
Coding Class dag 2: Virksomhedspræsentation og 
innovationsproces 
Opbygning af dagen: 

a. Intro til dagen 

b. Første øvelse 

C. Virksomhedspræsentation 

d. Innovationsproces, trin 1-7 

e. Afslutning og oprydning 

Dagen starter med, at eleverne sæFer sig i deres grupper (cirka 3 elever pr. gruppe). Hver gruppe får en 
innovaLonsplakat. Der er videoer Ll denne gennemgang på hFp://side.videotool.dk/72b7xyzrwhsnjp8gt5f2, 
og de kan være gode at se for at give et indblik i dagen, men vi bruger dem meget svingende. (De er dog 
især gode at se for en underviser for at få en idé om, hvad dagen og øvelserne går ud på!) 

- Strukturen på dag 2 er meget løs, og det a5ænger i høj grad af virksomhedens indhold, hvor meget 
<d man har <l de forskellige øvelser. Nogle virksomheder har en halv <mes oplæg (eller mere), hvor 
andre kun regner med at være på i maks. 10 min. Virksomheden informeres om, at de lige bliver 
aErudt, inden de præsenterer missionen, så det sikres, at eleverne er med. Nogle virksomheder vil 
gerne a5olde en øvelse eller to, og det giver vi plads <l – men vi lægger ikke op <l at deres samlede 
præsenta<on tager mere end maks. en <me. 

- Tidsperspek<vet på dagen er derfor også meget løst. Normalt er man i gang med eller færdig med 
Brainstorm, når anden lek<on sluIer, og vi plejer at sæIe hele sidste lek<on af <l Klar-Parat-Design. 

- A5ængig af virksomheden er det meget behjælpeligt, hvis de kan være der i (en del af) 
interviewøvelsen. Mere om deIe i gennemgangen. 

a. Intro :l dagen 
PræsentaLon af dagens program. Hiv InnovaLonsplakaten frem og gennemgå de forskellige øvelser kort. 
Spørg ind Ll de forskellige, muligt nye begreber som ’innovaLon’, ’interessent’, ’interview’, ’brainstorm’, 
’hacking’, ’low-fi-prototypes/mock-ups’.  

b. Første øvelse 
Kort intro Ll den første øvelse. Om lidt præsenterer virksomhedsrepræsentanten sig selv og sin virksomhed, 
når deFe sker, skal eleverne tager noter/sLkord (ved de, hvad de er?) i den/de to første bokse i øvelsen. 
Underviseren stopper præsentaLonen, inden virksomheden præsenterer missionen. 
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c. Virksomhedspræsenta:on 
Virksomheden præsenterer. Det kan være nødvendigt nogle gange at sLlle nogle opklarende spørgsmål i 
forhold Ll indforståede begreber, eleverne ikke kender Ll.  

Når virksomheden er færdige med at præsentere dem selv og eventuelle øvelser, opsummerer 
underviseren kort, hvad nogle elever har skrevet som sLkord, og ellers kommer han/hun med sine egne 
eksempler.  

d. Innova:onsproces 

 

1. Virksomhedens mission 
Virksomheden præsenterer dere`er deres mission Ll klassen, hvor 
underviseren e`erfølgende tager ordet og sørger for, at alle grupper får 
skrevet missionen ned i den tredje rubrik i første øvelse. Hvis der er flere 
missioner, skriver eleverne alle missioner ned – de vælger ikke endnu. Enten 
har virksomheden allerede præsenteret omstændighederne for missionen, 
ellers faciliteres deFe. Dere`er en snak om, om der er noget, som er særligt 
vigLgt for virksomheden – o`e er det vigLgt at pointere, at elevernes 
produkter skal være sjove.  

Dere`er en snak om, hvem der har en interesse i de projekter, som eleverne 
skal lave (interessenter). Det er interessenterne, som skal interviewes i næste øvelse. Virksomheden er 
primærinteressent, brugerne/målgruppen sekundærinteressenter, og der er o`e nogle andre (et eksempel 
på 5 interessenter Ll en case kunne være: 1. Kamilla (virksomhed), 2. Niels 12 år (bruger/målgruppe), 3. 
Markus (lærer), 4. Per og DiFe (forældre), Elev i klassen (producent).  

Få eleverne Ll at arbejde med på, at interessenternes holdninger og forventninger Ll deres kommende 
produkter er vigLge. (Man kan evt. få hver gruppe Ll at skrive det ’særligt vigLge’ ned i den sidste rubrik i 
første øvelse eller alternaLvt skriver deres forslag Ll interessenter ned)  

2. Interview 
Se videoen Ll øvelsen – det giver hurLgt en forståelse for øvelsen.  
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Interviewøvelsen er i sin rene forstand et rollespil. Hvis virksomheden er blevet 
Ll starten af interview-øvelsen, så sørg for at alle grupper får interviewet 
virksomheden. 

Øvelsen fungerer sådan, at hver gruppe opsLller 4-5 post-its med navn på den 
person (interessent), der skal interviewes øverst. De placerer post-its på de 
markerede områder på plakaten, og skriver sLkord ned Ll svarene fra den 
person på den givne post-it. Det er nok med 2-3 sLkord pr. person. 

Hvis virksomheden er der, eller andre af de ’rigLge’ interessenter (lærer, 
producent, bruger/målgruppe), så interviewer man den person. Én person 
sørger for at interviewe, en anden sørger for at skrive ned, og evt. den tredje 
bliver interviewet (hvis nødvendigt), og så ski`er rollerne. 

Når en gruppe har 4-5 post-its med 2-4 sLkord på hver, er de færdige med øvelsen. 

NOTE: Det er meget forskelligt, hvor meget man skal arbejde med interview-spørgsmål i hver klasse. Nogle 
klasser kører med det samme og har intet problem, hvorimod man i andre klasser må lave nogle spørgsmål 
fælles <l at starte med. 

3. Brainstorm 
Brainstorm-øvelsen er meget simpel. Eleverne skal nu brainstorme på idéer Ll 
apps, spil og animaLonsfilm, der kan løse missionen.  

Den fungerer som alle andre brainstorms, bortset fra at den er individuel. Så 
hvert gruppemedlem sidder med sine egne post-its og skriver idéer ned. 

Det er vigLgt at pointere, at de idéerne skal være konkrete. Det er ikke nok at 
skrive ”et spil om miljø” på en post-it. Så skal man forklare, hvad spillet handler 
om, og hvordan spillet fungerer. Hver elev skal finde på 3-4 idéer, og hvis de har 
svært ved at finde på idéer, kan de eventuelt finde på ét spil, én app og én 
animaLonsfilm. Post-its med idéer placeres i ’hjernen’, når de er skrevet færdige. 

Note: Hvis det stadig er svært, kan man spørge eleverne, hvad de selv synes er sjovt (fodbold, design, 
fortnite, apex legends), og så spørge, om de ikke kan finde på nogle idéer, der minder om det, de selv synes 
er sjovt at lave. 

4. Udvælg idéen 
Udvælg idéen-øvelsen er også meget simpel. Hver idé-post-it tages ud af 
’hjernen’ og diskuteres i gruppen, hvore`er idéen placeres i koordinatsystemet 
e`er, hvor den passer på hhv. missionen og interviewøvelsen.  

Det er vigLgt at pointere, at man godt kan have en tendens Ll at synes, at ens 
egne idéer bare er lidt bedre end alle andre, og selvom det er sådan, så skal 
man altså prøve at forklare, hvorfor idéerne er gode eller dårlige ud fra, hvordan 
de passer ind i.  
Derudover så kan man godt slå to idéer sammen, hvis man har fundet på to 
idéer, som kan blive Ll én samlet idé, og eleverne kan på den måde kombinere 
deres gode idéer.  
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Når eleverne er færdige med øvelsen, skal de altså ende ud med at have én idé, som er den idé, de vil 
arbejde videre med. Det kan så godt være en idé, der er sat sammen af to andre idéer, men det skal kunne 
præsenteres som én idé. 

5. Hack idéen 
Hack-idéen-øvelsen går ud på at hacke din idé, så den bliver 
bedre og mere konkret.  

Man starter o`e med en snak om, hvad det betyder, når man 
hacker noget. Eleverne skal gøre deres idéer bedre ved at finde 
frem Ll, hvordan forskellige elementer i deres idé kan lave. Det 
kan være, der skal være liv, mulLplayer, lyde, logoer eller noget 
andet med, som de ikke Ldligere har tænkt på. (Ellers går idéen 
ud på at beskrive sin idé mere præcist, så man får snakket 
idéen meget grundigt igennem i gruppen) 

Man kan placere en post-it på hvert emne i øvelsen, og så 
skriver eleverne en hack på hver post-it. Hvis gruppen er hurLgt færdige, kan man afsluFe øvelsen med at 
beskrive den samlede idé på flere post-its sat sammen. 

6. Smiley-øvelsen 
Smiley-øvelsen er en rollespilsøvelse, der går ud på at afprøve elementer i sin idé. Den 
bygger på de bonos tænkehaFe, og hver elev skal indtage en rolle, hvor de skal være 
enten posiLve, negaLve eller finde kompromiser.  

Hver elev i gruppen får en rolle, og så præsenterer muligheds-smileyen en idé (der 
bare er for nice!), hvore`er forhindrings-smileyen forklarer, hvorfor det er en dårlig 
idé, og så finder hvad-nu-hvis-smileyen et kompromis. Det er vigLgt, at eleverne har 
fokus på argumenterne, og det kan godt være, at nogle idéer virker lidt dumme at 
gennemgå, da de enten er selvfølgelige eller umulige, men så går man bare lidt hurLgt 
gennem dem. Når eleverne har gennemgået en idé, ski`er de roller, og så præsenterer den nye muligheds-
smiley det næste element af deres idé. 

OBS. Denne øvelse bruger vi o`e som en buffer-øvelse, og det er den første øvelse, vi skærer bort, hvis 
Lden er knap. Den sidste øvelse er klart den vigLgste øvelse på dagen, og hellere bruge hele 45min på den, 
hvor eleverne er fokuserede, end at forsøge at trække dem gennem smiley-øvelsen på 10min, hvis de er 
træFe. Jeg tror det er fi`y/fi`y, om jeg har gennemgået smiley-øvelsen i en klasse eller ej. 

 

7. Klar-Parat-Design 
DeFe er den vigLgste øvelse på dag 2. Den her øvelse går ud på at designe deres 
app/spil/animaLonsfilm, så de næste gang kan præsentere og gå i gang med den.  

Først vises mock-ups. Spørg ind Ll, hvad de tror, det er, og du kan kort forklare, at 
man også bruge sådan nogle, hvis man arbejder i en ’rigLg’ virksomhed, der 
designer apps. Der bruger man bare meget, meget længere Ld på det, end vi har i 
vores forløb. 

Øverst skal man designe en skærm – det vil sige, at man skal tegne baggrund, knapper, figurer, tekst, logoer 
osv. Det vigLgste her er, at man får alLng med, der skal være på skærmen. Det er vigLgere, at man får det 
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hele med, end at det bliver pænt, og hvis man vil, så kan man godt skrive ”blå baggrund” i stedet for at 
tegne en blå baggrund.  

I det første tekst-rum nedenfor skal man så beskrive, hvad der sker på skærmen. Altså der kan evt. stå 
”DeFe er en startskærm, hvor man kommer ind, når man starter vores spil. På denne skærm kan man starte 
vores spil, man kan gå ind i indsLllinger, og man kan slå lyd Ll og fra. Derudover kan man trykke på 
virksomhedens logo for at finde informaLoner omkring virksomheden.” 

I det nederste tekst-rum skal man beskrive de Lng, der skal laves Ll skærmen. Det er dejligt simpelt, men 
det er virkelig vigLgt. I mit eksempel kunne der stå: 

”- Blå baggrund, -startknap (sprite), -indsLllingerknap (sprite), -lydknap (sprite), -logo (sprite),  
-baggrundslyd”. 

Hver gruppe får en skærm pr. gruppemedlem (de kan sagtens få flere senere), og så skal de snakke om, hvad 
der skal være på de tre første skærme i deres projekt, første det ene, så det andet, så det tredje, og første 
dere`er går de hver især i gang med at designe deres skærme. 

DeFe forsæFer eleverne med, indLl de er færdige. Når/Hvis de bliver færdige, kan de gå i gang med at 
forberede fremlæggelser Ll dag 3, hvor de skal præsentere deres idéer for virksomheden. 

Afslutning 
NB! Sørg for at få pakket sammen bage`er, og sørg for at kassen bliver gemt et sted, hvor den ikke 
forsvinder. 

Hvis eleverne ikke når at øve fremlæggelser, kan man høre læreren, om der er mulighed for at lave det i UU, 
FF eller hvad det nu hedder på skolen. Det er top lækkert og kan virkelig mærkes, hvis eleverne har ha` 
ekstra Ld Ll at kigge på det.
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