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Dette inspirationsmateriale er udviklet med afsæt i forskningsprojektet ”Fra Håndværk til Iværksætteri”. I 
den forbindelse skal lyde en stor tak til de forskellige aktører, der har medvirket i projektet. Først og 
fremmest skal lyde en stor takt til de deltagende lærere og pædagoger, ledere samt børn fra de tre skoler, 
der var med i forskningsprojektet ”fra håndværk til iværksætteri”. Fra Nymarksskolen, Rene Nielsen 
(skoleleder), Steen Rosendahl (lærer) og Sofie Axlev (lærer). Fra Marievangsskolen, Henrik Villliam 
Østergaard (skoleleder), Mia Grenhardt (lærer), Dorte Myhre (lærer) og Nanna Mundt (pædagog). Fra 
Broskolen, Charlotte Paulsen (skoleleder), Kasper Nørgaard (lærer) og Johnny Thomsen (lærer).  
 
Dernæst skal lyde en stor tak til de medvirkende aktører: Morten Hass Augustsen fra Slagelse 
Erhvervscenter, Karen Sieling fra FriRUM Lab, Tony Aagaard fra ZBC, UU-vejleder Pernille Dahl, Anne 
Egehøj fra ’underviser i iværksætteri’, ZBC. Yderligere skal takkes de medvirkende faglærte iværksættere 
Fredrik Sahlin, Andreas Lazzarotto, Morten Germansen og Casper Berg. Også kæmpe tak til alle de 
pædagogstuderende, der har været med til at udvikle spil og pædagogiske aktiviteter omkring 
forskningsprojektets tematik samt interviewet faglærte iværksættere. Mange af de studerendes input er 
med i nærværende inspirationsmateriale. Og så naturligvis tak til Nordea-fonden, der ikke blot har støttet 
projektet, men også har bidraget med at skabe kontakt til netværk af ildsjæle og projektledere med stor 
indsigt i iværksætteri, pædagogik og håndværk. Rapporten om selve projektet ”Fra Håndværk til 
iværksætteri” kan downloades fra UC Viden og har titlen ”Fra Håndværk til Iværksætteri - 
Forskningsrapport”. 
 
 
 

                      
 

 
 

 
 

          
 

 
 
 
   
September 2021 
ISBN: 978-87-92717-7



1 
 

Indhold 

Introduktion og læsevejledning .................................................................................................... 4 
Fredrik Sahlin ”Passion er langt vigtigere end penge” .............................................................. 5 

Fredrik og kreativiteten .......................................................................................................................... 5 

Vejen til iværksætteriet .......................................................................................................................... 5 

Link til film om Fredrik ........................................................................................................................... 6 

To gode råd fra Fredrik ........................................................................................................................... 6 

Seks udfordringer .................................................................................................................................. 6 

Ordforklaringer ...................................................................................................................................... 7 

Andreas Lazzarotto: ”Jeg elsker at skabe oplevelser” .............................................................. 8 
Andreas og kreativiteten ........................................................................................................................ 8 

Vejen til iværksætteriet .......................................................................................................................... 8 

Link til film om Andreas ......................................................................................................................... 8 

To gode råd fra Andreas ......................................................................................................................... 8 

Tre udfordringer ..................................................................................................................................... 9 

Ordforklaringer ...................................................................................................................................... 9 

Links ...................................................................................................................................................... 9 

Morten Germansen ”jeg går fuldt ind i det, jeg har valgt selv” ............................................... 10 

Morten og kreativiteten ....................................................................................................................... 10 

Vejen til iværksætteriet ........................................................................................................................ 10 

To gode råd fra Morten ........................................................................................................................ 10 

Tre udfordringer ................................................................................................................................... 10 

Ordforklaringer .................................................................................................................................... 11 

Celia ”jeg elsker når min kreative side kan få lov at komme frem” ........................................ 12 
Marianne ”jeg vil give folk en unik oplevelse” .......................................................................... 14 

Marianne og firmaerne ......................................................................................................................... 14 

Marianne og kreativiteten .................................................................................................................... 14 

Vejen til iværksætteriet ........................................................................................................................ 14 

Ordforklaringer .................................................................................................................................... 14 

Gode råd .............................................................................................................................................. 14 

Udfordring ........................................................................................................................................... 14 

Præsentation af iværksættere .................................................................................................... 15 

Iværksætter Fredrik .............................................................................................................................. 15 



2 
 

Iværksætter Andreas ............................................................................................................................ 15 

Øvelse – at indrette et rum ................................................................................................................... 15 

Øvelse: Skab en oplevelse .................................................................................................................... 15 

Øvelse: Skab en festival ....................................................................................................................... 16 

Filmen vises med Celia ......................................................................................................................... 16 

Design et værelse ........................................................................................................................ 17 

Eksempler på indretningsarkitektens spørgsmål .................................................................................. 17 

Økologi og produktudvikling ...................................................................................................... 18 
Iværksætter på rekordtid ............................................................................................................. 19 

Navne på gruppemedlemmer: ............................................................................................................. 19 

Resultat ............................................................................................................................................... 19 

Spørgsmål: ........................................................................................................................................... 19 

Iværksætterprojekter med afsæt i fag, erhverv og uddannelser ............................................. 20 
Spillet ”fra håndværk til iværksætteri” ...................................................................................... 22 

Spillets mål og elementer ..................................................................................................................... 22 

Manual ................................................................................................................................................. 22 

Karakterkort ........................................................................................................................................ 23 

Et eksempel på et scenarie: fremtidens skole ....................................................................................... 24 

Spillet ”vejen til succes” ............................................................................................................. 25 
Spillets mål og elementer ..................................................................................................................... 25 

Manual ................................................................................................................................................. 25 

Spillet ”Kunder & Kapitaler” ....................................................................................................... 27 
Spillets mål og elementer ..................................................................................................................... 27 

Karakterkort ........................................................................................................................................ 27 

Manual ................................................................................................................................................. 27 

Justering af spillet ................................................................................................................................ 28 

Bud på et spilscenarie ........................................................................................................................... 28 

Spillet ”Øen Atlantis” ................................................................................................................... 29 
Jul i Tivoli ...................................................................................................................................... 30 

Deltagerliste ........................................................................................................................................ 30 

Scenarie ............................................................................................................................................... 30 

Manual ................................................................................................................................................. 30 

Manibus Talentum ........................................................................................................................ 31 

Introduktion ......................................................................................................................................... 31 

Materialer ............................................................................................................................................ 31 



3 
 

Gamemaster ........................................................................................................................................ 31 

Karakterkort ........................................................................................................................................ 32 

Design af legeplads ..................................................................................................................... 33 

Spillets målgruppe ............................................................................................................................... 33 

Spillets mål: ......................................................................................................................................... 33 

Spillets elementer ................................................................................................................................ 33 

Manual ................................................................................................................................................. 33 

FØRSTE STADIE - KARAKTERKORT .................................................................................................... 33 

ANDET STADIE - IDÈUDVIKLING ......................................................................................................... 34 

TREDJE STADIE - MATERIALEINDSAMLING ....................................................................................... 34 

FJERDE STADIE - REALISERING .......................................................................................................... 35 

Spillet ”Pitch en ide” .................................................................................................................... 36 
Guld- og sølvsmed ............................................................................................................................... 37 

Kok ...................................................................................................................................................... 37 

IT-supporter ......................................................................................................................................... 37 

Bager og konditor ................................................................................................................................ 37 

Frisør ................................................................................................................................................... 37 

Tømre .................................................................................................................................................. 37 

Anlægsgartner ..................................................................................................................................... 37 

Industriteknikker .................................................................................................................................. 37 

Møbelsnedker ...................................................................................................................................... 37 

Link til film, m.m. om iværksætteri ............................................................................................. 38 

Film om iværksættere .......................................................................................................................... 38 

Podcast om iværksættere .................................................................................................................... 38 

Artikler om iværksættere ..................................................................................................................... 38 

Undervisning i iværksætteri ................................................................................................................. 38 

 

  



4 
 

Introduktion og læsevejledning 
 
Vi har brug for en skole, hvor der i højere grad er mulighed for og plads til at bruge hænder, krop og 
praktisk kunnen. Vi har brug for en skole og et fritidsliv for børn/unge, hvor kreativiteten og handlekraften 
kan blomstre. Vi har brug for et samfund, hvor der er respekt om håndværk og de særlige potentialer 
håndværk tilbyder i forhold til iværksætteri og innovation. Dette er den bagvedliggende tanke i 
nærværende inspirationsmateriale. Således præsenteres i dette materiale en række workshop og forløb, 
der kan bruges i skole, SFO og klub og som alle omhandler håndværk og iværksætteri. De beskrevne 
forløb kan anvendes af pædagoger og lærere, der arbejder med børn i forskellige aldersgrupper i skole, 
SFO eller klub. De forskellige workshops/forløb kan justeres i forhold til den specifikke aldersgruppe. 
 
I de første fem afsnit præsenteres de fem iværksættere Fredrik, Andreas, Morten, Celia og Marianne. 
Celia går i 8. klasse og har etableret eget firma. De fire øvrige er voksne. Til hvert afsnit er der udviklet en 
række øvelser og workshops. Der er også lavet film med iværksætterne.   
 
I afsnit 6 (præsentation af iværksættere) og 7 (design af værelse) gives nogle mere detaljerede og 
udfoldede eksempler på, hvorledes workshops kan laves og hvordan disse kan indgå i en sammenhæng 
med hinanden.  
 
I afsnit 8 (økologisk produktudvikling), 9 (iværksætter på rekordtid) og 10 (iværksætterprojekter) 
præsenteres nogle længere forløb, der kan laves både i skole, SFO og Klub. Først præsenteres et forløb 
med økologisk landbrug og iværksætteri. Herefter præsenteres to forløb, der på forskellige måder giver 
børn/unge mulighed for at lave deres egne firmaer.  
 
I afsnit 11-18 præsenteres 7 forskellige bordrollespil med fokus på håndværk og iværksætteri. De fleste af 
disse spil er udviklet af pædagogstudereden fra Professionshøjskolen Absalon og kvalificeret i iterative 
processer, hvor de er afprøvet i SFO og udskoling.  
 
I afsnit 19 er samlet en liste over kendte faglærte iværksættere, der kan fungere som inspiration. I afsnit 
20 er der samlet en liste med links til film om faglærte iværksættere.  
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Fredrik Sahlin ”Passion er langt vigtigere end 
penge” 
 
Frederik er 31 år og ejer sin egen virksomhed, hvor han producerer økologiske grønsager og sælger dem til 
gourmet restauranter. I hans virksomhed er han også med til at arrangere events, hvor stjernekokke og 
økologiske landbrugs-innovatorer mødes for at udvikle nye produkter.   
 

j  
 

Fredrik og kreativiteten  
Fredrik vidste fra et tidligt tidspunkt, at han ville være økologisk iværksætter. Han elskede at skabe. Og 
han havde en vision om at være med til at ændre samfundsudviklingen i en mere grøn og bæredygtig 
retning. Han gik på landbrugsskolen for at lære håndværket som landmand. Ifølge Fredrik, er det unikke 
ved mange erhvervsrettede fag, at der er kort fra handling til det konkrete resultat. Og for Fredrik var 
dette en vigtig grund til, at han valgte at arbejde med økologisk gartneri. ”Det kan ikke blive mere konkret 
end gartneri. Man har et frø. Man putter det i jorden. Og nogle måneder efter høster man noget, som man 
kan sælge”. Fredrik er også uddannet kaospilot, hvor han blandt andet har arbejdet med iværksætteri, 
projektledelse og forretningsudvikling.     
 

Vejen til iværksætteriet  
Før Fredrik startede sit eget firma inden for økologisk gartneri, var han iværksætter indenfor andre 
områder. Dan han var 19 år gammel havde han et kitesurfing firma, hvor han underviste i kitesurfing. Han 
havde også på et tidspunkt et firma, hvor han producerede økologiske sodavand. Da han begyndte som 
iværksætter, udviklede han en særlig forretningsplan, fordi han manglede kapital. Han inviterede kunder 
til at købe en andel af produktionen på forhånd. Man kan kalde det en slags crowdfunding. Ti familier 
valgte at støtte firmaet med 5000 kr. hver. Til gengæld fik de grønsager resten af året. I dag arbejder 
Fredrik tæt sammen med en event-basseret restaurant, hvor gæsterne kommer på besøg på hans 
økologiske gartneri og får en oplevelse. Og han leverer billeder til restaurantens sociale medieprofil med 
motiver af gartneriet, sæsonens aktiviteter, nyhøstede grønsager, m.m. Fredrik er også medarrangører af 
mad-events, hvor der arbejdes innovativt med at skabe nye madoplevelser, madretter og 
produktionsformer.         
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Link til film om Fredrik 
Film (kort version) 
https://youtu.be/wu8j8FHPDxQ 
Film (lang version):  
https://youtu.be/xv2toByqw3I 
  

To gode råd fra Fredrik 
Råd nummer 1: Fra lille skala til stor skala 
Prøv dine ideer af i mindre skala først. Hvis du fx vil være frisør, så start dit eget frisørfirma allerede mens 
du går i skole. Klip dine venners og veninders hår. Så finder du ud af, om det er noget for dig, og om der er 
en forretning i det.  
 
Råd nummer 2: Mentorer og hvordan du kan bruge dem 
Find en eller flere mentorer, der kan hjælpe dig på vej. Nogle med erfaring og et netværk, der kan åbne 
vigtige døre for dig. Fx var det vigtigt for Fredrik, da han startede sit sodavandsfirma, at han havde et 
større sodavandsfirma, der kunne rådgive Fredrik og som var parat til at købe Fredriks varer og sælge dem 
videre.  
  

Seks udfordringer  
Udfordring nummer 1: At skabe noget konkret og sælge det 
Fredrik fortæller, at fordelen ved landbrug er, at du kan skabe noget konkret, som kan sælges. 
Udfordringen til dig er, at du også skal skabe noget konkret, som du skal sælge. Hvad kan du lave, som du 
kan sælge? Friskbagte boller, smykker, stenfigurer, oplæsning af eventyr, nye typer af juice, 
lejlighedssange, udbringning af varer til ældre, turguide til turister, havearbejde, sminkebutik, frisør, 
håndmassage, malervirksomhed… 
 
Udfordring nummer 2: At starte i lille skala  
Ifølge Fredrik er det en god ide at starte en virksomhed i en lille skala. Hvad brænder du for at skabe? Film, 
frisørsaloner, møbler, caféer, koncerter, historier, aviser, radio, huse, tøjdesign…? Kan du finde på en 
måde at starte en sådan virksomhed i en lille skala? Gå i gang og gør det!  
 
Udfordring nummer 3: At skabe fortællinger  
Fredrik taler meget om ’fortællinger’. Hans grønsager kan sælges dyrere, fordi der følger en historie med. 
Kunderne ved, hvem der har produceret grønsagerne. Grønsagerne er produceret økologisk. Og kunderne 
kan komme på besøg på Fredriks gartneri. Nu skal du prøve at give et produkt mere værdi ved at skabe en 
historie omkring produktet. Du skal fx sælge dit gamle tøj (eller andre ting), hvor du lave en historie om 
genstandene, der fx bygger på dine særlige minder. Og så skal du tage billeder eller finde gamle billeder 
frem, der styrker denne fortælling. Ligesom Fredrik gør det. Lav et loppemarked eller en auktion og sælg 
ting, hvortil du knytter en særlig fortælling, som kommunikeres til kunderne i form af billeder og tekst.      
 
Udfordring nummer 4: Mentorer   
Ifølge Fredrik betyder det meget at have kontakter og mentorer, der kan hjælpe dig. Du skal nu tage 
udgangspunkt i en type virksomhed, som du bedst kunne tænke dig at starte. Herefter skal du på papir 
skrive alle de mennesker ned, du evt. kan kontakte for at få hjælp og støtte (ligesom på et mindmap). Hvis 
du fx vil noget med cafe/restaurant, hvem kan så hjælpe dig på vej? Eller hvis du vil lave dokumentarfilm, 
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hvem kan så hjælpe? Skriv herefter et brev/mail til disse mennesker og fortæl om dine tanker og stil dem 
nogle spørgsmål.  
 
Udfordring nummer 5: Aftaler med virksomheder 
Fredrik fortæller, at det kan være en god ide at lave et samarbejde med en større virksomhed, som du kan 
sælge dine ydelser eller produkter til. På denne måde kan du bruge deres kundekreds og faciliteter. Et 
eksempel kan være, at du får lov til at udstille og sælge dine selvdesignede huer i en lokal tøjbutik. Du kan 
fx også sælge dine varer i en butik som ’Kram & Co’, hvor du kan leje dig ind på en hylde i butikken. Du skal 
nu indgå en aftale med en virksomhed. Det kan fx være din mentor, hvis du har fundet sådan én.  
 
Udfordring nummer 6: At skaffe kapital         
Når du starter virksomhed, skal du ofte bruge kapital, dvs. penge. Hvis du sælger pandekager, skal du 
bruge penge til æg, mælk, m.m. Hvis du skal designe tøj, har du brug for penge til stof, symaskine, m.m. 
Fredrik benyttede en særlig model, hvor hans kunder købte en andel, før de modtog varen. Hvordan kan 
du bruge Fredriks model til at skaffe kapital i dit firma? Er der andre måder, hvormed du kan skaffe 
kapital, materialer eller adgang til faciliteter på smarte måder?    

 
Ordforklaringer 
Bogføring: At løbende lave et regnskab, hvor udgifter og indtægter indskrives.  
Mentor: En mentor er en erfaren person, der kan rådgive, vejlede og hjælpe en person med mindre 
erfaring.  
Mindmap: Et mindmap er lidt som en brainstorm. Her skriver eller tegner du dine tanker ned i tilfældig 
rækkefølge på et papir i stedet for at nedskrive dine tanker lineært i velordnede sætninger. Ofte bruges 
pile, cirkler, forbindende streger, stikord, figurer, m.m.  
Crowdfunding: En model til at skaffe finansiering (kapital), hvor mange mennesker udlåner et lille beløb, 
fremfor at en bank fx udlåner hele beløbet.  
Kapital: Penge   
Produktionsplan: En plan over produktion og løbende deadlines. Hvilke materialer skal indkøbes og 
hvornår? På hvilket tidspunkt skal arbejdet være færdigt? Osv. 
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Andreas Lazzarotto: ”Jeg elsker at skabe 
oplevelser” 
 
Andreas Lazzarotto er 31 år og i dag CEO (administrerende direktør) for firmaet Event Fabrikken. I event 
Fabrikken arrangeres sociale events for kunderne, fx koncerter, teambuilding, fester, naturoplevelser, 
m.m.  
 

Andreas og kreativiteten 
Andreas startede efter 9. klasse på tømreuddannelsen, hvor han elskede at arbejde kreativt med værktøj 
og tegning. Desuden blev han optaget af kundekontakten, hvor han synes, at det var spændende at 
udtænke de helt rigtige løsninger til kunderne, så de i sidste ende blev glade og tilfredse, fx med 
indretningen af deres hus. Senere blev Andreas også uddannet som skov- og naturteknikker på 
erhvervsskolen, hvor han var fascineret af at finde kreative løsninger på konkrete vanskelige udfordringer. 
Eksempelvis, hvordan man fælder et kæmpe træ i skoven, så det lander helt præcist og ikke skader nogen 
eller noget. Andreas specialiserede sig under uddannelsesforløbet i naturformidling, og han elskede at 
skabe oplevelser for gæsterne i skoven. Her brugte han også sine erfaringer fra sine mange år som 
spejder, hvor han havde arrangeret talrige eventyrlige udflugter i naturen.   
 

Vejen til iværksætteriet  
Første gang Andreas prøvede kræfter med iværksætteriet var han 19 år gammel. Han fandt ud af, at det 
var muligt at opkøbe modetøj fra sidste års kollektion billigt. Butikkerne ville meget gerne af med deres 
restlager, når det nye modetøj skulle sælges. Andreas opkøbte fx gamle sko for næsten ingen penge og 
solgte dem videre. Han havde ingen butik, men solgte tøjet privat og på arbejdspladser. Senere startede 
han sit eget event bureau, hvor han kunne drage nytte af sine erfaringer med at skabe oplevelser fra andre 
og løse konkrete udfordringer. Det første event han arrangerede, var for en gruppe ansatte på en 
arbejdsplads, som ønskede en særlig oplevelse. Han tog dem alle med på faldskærmsudspring. Hans 
fusionerede i 2018 med firmaet Event Fabrikken, hvor han i dag er direktør.      

 
Link til film om Andreas  
https://youtu.be/ktviF2fZaoM 
 

To gode råd fra Andreas 
Råd nummer 1: Networking 
Networking er altafgørende. Man skal opbygge gode relationer til kunder og kollegaer og behandle dem 
godt. Folk køber en opgave hos dig, fordi de har tillid til, at du udfører opgaven med høj kvalitet. Ikke fordi 
de har set en fancy reklame.    
 
Råd nummer 2: Producer noget, som mange mennesker efterspørger 
Du behøves ikke opfinde et helt nyt innovativt produkt for at blive iværksætter. Du kan sagtens starte op 
som selvstændig tømremester eller muremester. Her er du sikker på, at der er et marked og interesserede 
kunder. Herefter kan du opbygge en niche, hvor du bliver særlig dygtig til noget bestemt og efterhånden 
opfinder dine egne metoder og produkter.     
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Tre udfordringer  
Udfordring nummer 1: Design til kunden 
Andreas er optaget af kontakten til kunderne, fx når et hus skal indrettes. Det er vigtigt for Andreas, at 
kunden er glad og tilfreds. Udfordringen er, at du skal indrette én af dine klassekammeraters værelse. Du 
skal flytte rundt på møbler, hænge billeder op, evt. male værelset, osv. Først skal du tage en snak med 
’kunden’ om ’kundens’ ønsker og behov. Mangler din klassekammerat fx en god siddeplads? Eller plads til 
at danse foran et spejl? Eller et musikhjørne? I processen skal du ud og se på værelset, måle værelsets 
brede, højde og længde, og undersøge muligheder. Herefter går du i gang og bruger din egen fantasi og 
kreativitet. Først laver du en række skitser til ’kunden’, hvor du præsenterer forskellige muligheder. 
Herefter vælger du en løsning i sammenråd med ’kunden’. Når du er færdig med værelset, viser du 
resultatet frem for ’kunden’. Herefter skal du være parat til at ændre detaljer i sammenråd med din 
klassekammerat.       
 
Udfordring nummer 2: Skab en oplevelse 
Andreas elsker at skabe oplevelser for folk. Udfordringen til dig er at skabe og sælge en oplevelse. Fx en 
temafest for børnene på skolen. Eller en guidet tur til forældre, hvor du viser din lokale by frem fra et 
ungdomsperspektiv, fremviser hvor de unge hænger ud, hvad de laver, osv. Eller forbereder et kondiløb 
gennem den lokale skov, hvor deltagerne undervejs overaskes med fortællinger og myter fra de danske 
skove gennem tiderne. Hvad kan du finde på?         
 
Udfordring nummer 3: Køb af overskudslager  
I sit første iværksætterprojekt køber Andreas gamle overskudslagere af modetøj i store mængder 
(engroshandel) og sælger dem dyrere i mindre partier direkte til forbrugeren (detailhandel). Kan du gøre 
noget lignende? Kan du kontakte offentlige biblioteker og købe deres gamle bøger og sælge videre? Kan 
du købe bagerens usolgte kager om eftermiddagen og sælge dem videre om aftenen? Kan du købe de 
små børns gamle legetøj og sælge videre til en højere pris? Hvad kan du finde på? Kontakt fx forskellige 
butikker og spørg om de har gamle lagere til overs, du kan købe og sælge videre.   
 

Ordforklaringer 
Engroshandel: Handel med store partier af varer som typisk foregår mellem virksomheder. 
Detailhandel: Handel i små partier til den enkelte forbruger.  
Forretningsmodel: En virksomheds forretningsmodel beskriver bl.a. hvordan virksomheden tjener penge 
og hvordan udgifter og indtægter ballancerer.  
 

Links 
Event Fabrikken: https://event-fabrikken.dk/ 
Andreas Lazzarotto på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/andreas-lazzarotto-k-lynnerup-
08334182/?originalSubdomain=dk 
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Morten Germansen ”jeg går fuldt ind i det, jeg har 
valgt selv”  
 
Morten er 28 år og har sin egen virksomhed, hvor han arbejder både med gartneri, eventyrsport og 
undervisning. Han er bl.a. engageret i mountainbike-sport og skisport, og arbejder samtidig med design 
og vedligeholdelse af parker, grønne områder, m.m. 
 

Morten og kreativiteten   
Efter at være introduceret til landbrugslivet under et ophold i Australien, valgte Morten at starte på 
landbrugsskolen i Danmark. Han var vild med den afvekslende hverdag, som landbruget kan tilbyde. Hver 
dag rummer nye unikke udfordringer, der skal løses. Og løsningerne kan sjældent findes i en bog. Hvordan 
får man løftet en kæmpe sten væk, så maskinerne kan komme til? Hvordan kan man finde en løsning, når 
traktoren pludselig går i stykker på marken midt i høsten? Morten var også glad for at se effekten af sit 
arbejdet. Hvis koen ikke malkes ordentligt den ene dag, leverer den ikke ordentlig mælk de næste dage. 
De økonomiske konsekvenser af landbrugsarbejdet er derfor tydelige. Og så er der samtidig en stor 
personlig tilfredsstillelse forbundet med at se resultatet af veludført arbejde. At se kornet på marken stå 
flot og uden ukrudt. 
 

Vejen til iværksætteriet  
Morten færdiggjorde sin uddannelse på landbrugsskolen og blev herefter ansat som gartner. Herefter blev 
han ansat i et firma, der arrangerede teambuildings-ture, såsom kajak roning og lign. Morten havde 
nemlig også erfaringer som skiinstruktør og med eventyrsport. I det nye firma var Mortens 
håndværksmæssige kompetencer populære. Morten kunne nemlig både undervise, ordne grej og løse 
praktiske og tekniske udfordringer. Morten havde dog lyst til et endnu mere varieret arbejdsliv, hvor han 
også kunne udfolde sin interesse for gartneriet og i det hele taget møde mange forskellige mennesker. 
Derfor startede han sit eget firma. På et iværksætterkursus, blev han opfordret til at finde en smal niche at 
arbejde indenfor. Han blev rådet til at vælge enten gartneriet, eventyrsporten eller undervisningen. Men 
Morten ville hellere arbejde med mange forskellige ting og have et afvekslende arbejdsliv. 
 

To gode råd fra Morten 
Råd nummer 1: Tag det roligt og vær rummelig  
Man skal være parat til et uforudsigeligt arbejdsliv, hvor man aldrig kan vide, hvad der sker i morgen. Man 
skal tage det roligt og ikke stresse, hvis kunder er forsinkede eller der i en periode ingen indtjening er.  
 
Råd nummer 2: Se verden med kundens øjne 
Man skal kunne se verden fra kundernes perspektiv. En lille smule ukrudt, kan for den ene kunde betyde 
alverden, og for den anden kunde være ligegyldig. 
 

Tre udfordringer  
Udfordring nummer 1: Gartnervirksomhed   
Morten elsker arbejdet med at designe og vedligeholde parker, haver, m.m.  Sammen med dine 
klassekammerater, skal du nu lave små gartnervirksomheder. I jeres firma er målet at tjene penge via 
havearbejde og havearkitektur. Du kan vælge at henvende dig til dine klassekammeraters forældre. Eller 
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du kan lave en lille pjece/annonce/reklame som du giver til naboer og lignende, hvori du beskriver hvad 
jeres virksomhed kan levere. I kan fx slå græs, samle blade sammen, luge ukrudt, plukke æbler, m.m.  
 
Udfordring nummer 2: Havearkitektur  
Når ’kunden’ har fået tillid til jer på grund af jeres fantastiske havearbejde, er næste skridt at udvide jeres 
virksomhed til også at omfatte havearkitektur. I skal med andre ord være landskabsarkitekter. I skal først 
afholde et lille møde med ’kunden’ (fx klassekammeraters forældre), hvor I lytter til deres ønsker og 
behov. Måske ønsker de en bålplads. Eller de vil udvide deres urtebed. Eller de vil have bygget en særlig 
bænk tæt på huset. Eller de vil finde et nyt sted til kompostbunken. Herefter laver i en 
haveplan/plantegning over haven, hvor I skitserer et par forskellige forslag til kunden. I denne forbindelse 
er det nødvendigt at opmåle haven (bredde og længe, husets placering, m.m.). I kan evt. bruge et gratis 
computerprogram til haveplaner, som I kan finde på nettet. Herefter skal I præsentere jeres forslag til 
kunden. I dialog med kunden skal I nu aftale en bestemt løsning. Herefter udfører I planen. Når arbejdet er 
udført, skal I afholde et møde med kunden, hvor kunden kan ønske evt. justeringer.       
 
Udfordring nummer 3: Teambuilding og eventyrsport   
Morten elsker at arrangere eventyrlige turer. Fx med kajakker eller mountainbikes. Ofte bruger han det 
også til teambuilding. Du skal nu arrangere en eventyrlig tur, inspireret af eventyrsport. Det kan være en 
vandretur, hvor deltagerne undervejs skal krydse spændende forhindringer, og hvor deltagerne skal 
samarbejde om at klare opgaven. Eller du kan lave et kursus i skateboard, som du sælger til dine 
klassekammerater eller dine klassekammeraters forældre. Eller en klatreworkshop, hvor deltagerne skal 
klatre op i udvalgte træer i skoven (husk at det ikke må blive for farligt).           

 
Ordforklaringer 
Teambuilding: Teambuilding handler om at gøre samarbejdet bedre blandt en gruppe mennesker. Det 
kan være på en arbejdsplads. Eller i en skolen. Eller på en uddannelse. Ofte omfatter teambuilding en 
række øvelser, hvor gruppen skal samarbejde og løse udfordringer sammen, eller lære at have tillid til 
hinanden.    
Eventyrsport: Er beslægtet med begrebet ’friluftsliv’, der dækker aktiviteter som vandring, klatring, 
turcykling, spejderliv, kanoturer, m.m.   
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Celia ”jeg elsker når min kreative side kan få lov at 
komme frem”    
 
Celia går i 8. klasse og har startet et neglefirma, hvor hun laver negleforlængelse, forstærkning og Gellack. 
Hun tjener op til 4000 kr. om måneden. I det følgende er Celia interviewet om hendes iværksætteri. Prøv 
at se filmen og/eller læs interviewet.  
 
Link til film om Celia 
https://youtu.be/tjMqr9wUg3E 
 
Hvordan startede du firmaet? 
”Altså jeg startede i starten af sommerferien, hvor jeg havde en masse veninder herhjemme. Og nogle af 
mine veninder har også interesse i negle. Og jeg synes det var ret fedt, fordi så kunne vi sidde inde 
omkring spisebordet og lave de her negle sammen. Og så eksperimenterede vi lige med det. Og så var der 
én, der havde købt noget nyt og så prøvede vi lige det. Og så snakkede jeg med mine forældre, der selv 
har haft iværksætterprojekter. Og så sagde de, at hvis det her var noget jeg gerne ville, så kunne jeg 
måske tjene penge på det. Og jeg har været på arbejdsmarkedet siden jeg var 11 år gammel i mine 
forældres egen cafe. Men da de så solgte firmaet videre, så følte jeg, at det ikke var helt det samme, og så 
sagde jeg op. Men på arbejdsmarkedet er det rigtigt svært at finde job med de samme vilkår som jeg 
havde i mine forældres firma, når man er under 15. Så tænkte jeg bare. Altså jeg blev stædig. Jeg følte 
bare, at jeg måtte selv gøre noget, for jeg kunne ikke regne med at andre løftede mig op hele tiden. Og så 
tænkte jeg igennem, hvad mine interesser egentlig er. Og så startede jeg bare med det her. Og det synes 
jeg er mega fedt. Og jeg vil helt vildt gerne sidde og bruge to timer på noget jeg rigtigt gerne vil lave.” 
 
Hvad kan du godt lide at lave i dit firma? 
”Nu hvor man er blevet ældre, og man ikke længere laver perleplader. Så er det her et slags frirum for mig. 
Og jeg elsker at bruge tid på det.” 
 
Hvordan gør du reklame for dit firma? 
”Jeg startede min Instagram. Og Holbæk er jo en semi-lille by. Så når veninden nede på hjørnet har fået 
lavet sine negle, så går hun jo selvfølgelig op i skolen og siger ”nu skal I se her”. Og tit så deler folk mine 
opslag på Instagram.” 
 
Hvad kan du tjene i dit firma? 
”Det afhænger meget af sæson. For eksempel i sommers var det jo meget en dille, det der med at have 
lange negle. Og folk tog til alle mulige byer for at få lavet negle. Så det afhænger meget af sæson. Lige nu 
er det mere dulmet ned, end det var i sommers, så nu tjener jeg omkring de 1.000 om måneden. Og så går 
der lidt til produkter og sådan noget. Men det er virkelig en lille procentdel. Men i sommers kunne jeg 
godt komme op på 3.000-4.000 kr. om måneden.  
 
Har du et råd til andre i din alder, der vil være iværksættere? 
Altså mit råd ville være, at man skal finde noget, der interesserer én. Og hvor man kan være kreativ. 
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Udfordring: Kan du finde en service som du kan tilbyde andre? En pige som var med i forskningsprojektet 
”fra håndværk til iværksætteri” valgte eksempelvis at lave en lille forretning, hvor kunder kunne få tegnet 
deres kæledyr. De første, hun solgte tegninger til, var nære familiemedlemmer. Senere var det lidt mere 
fjerne familiemedlemmer. Familie og venner er et godt sted at starte. Og du behøves ikke lave et stort og 
vedvarende firma. Det handler mere om at komme i gang og prøve det. 
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Marianne ”jeg vil give folk en unik oplevelse” 
 
De foregående præsentationer af iværksættere kan fungere som en model for yderligere undersøgelse og 
undervisningsdesigns. I det følgende har studerende fra Pædagoguddannelsen Absalon, Jan Tipsmark, 
Kasper Bromberg, og Line Ohmeyer, udviklet undervisning med afsæt i et interview med frisøren 
Marianne. 
 

Marianne og firmaerne 
Marianne er 47 år og har gennem 13 år haft sin egen frisørsalon på forskellige adresser. Hun vægter 
personlig kontakt og service højt og afholder derfor tit events for sine kunder - bl.a. med håropsætning 
og makeup i forbindelse med konfirmation og bryllup. Udover frisørsalonen og tilhørende events har 
Marianne også haft en webshop med forskellige hårprodukter og i skrivende stund er hun ved at starte en 
forretning med salg af brudekjoler og bryllupskoncepter. Derudover har hun lige iværksat firmaet HøjLau 
sammen med sin kæreste. HøjLau er et entreprenørfirma, der arbejder med ventilationssystemer, bl.a. for 
DTU i Lyngby. 

 
Marianne og kreativiteten 
Marianne vidste fra et relativt tidligt tidspunkt, at hun ville være selvstændig. Allerede som barn 
fantaserede hun om en slagterbutik, og Mariannes far har da også selv været selvstændig tømrer. 
Kreativiteten udvikler hun primært i arbejdet som frisør. Men den kreative tankegang kommer 
også til udtryk, når hun finder på koncepter i forhold til særlige nicher og events. 
 

Vejen til iværksætteriet 
Marianne fik idéen til sin egen frisørsalon, fordi hun gerne ville give kunderne en anderledes 
oplevelse, når de var hos frisøren. Et af hendes fokuspunkter er, at kunden skal føle sig særlig og af 
den grund har hun aldrig mere end ÉN kunde ad gangen. Når hun fortsat skaber nye firmaer, er det fordi 
hun efterhånden har en viden om hvad der skal til som iværksætter og fordi hun bare ikke kan lade være. 
 

Ordforklaringer 
Niche: et snævert område inden for et erhverv eller en kunstretning. Attraktivt fra et økonomisk 
perspektiv, fordi det umiddelbart ikke har andres bevågenhed og dermed er der mindre konkurrence.   

 
Gode råd 
Råd nummer 1: Marianne udtaler, at man bare skal springe ud i det. Hvis man er i tvivl, kan et evt. projekt 
virke uoverskueligt. DERFOR - skil dig af med usikkerheden. 
Råd nummer 2: Det kan være en fordel med et godt bagland - det kan være familie og venner, men også 
et godt arbejdsnetværk. 
Råd nummer 3: At benytte div. online-tjenester for iværksættere, fx erhvervsgrupper eller virk.dk 
 

Udfordring  
Undersøg hvilke frisyrer, der har været på mode gennem tiderne og lav en frisørsalon med fokus på en 
særlig stilart.   
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Præsentation af iværksættere  
I følgende skitseres et bud på 2-3 dobbeltlektioner, hvor film med iværksættere vises i en sammenhæng. 
Alle elever får indledningsvist udleveret program, papir, kuglepenne, tusser og materialer. Alle sidder ved 
borde i grupper.  

 
Iværksætter Fredrik 

• Film vises 
• Alle skriver (eller tegner) 1-2 ting ned på papir som de bemærkede.  
• Kort snak om film. 
• Øvelse 1: Alle skal skabe en fortælling om noget (noget tøj, noget fra tasken, og lign.) og derefter 

præsentere det overfor klassen, så de andre får lyst til at købe det.  
 

 
 
Iværksætter Andreas  

• Film vises 
• Alle skriver (eller tegner) 1-2 ting ned på papir som de bemærkede.  
• Kort snak om film. 

 

Øvelse – at indrette et rum  
• Der vises eksempler fra TV-udsendelser, der handler om at designe, indrette og renovere huse. 
• Gå sammen to og to (hvis der er en gruppe med 3, er det også ok)  
• Først tegner hver elev eget værelse i grundplan.  
• Dernæst skal hver elev præsentere sig for den anden, ”hvilke interesser har jeg?” ”hvad kan jeg 

godt lide at lave i min fritid?” ”hvornår har jeg det allerbedst?”. Den anden kommer med 
opfølgende spørgsmål. De to elever præsenterer sig på tur.  

• Nu skal eleverne lave noget om på hinandens værelse ud fra den foregående præsentation, så 
værelset forbedres.  

• Præsentation af løsningen.  
(se en detaljeret beskrivelse af denne øvelse i workshoppen ”design et værelse”) 

 

Øvelse: Skab en oplevelse  
I grupper skal eleverne skabe en oplevelse for resten af klassen. Selve oplevelsen skal vare 2-3 minutter. 
Eksempler – de kan fortælle en historie, de kan lave en guidet tur, de kan synge en sang, de kan lave et 
massageprogram, de kan lave et træningsprogram, de kan lave et danseprogram, de kan lave en 
forhindringsbane, de kan lave en spøgelsesbane, de kan lave en leg, de kan lave et lille skuespil…  
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Øvelse: Skab en festival  
• Der uddeles kort på bordene med forskellige iværksættere (de kan klippes ud fra afsnittet i 

nærværende materiale ”Faglærte iværksættere”). Alle vælger en iværksætter, de gerne vil være 
efter tur. De, der har et forbogstav længst fremme i alfabetet, får lov at vælge først. 

• Nu skal alle lave deres egen festival med udgangspunkt i det fag, de har valgt. Det kan altså være 
en kage-festival eller en frisør-festival eller en elektriker festival… Hvilke boder, områder, services, 
events, aktiviteter og lign. kan der skabes med afsæt i hver iværksætters særlige fagområde?   

• Nu bygges festivalen på stort papir. Der kan tegnes eller bygges, hvis der er materialer dertil. 
 

 
 
Filmen vises med Celia  

• Film vises. Alle skriver (eller tegner) 1-2 ting ned på papir som de bemærkede.  
• Kort snak om film. 
• Hver gruppe får udleveret 100 kr. og om to uger skal gruppen komme tilbage og vise resultatet (se 

øvelsen i dette materiale ”Iværksætter på rekordtid”). 
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Design et værelse  
I denne workshop arbejdes med at designe indretningen af et værelse. Eleverne går sammen to og to. 
Først tegner hver elev eget værelse i grundplan. Dernæst skal eleverne interviewe hinanden på skift. 
Intervieweren er indretningsarkitekt og den interviewede er kunde. Nu skal eleverne lave noget om på 
hinandens værelse udfra interview, så værelset forbedres. Til sidst præsenterer eleverne løsningen for 
hinanden.  
 

 
 
Eksempler på indretningsarkitektens spørgsmål 
Hvad kan du bedst lide at lave på dit værelse? 

- Ligge i sengen og se film 
- Vande planten 

Hvad kan du godt lide at lave i din fritid  
- Danse  

Hvornår har du det bedst?  
- Når jeg er sammen med mine venner 

Hvad laver du så med dine venner? 
- Ofte laver vi yoga  

Hvad kunne du godt tænke dig på dit værelse?  
- Et stort tæppe  
- Flere planter 
- Plads til at danse 

Hvad kan du godt lide ved dit værelse? 
- Planten 
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Økologi og produktudvikling  
 
I dette forløb er der fokus på at kombinere iværksætteri med økologi og bæredygtighed. Forløbet er ledet 
af den økologisk iværksætter Fredrik Sahlin. Forløbet finder sted på Landsbrugsskolen i Slagelse. I 
projektet indgår forskellige typer af kreative og håndværksbetonede aktiviteter. Eleverne skal selv høste 
kartofler og udvikle forskellige typer af kartoffelchips. Ligeledes skal de arbejde med visuel 
kommunikation og markedsføring.    
 
Forløbets kernefortælling 
Hensigten med forløbet er at inspirere børn/unge til at opleve iværksætteris potentiale i forhold til at 
skabe ”det gode liv” og samtidig fremme bæredygtighed. Således indbygges på et tidspunkt i forløbet en 
samtale med eleverne om deres fremtidsplaner, hvor Fredrik fremhæver tre ideelle ting som vigtige i 
forhold til arbejdsliv: 

§ Det skal være noget, der interesserer dig 
§ Det skal være noget, du kan finde ud af 
§ Det skal være noget, der skaber en positiv forskel i verden 

 
Organisering og indhold 
Eleverne inddeles i en række grupper med forskellige opgaver: 

§ Opgave 1: Lav noget madrelateret af kartoflen (chips, pommes frites, eller noget helt tredje). Det 
skal være noget nyt som der udvikles (metode/form/udseende/smag).  

§ Opgave 2: Brug kartoflen til at lave dit eget kartoffeltryk på en T-shirt. Design trykket og udform 
et statement/budskab/slogan.   

Der skal bruges følgende materialer i forløbet: Transportable kogeplader, olie, krydderier, køkkengrej, 
maling, stof/muleposer/T-shirts.  
 

 Tema  Indhold 
Workshop 1  Introduktion og 

produktudvikling 
Rundvisning på Landbrugsskolen, Jernbjerggaard 
Kartoffel høst   
Valg af målgruppe 
Rapid prototyping 

Workshop 2  Produktudvikling Høste kartofler 
Prototyping  
Fremvisning af resultat 

Workshop 3  Produktudvikling og 
Kommunikation  

Lave en kampagne der involverer billeder på produkt 
og skrives i øjenhøjde med målgruppe (Facebook, 
Insta, avisannonce, brev…)  

Workshop 4  Præsentation af produkter Oplæg, fremvisning og præsentation.  
 
Ovenstående forløb kan ligeledes inkludere andre typer af ingredienser, der kan høstes på andre 
tidspunkter af året. Således kan rammerne benyttes i forhold til at udvikle en mad festival og forskellige 
spændende produkter, fx sodavandsmærker, madpakketyper, m.m.  
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Iværksætter på rekordtid 
Hvis I/du har set filmene i dette undervisningsmateriale med Fredrik og Celia, så ved I, at de begge 
opfordrer til at man skal prøve at sælge noget konkret og prøve at kaste sig ud i at være iværksætter. I 
denne øvelse får du/I lidt hjælp. Du får 100 kr. som startkapital og disse penge skal du få til at yngle. Du 
kan eksempelvist købe mel, bage boller og sælge bollerne. Eller du kan købe maling og male en væg for 
familiemedlemmer eller venner (du skal huske at gemme kvitteringerne som dokumentation). Efter en 
kort periode skal regnskabet gøres op og du/I kan beholde overskuddet selv. Kvitteringer og investeringen 
på de 100 kr. skal betales tilbage. Hvis du har fået underskud og ikke kan betale det fulde beløb tilbage, er 
dette naturligvis helt ok. Virksomheder kan jo godt få underskud. Men du/I skal til gengæld aflevere 
kvitteringerne, så det kan dokumenteres, at pengene har været brugt på noget, der er relevant for din 
virksomhed. Når du/I skal lave den afsluttende opgørelse af resultaterne kan nedenstående skema 
anvendes: 

 
Navne på gruppemedlemmer: 
 
Resultat  

Udgifter  Rest  Bruttoindkomst  Nettoindkomst  Anvendte timer Timeløn 
Kvitteringer? Hvad er tilbage 

af de 100 kr. 
efter udgifter? 

For hvor mange 
penge har 
gruppen solgt 
vare/ydelser? 

Bruttoindkomst 
fratrukket 
udgifter  

Hvor mange 
timer har 
gruppen 
tilsammen 
brugt? 

Nettoindkomst 
divideret med 
det samlede 
antal timer. 

 
 
 
 
 

     

 

Spørgsmål: 
§ Hvad har vi lært?  
§ Hvilke potentialer er der i jeres forretningsmodel? - Red ocean? Blue ocean?  
§ Hvilket netværk har I anvendt?  
§ Hvilke sponsorer har I anvendt?  
§ Hvordan kunne man udvikle jeres forretningside?  
§ Har I fået ideer til nye forretningsmuligheder? Hvilke? 
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Iværksætterprojekter med afsæt i fag, erhverv og 
uddannelser 
 
I forløbet skal eleverne over en periode på en måned udvikle en virksomhed, hvor der tjenes penge. De 
kan undervejs søge underviserteamet om kapital til materialer, udstyr, m.m. Eleverne skal relatere 
virksomheden til erhverv og fagligheder og således søge hjælp og vejledning hos lokale virksomheder. 
Man kan fx forestille sig firmaer med afsæt i fag som cykel-mekaniker, smykkedesigner, frisør, IT, gartner, 
transport, event-koordinator, bager, kok, tjener, tømre, rengøring, service. Undervejs skal man kontakte 
og besøge mindst én virksomhed. Man kan desuden få hjælp af FriRUM Lab, ZBC eller Slagelse 
erhvervscenter.   
   

Forløb Tema  Indhold 
Workshop 1 Præsentation og udarbejdelse 

af virksomhed. 
Udfordring og muligheder 
præsenteres. Ideer udvikles. 
Fordeling af opgaver (hvem 
holder regnskab). Kontakt 
virksomheder. 

Workshop 2  Besøg og startkapital Besøg virksomhed, få 
inspiration og præsentation af 
ide for virksomheden. 
Redegør for økonomisk behov 
og søg startkapital.  

Mellem workshops Virksomhedsdrift Salg af ydelser/produkter 
Workshop 3  Præsentation Midtvejsregnskab fremvises 
Mellem workshops Virksomhedsdrift  Salg af ydelser/produkter 
Workshop 4   Præsentation Samlet regnskab og resultat 

præsenteres 
 
Mulige virksomheder der kan kontaktes, se link: 
https://partnerskab.slagelse.dk/nyheder/nyheder/2018/besoeg-en-skoleklasse 
 

Virksomhed  Service Fag 
Comwell 
Klarskovgaard 

Hotel, cafe, restaurant  Kok, event-koordinator 

Dan Palletiser Pakning og pakkemaskiner Transport 
Bagger Låse og 
Alarm 

Låse og alarmsystemer Elektriker 

Odin Engineering  Maskinfabrik Ingeniør maskiningeniør  
Vikar og Gastronomi Vi leverer mad, drikkevarer, personale mm. 

til private såvel som erhverv. 
Kok, tjener  

Georg Berg energirenovering, nyopførsel af boliger til 
boligselskaber, renovering af store 
sportshaller og lign. 

Tømre, snedker  
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Slagelse 
Transportcenter 

Fragt og levering Fragtmand 

Aage Langkjær A/S Elinstallationer Elektriker 
Autopartner Værksted Mekanikker 
Bilka Detailhandel Hk’er  
HJ Huse A/S Bæredygtigt byggeri Tømre, arkitekt  
Godis Grønt  Økologiske madvarer, events Landmand  
Cirkulær 
cykeløkonomi 

Leverer genbrugscykler Cykel-mekaniker 

Headway aps  Grafik, websider og webshop  
Digitypes  Grafisk design, marketing design  
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Spillet ”fra håndværk til iværksætteri” 
 

Spillets mål og elementer  
Spillets målgruppe: Børn, unge og voksne  
Spillets mål: At lære om entreprenørskab, iværksætteri, kreativitet og håndværk  
Spillets elementer: Karakterkort, terning og noget til at tegne med og på  

 
Manual  
Spillet er inspireret af bordrollespil såsom Dungeons and Dragons. I spillet er der 1 gamemaster og 3-6 
spillere.  

1. Alle spillere modtager et karakterkort, som de har 5 minutter til at udfylde. 
2. Spillerne præsenterer deres karakter og de udvælger et bestemt karaktertræk indenfor hver af de 

overordnede kategorier handling, kreativitet, omverdensforståelse og personlig indstilling. Fx 
samarbejde, teknik, netværk og etik. Til hver karaktertræk slår de en terning. Tallet skrives til højre 
i tabellen. Tallets størrelse fortæller, hvor stærk deres karakter er på dette område.  

3. Gamemaster starter fortællingen (ligesom i Dungeons and Dragons).  
4. Igennem spillets forløb skal spillerne sammen løse forskellige opgaver. De forskellige opgaver skal 

inkludere karakterer fra karakterkortet. Fx når spillerne skal være kreative og udvikle ideer. Eller 
når de skal bruge markedsforståelse til at finde ud af, om deres ide kan sælges. Nogle gange skal 
de slå terninger og gamemasteren skal vurdere om de slår et tal, der er højt nok til, at de klare 
opgaven. Fx hvis spillerne skal lave en pitch og præsentere gruppens entreprenante ide. Så vælger 
spillergruppen måske en spiller, der i forvejen har et højt tal på kommunikation. Og denne spiller 
får lov at slå en terning og dermed få endnu mere kommunikativ styrke. 
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Karakterkort  
 
Spillerens/karakterens navn ________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Billede/tegning 
 
 
 
 
Hvilken håndværker er du? ______________________________________   
Fortæl lidt om dig selv: Hvad går du op i? hvor gammel er du?  Hvad er du god til? Hvad drømmer du om? 
Fritidsinteresser? 
_________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

Handling Kommunikation Er god til at kommunikere + 
Samarbejde Er god til at samarbejde + 
Initiativ   Er god til at tage initiativer + 

Kreativitet Ideer Er god til at finde på ideer + 
Teknik Er god til at løse tekniske udfordringer + 
Håndværk Er god til at skabe noget flot, lækkert, værdifuldt + 

Omverdensforståelse Netværk Kender mange forskellige mennesker + 
Kulturforståelse Kender forskellige kulturer + 
Marked  Forstår sig på økonomi og marked + 

Personlig indstilling Selvtillid  Har stor selvtillid  + 
Mod Tør at improvisere og tage risici + 
Etik Har integritet og kan skelne mellem godt og ondt + 

 
 
Håndværk er et bredt begreb, men kan fx være anlægsgartner, bygningskonstruktør, bager, konditor, 
automekaniker, smed, skrædder, møbelpolstrer, buschauffør, bådmekaniker, cykelmekaniker, data-
tekniker, IT supporter, salgsassistent, gourmetslagter, dyrepasser, elektriker, greenkeeper, 
ernæringsassistent, eventkoordinator, frisør, tømrer, landmand, sølvsmed, kok, VVS, osv.   
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Et eksempel på et scenarie: fremtidens skole 
Gruppen af spillere udgør et team, der er sat sammen af en hemmelig enhed, der mener, at netop disse 
mennesker vil kunne løse opgaven med at skabe en fantastisk skole. Inden for et begrænset budget skal 
de skal løse tre udfordringer:  
1. Skolens indretning 
2. Mad på skolen 
3. Elevers kedsomhed  
 
Til den første opgave udleveres skolens grundplan. Gruppen kan nu vælge at gøre forskellige ting. De kan 
fx interviewe elever og lærere. Søge inspiration hos organisationer, fx LEGO, Red Barnet, Danmarks 
Evalueringsinstitut. Søge inspiration hos lokale håndværkere, møbeldesignere og arkitekter. Eller? Når de 
vælger en fremgangsmetode, bliver de nogle gange nødt til at kaste terning og supplere deres karakter 
med forøget evne. Fx hvis de vil have de små børn i tale (kommunikation), samarbejde med andre 
håndværkere (samarbejde), tage initiativ til at ringe til LEGO chefer (initiativ) eller lign. 
 
Når gruppen har søgt hjælp og inspiration, går de i gang med at generere ideer. En af deltagerne i 
gruppen styrer processen (måske den med mest ”samarbejde” eller ”kreativitet”). Der tegnes skitser på 
papir. Til sidst skal ideen pitches for den hemmelige enhed, der stiller spørgsmål undervejs (gamemaster). 
Gamemaster kan fx finde på at spørge om, hvordan de har tænkt sig at få alle med på ideen 
(kommunikation eller samarbejde) eller hvordan de vil sørge for at det bliver et smukt resultat (teknik og 
håndværk)      
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Spillet ”vejen til succes” 
 
Spillets mål og elementer 
Spillets målgruppe: Som udgangspunkt 8.klasse, men er undervejs blevet justeret til 2. klasse  
Spillets mål: At udbrede viden og interesse ift. udvalgte erhvervsuddannelser.   
Spillets elementer: Spilleplade, terning, rolleark, spørgsmålskort, brikker, noget til at tegne med (og evt. 
på).  
 

   

 

Manual  
Spillerne går sammen i makkerpar og får udleveret et rolleark. Hvert makkerpar vælger, hvilket erhverv, 
de ønsker at arbejde med og sætter kryds ud for erhvervet. Pluspoint fra specialet noteres på 
færdighedskortet. Herefter begynder processen med at blive klogere på, hvilke specifikke færdigheder, 
man besidder. Dette gøres ved at kaste terningerne således at antallet af øjnene på terningerne, 
bestemmer, hvor mange krydser man må sætte, ud for de forskellige færdigheder. Det første område er 
fx “handling”. Så kaster man terningen. Hvis terningen fx viser 4, må man sætte fire krydser i området 
“handling”, og man har nu 4 skills inden for handling. Sådan fortsætter man hele vejen ned.  
Ved spillets start får hver gruppe 5 minutter til at tænke over, hvordan de vil gøre deres valgte erhverv 
innovativt. Derefter præsenterer grupperne deres måde at nytænke deres virksomhed/erhverv og 
gamemasteren vurderer og belønner svar med et forspring på spillepladen.   
 
Alle brikker placeres på feltet “Start”, og man skal nu gennem hele spillepladen for at vinde spillet. Hver 
runde starter med, at man tager et spørgsmålskort, som gamemasteren læser højt. Spørgsmålskortene 
kan indeholde dilemmaer, spørgsmål og udfordringer - og afhængigt af udfaldene, vil man have mulighed 
for at rykke enten frem, tilbage eller blive stående. Undervejs i spillet kan man opgradere sine 
færdigheder, enten vha. spørgsmålskortene, eller ved at sidde en runde over. Vælger man at sidde en 
runde over, må man sætte 1 valgfrit kryds i én af sine færdigheder. 
Spillet slutter, når man har været igennem alle 4 faser, og når frem til feltet “Slut”.  
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Spillet er udviklet af Tine Jansson, Benjamin Stokholm, Mads Volff og Cecilie Dines Olsen   
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Spillet ”Kunder & Kapitaler” 
 

Spillets mål og elementer 
Spillets målgruppe: 8. klasse 
Spillets mål: At introducere gruppen til, hvad det kræver at starte et firma op. Man kommer gennem 
forskellige faser som f.eks. idegenerering, at finde kapital, at starte produktion, at finde ansatte, eller 
hvad man som gamemaster ellers vurderer er relevant. 
Spillets elementer: Spillet består af nogle korte scenarier, i forhold til hvad man ønsker at børnegruppen 
skal komme igennem, f.eks. at de skal søge et banklån, når de skal rejse kapital til deres projekt. 
Derudover er der nogle forskellige karakterark til hver spiller, hvor de kan se deres karakters forskellige 
egenskaber og færdigheder. 
 

Karakterkort 

 
Manual 
Spillet er meget dynamisk og sætter krav til både spillernes og gamemasterens evner til at improvisere. 
Det er hovedsageligt op til gamemasteren at sætte rammerne for spillet, i forhold til hvad der kan lade sig 
gøre og hvad der ikke kan lade sig gøre. Ellers er spillet kun begrænset af spillernes fantasi. Her må man 
vægte som gamemaster, hvad det er, som man ønsker med spillet. Skal det være et fjolle-spil, eller ønsker 
man at det skal være mere seriøst og virkelighedsbaseret. 
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Justering af spillet 
Til en 8. klasse kan man med fordel fokusere på at gøre det mere realistisk, samt begynde at gå mere i 
dybden med de forskellige elementer, i forhold til de forskellige stadier man vil igennem i spillet. 
Til 2. klasse kan man holde sig til de mere overfladiske beskrivelser af ting, og nøjes med at introducere 
spillerne for de forskellige begreber og koncepter, uden at gøre det alt for kedeligt. Derfor kan man også 
med fordel vælge at lave det til et mere fjollet spil, hvor rammerne for, hvad de kan opnå, er mere løse. 

 
Bud på et spilscenarie  
Igangsætteren ved navn _____, har efter en lang tids grublen og tænken kommet på en så genial idé, som 
han mener ville kunne revolutionere og ændre verden som vi kender den. Han har derfor fundet tre 
personer med hver deres ekspertise, som han mener ville kunne bruges til at føre idéen til livs. De har 
sammen besluttet sig for at mødes på den lokale café, hvor de skal blive enige om, hvordan de bedst får 
sat gang i igangsætterens ide. De finder hurtigt hinanden, og da det er en stille café, kan introduktioner 
og ide-udvekslingen begynde. Efter ide-udvekslingen har fundet sted, begiver vores helte sig nu ud for 
at... 

• Søge kapital i banken eller hos private eller fonde 
• Crowdfunding 
• Lave en prototype 
• Skaffe virksomhedslokale 
• Starte produktion 
• Marketing 

 
Efter vores helte har påbegyndt deres prototype-produktion, er der mulighed for at IT-manden opdager 
at der har været nogen inde i deres IT-systemer ELLER håndværkeren kommer ind, og opdager at der har 
været nogen inde i deres værksted.  
 
Investorer har fået nys om jeres ide. I bliver inviteret ind for at pitche ideen til en række investorer, som 
gerne vil hjælpe jeres produkt på vej. Slå 14 for, at investorerne bider på ideen. I deltager i TV-
programmet “Løvens hule”, og interessen for jeres produkt stiger. Juristen får et opkald fra en kollega, 
som har fået nys om, at der er nogle, som har kopieret jeres ide. Juristen grubler over situationen, og 
fortæller den videre til sine kammerater. 
 
Spillet er udviklet af Lasse Maximilian Elmerhaus Haxthausen og Nikolaj Ersbøll Ross  
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Spillet ”Øen Atlantis” 
 
Spillet går ud på, at børnene i samarbejde skal bygge et samfund på en opdigtet ø, Atlantis. Spillet bliver 
indledt med en historie om øen, hvor deltagerne bliver budt velkomne. Hver deltager får et karakterkort. 
De kan fx blive til Lars Landmand eller Tina Tømrer. I hver runde trækker alle spillere på skift et kort fra 
bunken. De skal igennem spillet samle ideer, håndværk, materialer og penge for at kunne bygge. Deres 
byggeprojekt går igennem, hvis de kan slå en 6’er med en terning (3 forsøg). Ved start har hver spiller to 
kort, der relaterer sig til deres karakter, Tina Tømrer får fx 1x håndværk og 1x træ. Undervejs i spillet vil 
deltagerne trække kort med udfordringer og belønninger, hvis de har gjort noget godt. Derudover er der 
kort, hvor der er et billede af en historiebog. Her fortæller gamemaster en kort historie, der involverer 
spilleren, der har trukket kortet. Det kan både ende godt og skidt for spilleren.  
 

 
 
Man kan med fordel pause spillet undervejs for at lave bytte runder, hvor spillerne kan bytte sig til de kort, 
de mangler. For at holde gang i spillet og spillernes tanker, kan man både benytte sig at historiebøgerne 
eller ledende spørge, hvad der ellers skal være på øen for at de kan bo på den.  
 
Spillet er udviklet af Anja Svejgaard Andersen og Sandie Marie Andersen 
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Jul i Tivoli  
 
Deltagerliste  

• Gamemaster  
• Eventkoordinator  
• Bygningskonsulent  
• Gartner  
• Elektriker  
• Tømrer  
• Kok  

 
Scenarie  
Gamemaster læser følgende historie op: ”Nu er det snart december, hvilket betyder Jul i Tivoli. Det er et 
stort arrangement og det indeholder en masse planlægning at få juleudstillingen til at spille. I år bliver der 
fokuseret på bæredygtighed og et lavt budget. Dette giver forskellige problemstillinger i forhold til årets 
arrangement. Ryk rundt i Tivoli og løs de forskellige udfordringer. Når du får et spørgsmål, skal du 
overveje om dette hører til dit erhverv. Ellers skal du tale med dine medspillere om, hvem der skal have 
spørgsmålet. God fornøjelse!” 

 
Manual 
Alle deltagere trækker et kort. På dette kort står, hvilken karakter de skal spille. Hver spiller vælger én 
styrke i hver kategori, som de slår tegning om hvor gode de er til. 
Første spiller slår terningen. Terningen viser, hvilken udfordring spilleren skal have. Gamemaster giver 
deltagerne udfordringen, som passer til terningens tal. Deltagerne skal i samarbejde finde ud af, hvilket 
håndværk, som passer til udfordringen. Udfordringen står på det papir, som deltagerne får. 
Håndværkeren skal løse opgaven, som står beskrevet på papiret. Udfordringer kan variere og indbefatter 
bl.a. dialog, tegning på kortet og kreativ idegenerering.   

Udfordring til kok: Tivoli vil gerne sørge for, at alle kan spise julemenu, derfor skal menuen kunne rumme 
både vegetarer, muslimer, m.m. Kom med forslag til 2 menukort. Du må gerne få hjælp af en af de andre 
spillere eller ansætte et andet håndværk, fx grafisk designer. 

Udfordring til tømre: Der skal være et nisseland i Tivoli og scenen skal gøres større.  
Byg scenen og samarbejd med en af de andre håndværk i spillet. I skal stadig tænke bæredygtigt. 
 
Udfordring til eventkoordinator: Budgettet på Jul i Tivoli dette år er ekstremt lav, da man fra politisk side 
vil se en mere bæredygtig jul. Hvad kan I gøre for at holde budgettet lavt?  
 
Gartner: For at være bæredygtig bliver der diskuteret om der skal anvendes kunstige blomster, fx 
kunstige juletræer? Stem med de andre fag om dette? Diskuter fordele og ulemper. 
 
Elektriker: Udpeg de områder i Tivoliet, hvor der kan spares på belysningen.  
 
Spil udviklet af Amalie Strunz Madsen, Louise Safiyya Tønning Öksüz og Secil Seker 
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Manibus Talentum  
 
Introduktion 
Spillet består af en gamemaster og 5 spillere, der hver især får tildelt et karakterkort, der indikerer hvilket 
håndværk de besidder, samt hvilke styrker de har, som aktivt bliver brugt i spillet. Spillerne bestemmer 
selv, hvad de vil hedde samt deres alder.  
Spillerne skal sammen opstarte en virksomhed, og skal løse følgende opgaver:  

§ Hvad er jeres produkt? 
§ Lav et budget 
§ Visualiser jeres virksomhed 
§ Lav en reklame 
§ Sælg jeres idé 

 
Hver opgave kræver en bestemt håndværksmæssig kunnen, der inkluderer nogle bestemte styrker. 
Derfor er det også bestemt på forhånd, hvilken karakter der styrer processen under de forskellige opgaver 
(se gamemaster-kortet). 
Når deltagerne har udført opgaverne, beslutter gamemaster, om iværksætterne (deltagerne) har udført 
opgaverne succesfuldt og vurderer herefter, om de kan få bevilget 250.000 kr. til opstarten af deres 
virksomhed.  
 
Materialer 

§ 1 planche 
§ 1 stykke A4-papir 
§ Tuscher/farveblyanter 

 

Gamemaster 
Dit navn er Manibus Talentum Habebat, og du er repræsentant fra Talentspejdernes iværksætteri-
organisation. Du har fået til opgave at vurdere, om ansøgerne skal få bevilget 250.000 kr. til at starte 
deres virksomhed.  
 
Din opgave er: Præsenter dig selv, din organisation og hvor mange penge spillerne kan få tildelt.  
Alle fremmødte skal præsentere sig selv med navn, alder, håndværk og styrke. Når alle har præsenteret 
sig selv, skal du give de fremmødte følgende opgaver:  
Opgave 1: Hvad er jeres produkt? De fremmødte skal i fællesskab udvikle et produkt de vil sælge. 
Processen skal styres af: Bygningskonstruktøren. Tid: 10 min 
Opgave 2: Lav et budget. De fremmødte skal lave et budget for udviklingen af produktet og evt. 
omkostninger ift. lokale, reklame osv. Processen skal styres af: Tømreren. Tid: 15 min 
 
Opgave 3: Visualiser jeres virksomhed på planche. De fremmødte skal tegne deres forretning på en 
planche. Processen skal styres af: Møbelsnedkeren. Tid: 10 min 
Opgave 4: Lav en reklame. De fremmødte skal udarbejde en reklame på et A4-papir. Processen skal styres 
af: Kunstneren. Tid: 15 min 
Opgave 5: Sælg din idé. De fremmødte skal op og fremvise hele deres idé. Processen skal styres af: 
Eventkoordinatoren. Tid: 10 min 
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Gamemaster beslutter til sidst, om de fremmødtes idé er 250.000 kr. værd.  
 
Karakterkort  
Navn:     
Alder:      
Personlighedstræk:    
Håndværk: Bygningskonstruktør   
Styrke: Innovation og udvikling  
 
Navn:     
Alder:      
Personlighedstræk:    
Håndværk: Tømrer 
Styrke: Økonomi og tal  
 
Navn:       
Alder:       
Personlighedstræk:     
Håndværk: Møbelsnedker  
Styrke: Arkitektur og indretning     
 
Navn:       
Alder:       
Personlighedstræk:     
Håndværk: Kunstner 
Styrke: Kunst og design       
 
Navn:      
Alder:      
Personlighedstræk:    
Håndværk: Eventkoordinator  
Styrke: Kommunikation og branding  
 
Spillet er udviklet af Patrick Roar Ågotnes Handlos, Nicklas Andrew Maimann Logan og Sofie Rosted 
Andersen 
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Design af legeplads  
 

Spillets målgruppe 
Udskoling, 7.-9. klasse. 
 

Spillets mål: 
At give eleverne et større kendskab til entreprenørskab, iværksætteri, kreativitet og 
håndværk. 

 
Spillets elementer  
Karakterkort, terning(er), papir/karton/saks/lim/tape. 

 
Manual 
Spillet kræver én gamemaster og fire spillere med hver deres karakterkort (der kan evt. gå to 
personer sammen på hvert karakterkort, hvis der er otte personer). Spillet er delt op i fire stadier, og er 
uddybet nedenfor. 
 
En lokal skole skal have fornyet skolens legeplads, og eleverne på skolen har derfor fået til opgave at 
tænke ud af boksen ift. etablering af en ny legeplads. Skolen har et lille budget på 10.000 kr. og efter 
adskillige kreative bud har skolelederen hevet fat i fire udvalgte elever med iværksætterkompetencer, 
som sammen skal komme på et muligt bud på, hvordan en sådan legeplads kunne komme til at se ud. 
 

FØRSTE STADIE - KARAKTERKORT 
De fire karakterer starter med på skift at trække ét karakterkort af gamemasteren. Hvert karakterkort 
besidder overordnet én af følgende kompetencer; handling, kreativitet, omverdensforståelse og 
personlig indstilling. 
 
HANS HÅNDFAST 
Kompetence: Handling.  
➔ Er god til at kommunikere og er velargumenteret.  
➔ Er god til at samarbejde.  
➔ Er god til at tage initiativer. 
 
KARLA KUNSTNÆR 
Kompetence: kreativitet. 
➔ Er god til håndværk - at skabe noget ud af det som den enkelte har. 
➔ Er god til at komme på nye ideer. 
➔ Er god til at løse tekniske udfordringer. 
 
OLIVER OMSIG 
Kompetence: omverdensforståelse. 
➔ Har et godt netværk - kender MANGE. 
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➔ Forstår sig på økonomi og marked. 
➔ Er god til at forhandle. 
 
PERNILLE PROF 
Kompetence: personlig indstilling. 
➔ Har stor selvtillid. 
➔ Tør improvisere og tage risici. 
➔ Har integritet og kan skelne ml. godt/dårligt. 

 
JOKER-RUNDE 
De fire karakterer har nu mulighed for at slå med terningen og finde hver sin ekstra egenskab - deres 
såkaldte ‘spidskompetence’ - som kan tilskrives deres karakterkort: 
1. Tager ansvar. 
2. Har blik for detaljerne → er detaljeorienteret. 
3. Har en høj arbejdsmoral. 
4. Har et godt overblik → er god til at være tovholder. 
5. Er god til at skabe enighed → er diplomatisk. 
6. Har viljestyrke. 
 

ANDET STADIE - IDÈUDVIKLING 
De fire karakterer slår nu én gang på skift med terningen, for at finde de fire elementer, der skal laves 
ift. den nye legeplads. I skemaet nedenfor ses 12 bud på elementer, der kunne være med på den nye 
legeplads - flere af felterne har samme nummer, så hvis én af karaktererne eks. slår en 2’er, og der er 
to felter med dette tal, så er det op til karakteren selv at vælge, hvilket element denne person synes 
skal med på den nye legeplads. 
 
Sandkasse - 1   
Kolbøttestativ - 2  
Gyngestativ - 3  
Fodboldbane – 4  
Legehus - 5  
Rutsjebane - 6  
Balancebom - 1  
Forhindringsbane – 2  
Trampolin - 3  
Svævebane - 4  
Klatrebane - 5  
Amfiteater - 6 
 
De fire karakterer udveksler herefter fælles ideer og tanker om projektet, hvorunder de fire elementer, 
som legepladsen skal indeholde, inddrages. 
 

TREDJE STADIE - MATERIALEINDSAMLING 
De fire karakterer skal nu ud og indsamle materialer. De tager kontakt til nogle af de lokale 
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virksomheder (gamemasteren), fortæller om skolens situation og budget, og hører hvad de forskellige 
virksomheder kan tilbyde. 
 
Nedenfor ses et eksempel på, hvorledes rollerne er bragt i spil ift. vilkårlige virksomheder. Både 
rollers egenskaber og virksomheders natur kan forhandles efter formål og gamemasters behov. 
 
➔ Byggefirmaer 
◆ Olivers opgave at snakke med byggefirmaerne. 
● Byggefirmaerne - kan stille træ/pinde til rådighed. 
 
➔ Byggemarkeder 
◆ Pernilles opgave at snakke med byggemarkederne. 
● Byggemarkederne kan stille søm/skruer osv. til rådighed. 
 
➔ Genbrugsstation 
◆ Karlas opgave at snakke med genbrugsstation. 
● Genbrugsstationen kan stille mål/gynger til rådighed. 
 
➔ Anlægsgartner 
◆ Hans’ opgave at snakke med anlægsgartneren. 
● Anlægsgartneren kan stille græs til rådighed. 
 

 
FJERDE STADIE - REALISERING 
De fire karakterer skal nu i fællesskab tegne en skitse af legepladsen på et stort papir/stykke karton, og 
bygge de fire elementer. De skal efterfølgende fremlægge ideen for skolebestyrelsen. 
 
 
Spil udviklet af Jan Tipsmark, Kasper Bromberg og Line Ohmeyer  
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Spillet ”Pitch en ide”  
 
Spillet er inspireret af ”historieroulette”. Tre dommere udvælges, som skal spille rollen som dommere 
ligesom i TV-programmet ’Løvens Hule’. De tre dommere skal selv finde på deres karakter. Hvad hedder 
de? Hvilke firmaer har de startet? Er der noget de går særligt op i, fx økologi, dyrevelfærd, 
bæredygtighed, mode…?  
 
Mens dommerne udvikler deres karakter, skal de andre finde på en ide som de skal pitche. De skal finde 
på ideen med baggrund i en række kategorier som bestemmes ud fra terningkast eller andre tilfældige 
måder. Hvis de fx slår et i første kast og 4 i andet kast, skal de se sig selv som en murer, der skal udvikle 
noget, der har med computer at gøre – fx et murer-computerspil. Se nedenstående skema. Der kan 
udvikles mange flere kategorier, fx antal medarbejdere, brutto-omsætning, brand, virksomhedens 
værdier, m.m.  
 
Så pitcher deltagerne. De har 2 minutter. Herefter stiller dommerne spørgsmål til deltageren. 
Spørgsmålene tager udgangspunkt i de særlige karakterer dommerne har skabt. Til sidst taler dommerne 
sammen om hvilke ideer, de helst vil investere i.  
 

Terningekast 1 2 3 4 5 6 
Profession Murer Skrædder  Tømre  Frisør landmand VVS 
Materiale/produkt sand Cremer Chokolade  Computer Bil tøj 

  

 
 
Spillet er udviklet af Rana Muayad Koyuncu, Niklas og Siv Aavang Geraae Jensen  
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Inspiration: Faglærte iværksættere 
Der er mange måder, hvormed man kan blive iværksætter. En af måderne er at tage udgangspunkt i et 
konkret fagområde, fx som kok, gartner, snedker eller lign. Her kommer en række eksempler med 
forskellige virkelige personer, der kan inspirere. De forskellige personer kan evt. findes på nettet, printes, 
klippes ud og anvendes i forbindelse med øvelser i dette materiale. Fx i forhold til festival-øvelsen i 
afsnittet ”præsentation af iværksættere” eller som uddelte bordrollespils-karakterer i nogle af de 
bordrollespil og brætspil, der præsenteres i dette materiale. Man kan også selv gå på opdagelse på Google 
eller andre steder og finde iværksættere med håndværkerbaggrund.    
 

Guld- og sølvsmed 
Julie er 23 år og har eget brand, virksomhed og butik i København. Julie Abelstedt har gået på Guld- og 
Sølvsmedeuddannelsen.   
 

Kok 
Mette Hvarre har sin egen restaurant ”Ti Trin Ned” og blev årets kok 2011. Mette er uddannet kok.    
 

IT-supporter  
Michael Andersen er 32 år og har startet et firma i Dubai, der nu har 29 ansatte. Michael er uddannet som 
IT-supporter på Data- og kommunikationsuddannelsen.  
 

Bager og konditor 
Mette Blomsterberg er TV vært og ejer af egen butik. Mette er uddannet bager og konditor. 
  

Frisør  
Gun-Britt har sit eget brand og butik og hårplejemidler. Gun-Britt er uddannet frisør. 
 

Tømre 
Michael Mortensen startede sit eget bygge-firma som 14-årig. I dag er han milliardær og medejer af 12 
virksomheder.  
 

Anlægsgartner 
Anders er 26 år og direktør for en virksomhed han selv har grundlagt. Han har 18 medarbejdere. Han er 
uddannet anlægsgartner.    
 

Industriteknikker 
Jonas er 26 år og direktør for et firma med 11 ansatte. Jonas er industriteknikker. Hvis Jonas vil uddanne 
sig mere, kan han fx uddanne sig til ingeniør.  
 

Møbelsnedker 
Anders Thams arbejdede som embedsmand i ministeriet, men droppede det og blev i stedet 
møbelsnedker. I dag er han medejer af virksomheden Moebe, der designer møbler.   
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Link til film, m.m. om iværksætteri 
 

Film om iværksættere 
https://www.youtube.com/watch?v=EGDZS3_Km1w&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=2JR_6t17Vr4&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=oIa1obWciQQ&feature=youtu.be 
https://uiiv.dk/casefilm/ 
https://www.youtube.com/watch?v=KTjwQ_vI-4g 
https://youtu.be/DVWcvo3CPec 
Frisør: https://youtu.be/EGDZS3_Km1w 
Maler: https://youtu.be/2JR_6t17Vr4 
Møbelsnedker: https://youtu.be/oIa1obWciQQ 

 
Podcast om iværksættere 
http://anr.dk/artikler/anders/ivaerksaetter-hjoernet-2019/ 

 
Artikler om iværksættere 
https://www.slagelseerhvervscenter.dk/nyheder/26-aarig-gik-den-faglaerte-vej-i-dag-er-han-medejer-af-
sin-gamle-laereplads 
https://ekstrabladet.dk/Haandvaerkeren/dansk-designfirma-saadan-fik-vi-succes/6301723 

 
Undervisning i iværksætteri 
https://uiiv.dk/undervisning-i-ivaerksaetteri/ 
 
 


