
ELEVARK 3: Entreprenørskab

I denne fase skal I arbejde med, hvordan man gør jeres idé til virkelighed. Og I skal formidle jeres idé i en 
video. Jeres video skal både være let at forstå og god til at overbevise jeres målgruppe om, at ideen er god. 
Selv om I ikke kan producere jeres idé i en ægte version, så kan I forklare den så godt som muligt. Husk: 
Dem I henvender jer til ved ikke nødvendigvis lige så meget om affald, som I gør. Måske mener de også 
noget helt andet end jer. 

Spilleregler
• Konkretisér jeres idé – hvordan bliver den til virkelighed?
• Find ud af, hvem (fx kommune, virksomheder, eksperter) der evt. vil være nødvendige at inddrage i 

jeres løsning, for at den kan blive til virkelighed. 
• Kortlæg styrker og svagheder når jeres løsning skal implementeres – hvad vil tale for at løsningen 

bliver til noget? Hvad taler imod at løsningen bliver til noget?

Øvelser der stimulerer den entreprenante proces fra idé til virkelighed
Disse øvelser kan I udføre i den rækkefølge, I selv vælger. 

Lav en model af jeres idé
Lav en fysisk model af helt enkle materialer som pap, snor, sugerør, mælkekartoner mm. Så er ideen  
nemmere at forklare for andre. Prøv at få så mange detaljer med som muligt. Så finder I samtidig ud af, 
hvor I mangler at uddybe noget, hvis ideen skal klare sig i virkeligheden. 

Tegn jeres idé 
Tegn jeres idé som et tegneserie-forløb, der illustrerer jeres idé trin for trin.  

Ring til en ven
Når man skal skabe noget nyt, er det en god idé at få hjælp og inspiration fra andre. Lav en liste med  
personer, som I eventuelt kunne få hjælp fra: Lærere, venner, forældre, søskende, genbrugsstationen… 
Skriv ned, hvad de forskellige personer kunne hjælpe med – og tag så kontakt. 

Find ideens styrker, svagheder, muligheder og trusler
Beskriv jeres idé ud fra punkterne: Styrker, svagheder, muligheder og trusler. Find ud af, om der kan gøres 
noget ved de enkelte punkter, så jeres idé bliver mere levedygtig.


