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Styrk din idé  

Undervisningsforløb om IP-rettigheder 

 

Spørgsmålsarket 
 
Dette dokument skal give dig (underviser) input til, hvordan du kan spørge ind til den/de 

studerendes pitch, med særlig fokus på hvordan de(n) studerende har fremlagt, hvordan de vil 

styrke deres idé. 
 

 

Til de studerende, der slet ikke berører hvordan de vil bruge IP-rettigheder til at passe på 

deres idé 

 

• Hvilke tanker har du/I gjort jer om at beskytte jeres idé? 

• Har I undersøgt, om patenter/varemærker/designbeskyttelse kunne være relevant for jer? 

• Hvordan har I undersøgt det? 

o Hvis de kun har googlet det, kan du spørge ind til, om de kender de databaser, som 

PVS stiller til rådighed. Eller om de har været i kontakt med os, evt. været til en 

dialogsøgning. 

• Hvis ikke I har tænkt jer at bruge IP-rettigheder, hvordan vil I så sikre, at jeres 

produkt/service/idé bliver ved med at være jeres og skabe værdi for jer? 

 

Til de studerende, som har talt om patenter, men ikke om de andre IP-rettigheder 

(varemærker og designbeskyttelse) 

 

• Nu har I talt om patent. Hvilke overvejelser har I gjort jer mht. jeres navn på 

virksomheden/produktet?  

• Er der noget særligt, I kan gøre for at finde på et godt navn? 

o Her kan man nævne, at Volvo betyder ”Jeg ruller” på latin  

• Arbejder I med et særligt logo for jeres virksomhed/navn? 

• Hvordan vil I sikre jer, at jeres (potentielle) kunder husker jer, når de hører jeres navn  

o Gælder typisk for de studerende, der kalder deres virksomhed noget 

indlysende/beskrivende (fx HH Værktøj, hvor HH ofte er forkortelse for deres 

navn) 

• Jeg kan se, at jeres idé er en bestemt udformning på et produkt. Hvilke overvejelser har I 

gjort jer for at beskytte netop det design?  

 

Til de studerende, som har en teknisk løsning, men som ikke har talt om patent 

 

• Det ser ud til, at I også har en teknisk løsning på jeres udfordring. Hvilke overvejelser har I 

gjort jer for at beskytte den? 

• Nu nævner I patenter; er der andre metoder, som man kan bruge? 

o Her kan I fiske efter brugen af at holde opfindelsen hemmelig eller offentliggøre 

den. Hvad er deres argumenter for det ene eller det andet valg? 
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Til de studerende, som kun har berørt varemærke  

 

• Nu har I overvejende talt om varemærker og hvordan I kan bruge det til at beskytte jeres 

navn og logo. Har jeres idé en teknisk løsning? Hvis ja, har I gjort jer nogle overvejelser om 

at beskytte den? 

o Her kan de både komme ind på brugen af patenter, men også hemmeligholdelse og 

offentliggørelse 

• Har jeres idé også elementer af, at noget er udformet på en bestemt måde? Det kan både 

være fysiske produkter, som fx en trillebør eller en et nyt instrument, eller udformning af 

nye bogstavstyper til online brug. 

o Mange ting kan designbeskyttes, og det kan ofte være en billig og hurtig måde at få 

beskyttelse på. Det kan være interessant at høre deres overvejelser her. 

 

Til de studerende, som kun har berørt designbeskyttelse 

 

• Nu har I overvejende talt om designbeskyttelse og hvordan I kan bruge det til at beskytte 

jeres konkrete udformning af produktet/nyudviklede digitale bogstaver. Har jeres idé en 

teknisk løsning? Hvis ja, har I gjort jer nogle overvejelser om at beskytte den? 

o Her kan de både komme ind på brugen af patenter, men også hemmeligholdelse og 

offentliggørelse 

• Har jeres idé også fx et nyt navn eller logo, enten til virksomheden eller til jeres 

produkt/services? 

o Her er det muligt at spørge ind til, hvilke tanker de har gjort omkring valg af navn, 

samt hvordan de har tænkt sig at beskytte det? Hvordan har de undersøgt, om andre 

hedder det samme? 

 


