer netop den klasse, som de 
får i lokalet på et givent tidspunkt.  
Eleverne arbejder selv med undervisningsforløbene i 
deres grupper. Underviseren agerer coach/træner 
for grupperne og ellers skal man som underviser 
prøve at trække sig tilbage, så eleverne selv kan 
arbejde. 
 
 
 

• Segmentering 

• Målgruppevalg 

• Marketingmix (4 P’er/7 P’er) 

• Positionering 

• Pitching 

• Koncept /idé 

• Undervisningstilrettelæggelse 

• Differentiering af oplæg/UV 
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Hjemmear
bejde 

Forløbene gøres færdig i fordybelsestid  
 

3. Modul I år er der 29 7.klasser fra Køge kommune, der har 
tilmeldt sig vores undervisningsforløb af målgruppe, 
handlingsparametre og pitching. 10 lokaler er booket 
en hel dag og her undervises ca 10 klasser i 3 rul… Se 
bilag 1) 
Alle 7. klasserne samles i skolens Café (=Kantine) og 
efter en velkomst af HHX rektor og en velkomst af et 
medlem af iværksættermessens styregruppe, så 
bydes fordeles klasserne i lokalerne. Hver gruppe af 
3.g elever får tildelt én 7. klasse af gangen, som de 
skal undervise. Den grundskolelærer der er med sin 
klasse til undervisning ved en 3.g gruppe, skal blot 
sørge for at holde god ro og orden og ellers er det 
3.g’ernes opgave at holde ro og få undervisningen 
afviklet som tiltænkt. 1-2 undervisere fra HHX går 
lidt rundt i de forskellige lokaler for at sikre at alle 
kan få teknikken til at virke og at alle er godt i gang 
med undervisningen. 
 
 

• Segmentering 

• Målgruppevalg 

• Marketingmix (4 P’er/7 P’er) 

• Positionering 

• Pitching 

• Koncept /idé 

• Undervisningstilrettelæggelse 

• Differentiering af oplæg/UV 

• Refleksion over egen 
undervisning 

 
Her ses et billede fra iværksættermessen: 
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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."  
  

http://uiiv.ffe-ye.dk/undervisningsforloeb/hhxhtx/undervisningsforloeb-hhxhtx/ivaerksaettermesse
http://uiiv.ffe-ye.dk/undervisningsforloeb/hhxhtx/undervisningsforloeb-hhxhtx/ivaerksaettermesse
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Cases og rollemodelfilm 
 
Projekt UIIV har i samarbejde med projektets partner SMVdanmark fået udviklet 7 film med 

unge rollemodeller og 3 cases, som vi anbefaler til inspiration i iværksætteriundervisningen.  

Unge mennesker har en naturlig interesse for andre unges iværksætterhistorier, da disse 

fortællinger er meget konkrete og noget de unge nemmere kan forholde sig til.  

Filmene er som udgangspunkt meget fagrettede, men de omhandler emner, der 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: 

https://www.youtube.com/channel/UCQGLh7BnxSczcW6KticJ7Cw  

 
 
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 
 
 
Selvstændig automekaniker: Wiggers Auto & Mekanik 
I disse 3 film fortæller Mads om at være iværksætter og selvstændig. 
 
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 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCQGLh7BnxSczcW6KticJ7Cw
https://www.youtube.com/watch?v=eVxkHZ88qS0&feature=youtu.be
https://youtu.be/0oMCbuP7cfc
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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 

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 
  

https://youtu.be/wtq4b0040TM
https://youtu.be/wtq4b0040TM
https://youtu.be/TJAAOdud7IU
https://youtu.be/EGDZS3_Km1w
http://uiiv.ffe-ye.dk/media/794034/%C3%B8z-coiffure.pdf
https://youtu.be/2JR_6t17Vr4
http://uiiv.ffe-ye.dk/media/794032/gentoftemaleren.pdf
https://youtu.be/oIa1obWciQQ
http://uiiv.ffe-ye.dk/media/794033/roervang-furniture.pdf
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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.  
Når lysten til at skabe værdi for andre og muligheden for at skabe sit eget er til stede i 
undervisningen, har det utrolig stor betydning for de unge:   
 

 
 
 

 

 

 
 

Fremtidens undervisning i iværksætteri kræver derfor et 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, samt bevidst understøtte mening og læring 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 og hvad vil det kræve af 
uddannelsesinstitutionerne?  
 
 
 
 

“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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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.  
https://www.ffe-ye.dk/media/785755/goer-entreprenoerskabsundervisning-eleverne-gladere-for-at-gaa-i-skole.pdf  
 
 
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. 
 

  

https://www.ffe-ye.dk/media/785755/goer-entreprenoerskabsundervisning-eleverne-gladere-for-at-gaa-i-skole.pdf
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Perspektiver fra projektet 
Ved projektleder Anne Bahn Eghøje, ZBC 

 
Det er centrale spørgsmål at stille og noget Projekt Undervisning i iværksætteri har arbejdet 
hen mod gennem 3 ½ år. 
 
Nej, er det korte svar, det er nok ikke realistisk, at det går så stærkt. De unge har et ønske om at 
blive bedre til deres håndværk, opbygge erfaring og netværk, og at skabe et økonomisk 
råderum inden de vælger at opstarte egen virksomhed, eller om at videreuddanne sig.  
Men nytter det så noget at bringe iværksætteri ind på Erhvervsskolerne og 
Erhvervsgymnasierne? 
 
Ja, er det lige så korte svar på det spørgsmål.  
At give eleverne mulighed for at arbejde med iværksætteri, og introducere til de mange 
forskelligartede kompetencer der kræves, når man starter en virksomhed, og de muligheder det 
giver i det fremtidige arbejdsliv. Det sætter spor og inspirerer eleverne og er det væsentligste 
udbytte.  
 
Eleverne kan groft inddeles i tre kategorier: 

• Elever der allerede har drøm om at blive selvstændige, får kompetencer og viden, de 

kan knytte direkte til deres ideer og tanker og derved kvalificere dem i at nå målet mere 

styrket og afklaret.  

• Elever der ikke har tænkt tanken, men som får åbnet deres bevidsthed om at det er en 

mulig og spændende vej at gå, og som bliver potentielle iværksætter 

• Elever der ikke har interesse for at blive selvstændig, men som har et ønske om at udøve 

deres fag eller læse videre.  

 
Gevinsten ved at inddrage iværksætteri i undervisningen er at:  

• flere unge opnår viden der på sigt skaber flere nye virksomheder i Danmark  

• de unge har et stærkere fundament at opstarte en virksomhed på  

• qua et bedre fundament minimeres risikoen for at måtte lukke ned igen.  
 
 

Hvordan arbejder man med iværksætteri i undervisningen, og giver elever 
iværksætterkompetencer, som gør at flere nyuddannede fra en Erhvervsskole eller et 

Erhvervsgymnasium vælger at starte egen virksomhed umiddelbart efter endt uddannelse?  
Og kan det overhovedet praktiseres? 
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Erfaringer fra projektet viser, at der, hvor det er lykkedes at skabe undervisningsforløb der 
inkluderer iværksætteri, er de steder, hvor der har været en tydelig ledelsesopbakning, at der 
systematisk har været afsat tid, rammer og ressourcer til udvikling, gennemførelse og 
italesættelses på tværs af lærerteamet og med et strategisk sigte ift. en videre implementering 
og forankring.  
Der hvor det i starten af projektet blev modtaget med skepsis af underviserne, men med en 
tydelig forventning og opbakning til gennemførelsen, er iværksætteri nu blevet et emne der 
skal viderebringes som en naturlig inddraget del i undervisningen.  
Fælles erfaring for alle projektets partnere er, at det kræver både fokus og tid at implementere 
og forankre undervisning iværksætteri. Det er samtidig også tydeligt, at det langvarige fokus har 
skabt en langt større erfaring og platform lokalt de på enkelte uddannelsesinstitutioner, hvorfor 
partnerne fremover naturligt har fokus på og underviser i iværksætteri. 
Hvis du vil læse mere om ledelsesperspektiver fra UIIV, kan du læse mere her LINK IND 
 
 
Citat fra Elever: 
 
”Det er 100 % det, jeg gerne vil på længere sigt”, siger hun. Men først skal der oparbejdes 
erfaring og viden, så hun føler sig dygtig nok til at kaste sig over sin egen virksomhed. Helene 
gourmetslagterelev. 
 
”Det er helt anderledes, det her med at starte op, og det føles lidt nemmere end jeg troede. Det 
kunne være fedt at starte sit eget op, bare et lille sted, med fokus på kvalitet”, siger Lasse, der er 
blevet mere positiv ift. at starte for sig selv, efter de to uger hvor iværksætteri har været en del 
af undervisningen for gourmetslagtereleverne. 
 
Hvordan vi taler om emnet og får det italesat er vigtigt: 
 
”Hvorfor skal jeg have Iværksætteriundervisning? Jeg vil jo bare være selvstændig”, citat fra elev 
i midtvejsevalueringen med Pluss. 
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Citat fra Undervisere: 
 
”Jeg tror og håber på, det kan gøre en forskel i forhold til vores elever, at vi arbejder med 
iværksætteri i undervisningen. Og at det tænder en gnist og gejst hos nogle af dem” siger 
Kenneth Bechmann Veie, faglærer Gourmetslagter, ZBC. 
 
”I ”Undervisning i iværksætteri” projektet som Fonden for Entreprenørskab og 
Sparringspartnerne, der bidrager med stor viden og værktøjer om hvad det kræver at blive 
iværksætter” fortæller Finn Arvid Olsson, der til daglig er ansvarlig for internationale 
projektsamarbejder på Køge Handelsskole. Han fortsætter: ”UIIV-Projektet er med til at udvikle 
nogle læringsplatforme, hvor underviserne kan viden dele materialer og idéer.” 
 
 

 
Undervisere HHX, ZBC 
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