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Indledning	  
Med	  baggrund	  i	  globalisering	  og	  store	  forandringer	  i	  
samfund,	  økonomi,	  arbejdsmarked	  og	  
beskæftigelsessituation,	  er	  der	  over	  det	  meste	  af	  
verden	  etableret	  en	  ambition	  om	  at	  integrere	  
entreprenørskab	  og	  innovation	  i	  skole	  og	  uddannelses-‐
system.	  I	  Danmark	  er	  det	  et	  strategisk	  mål	  (sat	  af	  
UVM),	  at	  entreprenørskab	  og	  innovation	  skal	  integreres	  
og	  indgå	  som	  en	  rød	  tråd	  fra	  grundskole	  til	  afsluttet	  
uddannelsesforløb,	  -‐	  fra	  ABC	  til	  ph.d.	  http://www.ffe-‐
ye.dk/media/44886/Kortlaegning-‐2012-‐2013.pdf	  	  
Det	  øgede	  fokus	  har	  betydet,	  at	  der	  i	  dag	  er	  et	  øget	  
udbud	  af-‐	  og	  deltagelse	  i	  entreprenørskabs-‐	  og	  
innovationsundervisning	  (skrives	  E	  og	  I-‐UV	  i	  resten	  
teksten)	  på	  alle	  uddannelsesniveauer.	  

Samtidig	  udvider	  forståelsen	  af	  entreprenørskabs-‐
begrebet	  sig	  –	  fra	  alene	  at	  være	  tæt	  forbundet	  med	  
opstart	  af	  virksomhed,	  har	  begrebet	  fået	  en	  bredere	  
betydning	  og	  omfatter	  nu	  både	  socialt	  og	  kulturelt	  
entreprenørskab.	  Formålet	  med	  E	  og	  I-‐UV	  er	  dermed	  
blevet	  mere	  komplekst,	  og	  skal	  give	  eleverne	  viden	  og	  
kompetencer,	  der	  kan	  anvendes	  i	  mange	  forskellige	  
sammenhænge.	  E	  og	  I-‐UV	  bliver	  på	  den	  måde	  en	  del	  af	  
et	  fremtidsrettet	  dannelsesideal,	  som	  skal	  give	  elever	  
kompetencer	  til	  at	  se	  muligheder	  og	  skabe	  værdi	  i	  en	  
bred	  forstand.	  Yderligere	  skal	  entreprenørskabs-‐
undervisningen	  give	  eleverne	  redskaber	  til	  at	  kunne	  
håndtere	  de	  mange	  udfordringer,	  der	  er	  forbundet	  med	  
at	  være	  menneske	  i	  en	  globaliseret	  og	  foranderlig	  
verden.	  

Samspillet	  af	  kompetencerne	  
Man	  taler	  om	  at	  undervisningen	  fire	  entreprenørielle	  
dimensioner	  (se	  modellen	  nedenfor),	  som	  er	  indbyrdes	  
afhængige	  og	  indlejres	  i	  samspil	  med	  grund-‐	  og	  
kernefagligheden,	  afhængig	  af	  uddannelsesniveau	  og	  

retning.	  
Modellen	  viser	  at	  
eleverne	  alle	  får	  
de	  kompetencer,	  
der	  er	  nævnt	  i	  
indledningen	  –	  
men	  ikke	  at	  alle	  
kan	  lige	  meget.	  
Dimensionerne	  
er	  indbyrdes	  

forbundet,	  og	  indgår	  derfor	  i	  et	  samspil	  med	  hinanden.	  	  
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Progression	  
For	  at	  styrke	  de	  fire	  dimensioner	  i	  sammenhæng	  med	  
skolens	  og	  uddannelsernes	  grund-‐	  og	  kernefaglighed	  
igennem	  uddannelsessystemet,	  er	  det	  centralt,	  at	  
eleverne	  etablerer	  kontinuerte	  erfaringer	  med	  
værdiskabende	  innovative	  og	  entreprenørielle	  
processer	  som	  en	  del	  af	  undervisningen	  (se	  hæfterne	  1	  
til	  5).	  Erfaringsbegrebet	  er	  her	  anvendt	  med	  henvisning	  
til,	  at	  det	  er	  den	  personlige	  aktive	  involvering	  i	  
processer	  og	  oplevelser	  af	  sammenhænge	  imellem	  
teori	  og	  praksis.	  

Progression	  sker	  således	  ikke	  udelukkende	  gennem	  
mere	  viden	  om	  innovation	  og	  entreprenørskab	  –	  men	  
pga.	  sammenhængen	  mellem	  den	  voksende	  grund-‐	  og	  
kernefaglighed	  igennem	  forløbene,	  og	  flere	  omfattende	  
erfaringer	  med	  innovative	  og	  entreprenørielle	  

processer	  –	  det	  er	  illustreret	  i	  modellen	  nedenfor	  	  

De	  fire	  entreprenørielle	  dimensioner	  i	  undervisningen	  
vil	  forandre	  sig	  over	  tid.	  Fra	  indskolingselevernes	  møde	  
med	  det	  kendte	  og	  nære	  i	  lokalområdet	  og	  familie,	  over	  
udskolingseleverne,	  til	  de	  voksne	  studerendes	  
involvering	  i	  komplekse	  udfordringer	  og	  situationer,	  der	  
vil	  udfordre	  behovet	  for	  viden	  og	  refleksioner.	  

Kreativitet	  og	  evnen	  til	  at	  forholde	  sig	  skabende	  og	  
løsningsorienteret	  udvikler	  sig	  også	  kvalitativt	  over	  tid,	  
ligesom	  den	  personlige	  indstilling	  og	  de	  aktiviteter,	  der	  
skal	  understøtte	  udviklingen	  af	  denne,	  ikke	  er	  den	  
samme	  først	  og	  sidst	  i	  uddannelsesforløbet.	  

Materialet	  til	  emnerne	  Indledning,	  Samspillet	  af	  
kompetencer	  og	  progression	  er	  hentet	  i	  denne	  
publikation	  lavet	  af	  FFE-‐YE	  http://www.ffe-‐
ye.dk/media/42519/progressions-‐model.pdf	  	  

	  

Indholdet	  i	  de	  fire	  dimensioner	  
Som	  det	  i	  ses	  modellen	  til	  venstre	  indeholder	  den	  fire	  
komplementære	  og	  indbyrdes	  afhængige	  kompetence-‐
områder,	  og	  de	  kaldes	  for	  1)	  Handling,	  2)	  Kreativitet,	  	  	  
3)	  Omverdensrelation	  og	  4)	  Personlig	  indstilling.	  
”Overskrifterne”,	  også	  kaldet	  dimensionsbegrebet,	  er	  
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valgt	  da	  det	  kan	  have	  flere	  betydninger	  som	  alle	  er	  
relevante	  for	  forståelsen.	  De	  danner	  dermed	  en	  ramme	  
for	  en	  række	  kompetenceområder,	  men	  er	  samtidig	  
dimensioner	  der	  kan	  medtænkes	  i	  forskellig	  grad	  og	  
inddrages	  i	  undervisningen	  i	  forskellige	  faglige	  
kontekster	  gennem	  metodiske	  og	  didaktiske	  tilgange.	  

Begreberne	  henviser	  samtidig	  til	  at	  de	  entreprenørielle	  
kompetencer	  ikke	  nødvendigvis	  er	  et	  fag	  eller	  faglighed	  
i	  sig	  selv	  –	  det	  kan	  det	  være,	  men	  det	  kan	  også	  være	  en	  
del	  af	  en	  større	  helhed.	  Indholdet	  i	  de	  fire	  begreber	  er;	  

Handling	  
Evnen	  (læs	  kompetence)	  til	  at	  iværksætte	  initiativer,	  og	  
at	  virkeliggøre	  disse	  gennem	  samarbejde,	  netværk	  og	  
partnerskaber	  (at	  gøre	  det	  sammen	  med	  andre).	  Det	  er	  
også	  evnen	  til	  at	  kunne	  analysere	  og	  håndtere	  
økonomi,	  ressourcer	  og	  risici,	  kommunikere	  
formålsrettet	  og	  at	  kunne	  organisere,	  målsætte	  og	  lede	  
aktiviteter	  (brug	  af	  værktøjerne	  videns	  kortlægning	  og	  
planlægning).	  

Kreativitet	  
Evnen	  til	  at	  se	  og	  skabe	  idéer	  og	  muligheder,	  til	  
divergent-‐	  (at	  afsøge	  forskellige	  muligheder	  iht.	  
problemet	  med	  et	  åbent	  perspektiv,	  som	  kan	  være	  
fantasirig	  og	  opfindsomt)	  og	  abduktiv	  tænkning	  (at	  
basere	  sin	  problemløsning	  på	  en	  hypotesedannelse	  –	  
denne	  tankegang	  er	  meget	  brugt	  i	  forbindelse	  med	  
brug	  af	  IBSE	  modellen),	  samt	  evnen	  til	  at	  kunne	  
kombinere	  viden	  fra	  forskellige	  områder	  på	  nye	  måder.	  
Det	  er	  også	  evnen	  til	  at	  skabe	  og	  revidere	  personlige	  
forestillinger,	  samt	  at	  eksperimentere	  og	  improvisere	  
for	  at	  løse	  problemer	  og	  udfordringer.	  

Omverdensrelationer	  
Evnen	  til	  at	  kunne	  iagttage,	  analysere	  samt	  konstruere	  
en	  social,	  kulturel	  og	  økonomisk	  kontekst	  som	  arena	  for	  
værdiskabende	  handlinger	  og	  aktiviteter.	  Dette	  
indebærer	  viden	  om	  og	  forståelse	  af	  verden,	  lokalt	  og	  
globalt	  –	  herunder	  vurdering	  af	  globale	  muligheder	  og	  
problemstillinger.	  

Personlig	  indstilling	  
Det	  er	  de	  personlige	  og	  intersubjektive	  (sociale	  
kompetencer)	  ressourcer,	  som	  eleven	  møder	  
udfordringer	  og	  opgaver	  med.	  Det	  er	  troen	  på	  at	  kunne	  
begå	  sig	  i	  verdenen,	  og	  herigennem	  kunne	  realisere	  
drømme	  og	  planer.	  Personlig	  indstilling	  bygger	  på	  
evnen	  til	  at	  kunne	  overkomme	  ambivalens	  (når	  man	  har	  
to	  modstridende	  følelser	  eller	  holdninger	  =	  svært	  ved	  at	  
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træffe	  beslutninger),	  usikkerhed	  og	  	  social	  
kompleksitet	  (sociale	  relationer	  til	  andre)	  og	  det	  at	  
kunne	  arbejde	  vedholdende.	  Det	  er	  ligeledes	  evnen	  
til	  at	  kunne	  acceptere	  og	  lære	  af	  andres	  og	  egne	  fejl,	  
og	  at	  kunne	  foretage	  etiske	  vurderinger	  og	  
refleksioner.	  	  	  
Figuren	  fra	  side	  4	  i	  en	  lidt	  anden	  kontekst	  

Figuren	  illustrerer	  de	  fire	  dimensioner	  indlejret	  som	  
en	  del	  af	  uddannelsernes	  grund-‐	  og	  kernefaglighed.	  

Dimensionen	  der	  angår	  personlig	  indstilling	  er	  her	  sat	  
i	  centrum.	  Dette	  henviser	  ikke	  til	  at	  denne	  er	  vigtigere	  
end	  de	  andre,	  men	  snarere	  til	  at	  den	  er	  vanskelig	  at	  
gøre	  til	  genstand	  for	  undervisning,	  da	  den	  er	  knyttet	  
til	  noget	  personligt,	  identitetsmæssigt	  og	  subjektivt.	  
Samtidig	  med	  eksisterer	  der	  en	  tæt	  sammenhæng	  
imellem	  udvikling	  af	  kernefaglighed,	  de	  øvrige	  tre	  
dimensioner	  og	  udviklingen	  af	  personlig	  indstilling.	  

Da	  grund-‐	  og	  kernefaglighed	  er	  ramme	  for	  de	  fire	  
dimensioner,	  bliver	  udviklingen	  af	  fagligheden	  et	  
afsæt	  for	  progression	  –	  også	  i	  relation	  til	  
entreprenørielle	  kompetencer	  (se	  modellen	  på	  side	  
2).	  Hver	  enkelt	  dimension	  vil	  over	  tid	  ændre	  form	  og	  
indhold,	  fx	  fra	  skoleelevens	  anvendelse	  af	  kreativitet	  i	  
deres	  skriveprocesser	  til	  den	  universitetsstuderendes	  
anvendelse	  af	  videnskabelige	  metoder	  på	  nye	  og	  
ukendte	  fænomener.	  	  
Tekst	  og	  figur	  er	  hentet	  fra	  denne	  publikation	  
http://www.ffe-‐ye.dk/fonden/nyheder/nyheder/ny-‐taksonomi-‐
understoetter-‐entreprenoerskab-‐fra-‐abc-‐til-‐phd	  	  

I	  publikationen	  på	  side	  15	  kan	  se/læse	  hvilke	  
kompetence-‐,	  videns	  og	  færdighedsmål	  der	  skal	  
understøtte	  entreprenørskabs	  undervisningen.	  
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Det	  skaber	  værdi,	  at	  virksomheder	  og	  skoler	  samarbejder.	  
Eleverne	  får	  indsigt	  i	  arbejdslivet	  og	  bliver	  klædt	  på	  til	  fremtiden.	  Hvor	  
kompetencer	  som	  mod,	  selvtillid	  og	  det	  at	  kunne	  mestre	  noget	  er	  helt	  
afgørende.	  	  
Virksomhederne	  møder	  de	  børn	  og	  unge,	  som	  måske	  bliver	  	  deres	  
fremtidige	  ansatte.	  Gennem	  samarbejdet	  med	  eleverne,	  oplever	  de	  
friske	  øjne	  på	  virksomheden	  og	  dens	  produkter.	  

1

At	  samarbejdet	  er	  gevinstgivende	  for	  virksomheder	  
og	  elever,	  ses	  på	  følgende	  to	  områder;	  

Eleverne	  –	  de	  bliver	  øvet	  i	  at	  fremlægge,	  være	  
tydelige	  og	  målrettede	  –	  samt	  bruge	  den	  viden	  som	  
de	  ikke	  vidste	  de	  havde,	  på	  en	  naturvidenskabelig	  
måde.	  Samtidig	  med	  at	  de	  bliver	  bedre,	  til	  at	  
arbejde	  i	  grupper.	  

Virksomhederne	  -‐	  de	  får	  en	  ide	  om,	  hvad	  det	  er,	  de	  
unge	  tænker,	  og	  hvordan	  de	  kan	  ramme	  den	  
målgruppe,	  som	  de	  gerne	  vil.	  	  

Opgave	  –	  parvis	  
I	  skal	  to	  og	  to	  give	  jeres	  beskrivelse	  af	  hvad	  ordene	  i	  

modellen	  til	  højre	  betyder.	  	  

2

I	  har	  15	  minutter,	  og	  resultatet	  diskuteres	  på	  

klassen	  –	  dette	  giver	  en	  fælles	  forståelse	  for	  

begreberne.	  	  

	  
Kilde:	  www.entreprenoerskabsskolen.dk	  	  

	  

Entreprenørskab	  
”Entreprenørskab	  er,	  når	  der	  bliver	  handlet	  på	  muligheder	  og	  gode	  
ideer,	  og	  disse	  bliver	  omsat	  til	  værdi	  for	  andre.	  Den	  værdi,	  der	  
skabes	  ,	  kan	  være	  af	  økonomisk,	  kulturel	  eller	  social	  art”	  	  
	   Kilde:	  http://www.emu.dk/modul/fonden-‐entreprenørskab-‐young-‐enterprise	  	  
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Et	  hurtigt	  tjek	  –	  hvad	  vi	  I	  om	  disse	  begreber?	  
Beskriv	  det	  med	  egne	  ord	  i	  felterne.	  

Hvad	  er	  kultur	  og	  har	  den	  nogen	  betydning?	  
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”Hvis	  man	  som	  virksomhed	  har	  
forventninger	  og	  krav	  til	  det	  
slutprodukt,	  de	  danske	  folkeskoler	  skal	  
levere,	  efter	  10	  års	  hårdt	  arbejde	  med	  
vores	  børn	  -‐	  nemlig	  dygtige,	  
motiverede	  og	  veluddannede	  unge	  
mennesker.	  Så	  bliver	  man	  som	  
virksomhed	  nødt	  til	  at	  tage	  et	  
medansvar,	  og	  deltage	  aktivt	  i	  at	  
forme	  den	  uddannelse	  vores	  børn	  
gennemgår	  i	  skolen.	  Det	  er	  simpelthen	  
for	  let	  og	  naivt	  kun	  at	  stille	  kravene,	  og	  
så	  tro	  at	  resten	  kommer	  af	  sig	  selv.”	  
	   Palle	  Damborg,	  CEO,	  Jysk	  Display	  A/S	  
http://www.piif.dk/documents/Skolen_paa_job_Masterplan.
pdf	  
	  

Gruppeopgave	  
I	  skal	  finde	  en	  virksomhed	  i	  nærområdet,	  som	  er	  
interessant,	  og	  komme	  med	  et	  forslag	  på	  hvad	  den	  
pågældende	  virksomhed	  ville	  vinde	  ved	  at	  lave	  et	  
elev-‐samarbejde	  med	  jeres	  skole.	  

Hvis	  der	  ikke	  umiddelbart	  er	  nogle	  interessante	  
virksomheder	  tæt	  på	  jer,	  må	  man	  gerne	  kigge	  på	  
nabokommunen.	  

Uanset	  hvilken	  virksomhed	  I	  vælger,	  må	  den	  ikke	  
have	  mere	  end	  150	  ansatte.	  

Jeres	  præsentation	  af	  løsning	  på	  opgaven	  SKAL	  
være	  i	  mellem	  3	  –	  5	  minutter,	  og	  understøttes	  af	  en	  
Power	  Point.	  	  

Til	  at	  løse	  opgaven	  har	  I	  2	  lektioner	  –	  brug	  arket	  
med	  videns	  kortlægning	  på	  næste	  side.	  	  

	  

	  Vi	  skal	  leve	  af	  den	  
næste	  generation	  	  
Det	  bliver	  stadig	  tydeligere,	  at	  fremtidens	  velfærd	  
afhænger	  af	  vores	  –	  og	  vores	  børns	  evne	  til	  at	  tænke	  
nyt,	  se	  muligheder	  og	  omsætte	  ideer	  til	  handling.	  I	  
alle	  sektorer	  og	  inden	  for	  alle	  fag	  kræves	  
kompetencer	  og	  gåpåmod	  til	  at	  løfte	  denne	  opgave.	  
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En	  social	  entreprenør,	  eller	  iværksætter,	  er	  en	  person,	  som	  ser	  et	  
socialt	  problem	  og	  tager	  initiativet	  til	  at	  organisere	  sociale	  
forandringer.	  	  	  

1

	  

På	  verdensplan	  er	  der	  stærkt	  stigende	  
opmærksomhed	  omkring	  sociale	  iværksættere;	  
Mennesker,	  der	  starter	  nye	  virksomheder	  eller	  
organisationer,	  for	  at	  løse	  sociale	  og	  samfunds-‐
mæssige	  problemer	  på	  nye	  måder	  –	  og	  som	  har	  
sagen	  frem	  for	  egen	  vinding	  som	  drivkraft	  for	  
deres	  arbejde.	  Et	  godt	  eksempel	  et	  sådant	  tiltag,	  
er	  dette	  års	  Roskilde	  Festival	  2015,	  hvor	  
festivallen	  lavede	  et	  samarbejde	  med	  foreningen	  
Stop	  Spild	  af	  Mad.	  Tiltaget	  gjorde	  at	  de	  kunne	  
forvandle	  27,5	  ton	  overskydende	  mad,	  til	  65.000	  
måltider	  til	  landets	  herberger	  –	  yderligere	  kan	  
læses	  på	  link	  
http://www.roskildenyt.dk/2015/01/armene-‐
vejret-‐roskilde-‐festival-‐loeb-‐med-‐genbrugsguldet-‐
ved-‐european-‐festival-‐awards/	  

Sociale	  iværksættere	  har	  skabelsen	  af	  social	  værdi	  
som	  deres	  drivkraft	  –	  modsat	  vores	  
velfærdssystem,	  som	  kun	  ser	  udfordringer	  og	  
udgifter.	  Derfor	  ser	  sociale	  iværksættere	  
muligheder	  og	  værdi,	  pga.	  de	  ofte	  fokuserer	  på	  
nye	  måder	  at	  inkludere	  socialt	  udsatte	  i	  
samfundets	  værdiskabelse,	  og	  baserer	  sig	  på	  
frivillig	  arbejdskraft	  og	  forretning	  i	  deres	  
løsningsmodeller.	  Resultatet	  er	  ikke	  alene	  en	  
besparelse	  af	  de	  offentlige	  midler,	  men	  også	  en	  
højere	  social	  return	  of	  investment.	  	  

Hvad	  betyder	  SOCIAL	  RETURN	  OF	  
INVESTMENT?	  

2

	  De	  fire	  mest	  udbredte	  typer	  af	  socialt	  
iværksætteri;	  

-‐ Sociale	  forretningsfolk,	  der	  ligesom	  
Specialisterne	  http://dk.specialisterne.com	  der	  
arbejder	  for	  at	  hjælpe	  udvalgte	  grupper	  af	  
mennesker,	  med	  at	  blive	  en	  integreret	  del	  af	  
arbejdsmarkedet.	  	  

-‐ Forretningsbaserede	  aktivister,	  der	  hjælper	  en	  
bredere,	  fælles	  sag	  som	  kulturen	  eller	  miljøet	  
ved	  salg	  af	  services	  og	  produkter.	  Et	  veletableret	  
eksempel	  er	  Roskilde	  Fonden,	  der	  arrangerer	  
Nordeuropas	  største	  kultur-‐	  og	  musikfestival	  og	  
hvert	  år	  sikrer	  millioner	  af	  kroner	  i	  støtte	  til	  
kulturelle	  og	  humanitære	  formål.	  

-‐ Entreprenante	  socialarbejdere,	  der	  løser	  
specifikke	  sociale	  behov	  på	  nye	  måder,	  
fortrinsvis	  baseret	  på	  offentlig	  og/eller	  privat	  
støtte,	  som	  eksempelvis	  Dugnad,	  der	  
organiserer	  café	  og	  sundhedsrum	  for	  
stofmisbrugere	  og	  delvist	  finansierer	  indsatsen	  
med	  salg	  af	  cateringmad.	  

-‐ Professionelle	  folkeorganisationer,	  der	  
arbejder	  for	  store	  grupper	  eller	  
samfundsanliggender,	  baseret	  på	  donationer	  og	  
medlemskaber.	  Fx	  	  Natteravnene,	  der	  
forebygger	  kriminalitet	  og	  øger	  trygheden	  i	  
lokalområder	  ved	  at	  samle	  grupper	  af	  frivillige	  
voksne,	  som	  er	  tilstede	  og	  synlige	  i	  gadebilledet,	  
hvor	  og	  når	  der	  er	  behov	  for	  det.	  

	  Gruppeopgave	  
To	  og	  to	  skal	  I	  komme	  med	  yderligere	  2	  eksempler	  på	  
hver	  af	  de	  fire	  typer,	  som	  er	  nævnt	  ovenfor.	  

Resultatet	  diskuteres	  på	  klassen.	  
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Unleashing	  the	  energies	  of	  people	  
To	  transform	  the	  world	  in	  which	  they	  live.	  

We	  call	  these	  people	  Social	  Entrepreneurs	  	  

2

danske	  velfærdsstat	  står	  overfor.	  De	  tænker	  på	  tværs,	  ser	  
muligheder,	  er	  pragmatiske.	  De	  brænder	  for	  sagen	  og	  tøver	  
ikke	  med	  at	  give	  det	  ekstra,	  der	  har	  vanskelige	  kår	  i	  et	  offentligt	  
velfærdssystem,	  hvor	  strukturer,	  procedurer	  og	  rettigheder	  
spiller	  hovedrollen.	  
Det	  er	  mennesker,	  der	  stiller	  deres	  kompetence	  og	  erfaring	  til	  
rådighed	  for	  at	  løse	  et	  socialt	  eller	  samfundsmæssigt	  problem	  
på	  en	  ny	  måde,	  og	  som	  arbejder	  for	  sagen	  snarere	  end	  for	  
profitten,	  af	  egen	  drift,	  fordi	  det	  er	  det	  rigtige	  at	  gøre.	  	  

	  

Kilde:	  www.Dreamstime.com	  	  

	  

Slutopgave	  -‐	  Projekt	  Social	  innovation	  
I	  skal	  nu	  bruge	  jeres	  kendskab/viden	  om	  Entreprenørskab,	  
Social	  innovation,	  innovative	  processer,	  diverse	  
modeller/redskaber	  og	  internettet	  mm.	  Til	  at	  komme	  med	  et	  
løsningsforslag	  til	  en	  af	  de	  fire	  cases,	  der	  er	  listet	  op	  på	  næste	  
side.	  Som	  inspiration	  til	  en	  mulig	  løsning,	  vil	  der	  i	  linket	  nederst	  
på	  siden,	  være	  nogle	  artikler	  med	  eksempler	  på	  social	  
iværksætteri	  –	  alternativet	  kunne	  være	  at	  I	  selv,	  fandt	  på	  en	  
case	  som	  I	  vil	  arbejde	  med.	  

http://springsters.dk/artikler/sociale-‐ivaerksaettere/	  	  

“The	  Future	  
is	  not	  something	  	  

we	  enter.	  

	  The	  Future	  
is	  something	  we	  

create.”	  

1

Social	  innovation/iværksætteri	  
Velfærdsstaten	  står	  i	  de	  kommende	  år	  overfor	  
massive	  udfordringer.	  På	  den	  ene	  side	  skæres	  
der	  i	  de	  offentlige	  udgifter	  på	  både	  nationalt	  og	  
lokalt	  niveau,	  og	  på	  den	  anden	  side	  vokser	  de	  
kollektive	  samfundsudfordringer	  som	  f.eks.	  
arbejdsløshed,	  social	  isolation,	  global	  
opvarmning	  og	  integration.	  	  

Svaret	  på	  denne	  udfordring	  skal	  findes	  i	  
grænselandet	  mellem	  det	  offentlige,	  private	  
virksomheder	  og	  frivilligorganisationer	  -‐	  i	  dette	  
felt	  finder	  man	  nogle	  ildsjæle,	  med	  et	  stærkt	  
socialt	  engagement.	  Det	  dem,	  der	  skal	  bidrage	  til	  
at	  finde	  løsninger	  på	  de	  sociale	  udfordringer den	  
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Jeres	  løsningsforslag	  præsenteres	  som	  et	  fysisk	  produkt,	  sammen	  med	  en	  
dokumentation	  på	  hvordan	  I	  kom	  frem	  til	  løsningen.	  	  
Det	  fysiske	  produkt	  kan	  være	  en	  prototype	  eller	  en	  lille	  rapport.	  
HUSK	  det	  er	  nu	  I	  skal	  bruge	  den	  naturvidenskabelige	  arbejdsmetode.	  
Alle	  cases	  er	  problemer	  der	  rammer	  både	  mennesker	  og	  samfund,	  når	  
de	  ikke	  løses	  

1

Case	  1	  	  Væk	  fra	  miljøet?	  	  
I	  en	  forstad	  til	  Odense	  har	  det	  lokale	  rockermiljø	  
tiltrukket	  en	  større	  gruppe	  drenge.	  De	  er	  omkring	  
20-‐25	  unge	  i	  alderen	  fra	  16	  år,	  til	  først	  i	  20´erne.	  
Problemet	  er	  stigende	  –	  myndighederne	  er	  bange	  
for,	  at	  der	  er	  tale	  om	  egentlig	  rekruttering	  af	  de	  
unge,	  og	  ingen	  ved	  rigtig,	  hvad	  der	  kan	  stilles	  op.	  
Drengene	  har	  følgende	  fælles	  træk	  –	  enten	  er	  de	  
arbejdsløse,	  eller	  også	  er	  de	  på	  vej	  til	  at	  droppe	  ud	  
af	  Teknisk	  Skole	  eller	  lærepladsen.	  De	  bruger	  det	  
meste	  af	  deres	  tid	  på	  at	  hænge	  ud	  i	  og	  omkring	  
stedet,	  hvor	  rockerne	  holder	  til.	  Politiet	  har	  
mistanke	  om,	  at	  de	  ældste	  af	  drengene	  ordner	  
forskellige	  ”små	  forretninger”	  for	  rockerne	  –	  og	  
flere	  af	  drengene	  venter	  på	  dom.	  

OPGAVE	  ”Hvad	  er	  ideen,	  der	  kan	  få	  de	  unge	  væk	  fra	  
randområdet	  af	  rockermiljøet?” 

 kilde: www.kl.dk 	  

Case	  2	  	  	  Straffeattest	  =	  ingen	  job	  	  
Kriminalforsorgen	  i	  Kolding	  ser	  et	  stort	  og	  alvorligt	  
problem.	  De	  har	  kontakt	  med	  omkring	  100	  unge	  
mellem	  16-‐22	  år,	  som	  ikke	  kan	  få	  et	  arbejde	  eller	  en	  
læreplads,	  fordi	  de	  har	  en	  ”plettet”	  straffeattest.	  
Der	  går	  fem	  år,	  fra	  man	  får	  en	  dom,	  før	  ens	  
straffeattest	  er	  ”blank”	  igen.	  Til	  den	  tid	  kan	  de	  unge	  
måske	  overhovedet	  ikke	  få	  et	  job,	  fordi	  de	  har	  
været	  uden	  arbejde	  for	  længe.	  Der	  er	  alvorligt	  brug	  
for	  en	  ny	  løsning,	  som	  kan	  løse	  problemet	  for	  disse	  
100	  unge.	  

OPGAVE	  –	  I	  skal	  komme	  med	  en	  løsning	  på	  dette.	  

2

Case	  3	  	  	  Mor	  med	  14	  –	  hvad	  nu?	  
I	  en	  kommune	  er	  der	  kommet	  en	  større	  gruppe	  såkaldte	  
teenagemødre	  –	  dvs.	  er	  mellem	  14-‐17	  år.	  De	  er	  enten	  
gravide	  og	  ønsker	  at	  beholde	  barnet,	  eller	  har	  allerede	  
fået	  et	  barn.	  Det	  drejer	  sig	  om	  10	  til	  12	  teenagemødre,	  
og	  de	  har	  en	  række	  fælles	  problemer	  –	  de	  har	  ikke	  noget	  
arbejde	  eller	  går	  i	  skole,	  lever	  af	  bistandshjælp,	  har	  
svært	  ved	  at	  klare	  sig	  økonomisk	  og	  de	  føler	  sig	  isoleret,	  
da	  deres	  barn	  er	  for	  lille	  til	  at	  komme	  i	  institution.	  Kun	  få	  
har	  en	  kæreste,	  og	  de	  har	  alle	  svært	  ved	  at	  se	  deres	  
fremtid	  for	  sig.	  

OPGAVE	  ”Hvordan	  kunne	  de	  unge	  mødre	  skaffe	  sig	  en	  
levevej	  eller	  mulighed	  for	  en	  uddannelse,	  samtidig	  med	  
at	  de	  kan	  passe	  deres	  små	  børn?”	  	  	  

	  Kilde:	  www.politiken.dk	  	  

Case	  4	  	  	  Et	  ressourcedilemma	  
Hver	  dag	  smider	  store	  arbejdspladsers	  kantiner	  landet	  
over	  mange	  tons	  god	  mad	  ud	  –	  samtidig	  lever	  en	  del	  
mennesker	  i	  Danmark	  på	  gaden.	  De	  lever	  af	  mangelfuld	  
og	  dårlig	  mad.	  I	  Sønderborg	  og	  Aabenraa	  kommune	  er	  
15	  af	  de	  største	  virksomheder	  gået	  sammen	  og	  
efterlyser	  gode	  ideer,	  der	  kan	  løse	  dilemmaet.	  
OPGAVE	  ”Hvilken	  løsningsmodel	  vil	  I	  foreslå	  
virksomhedernes	  styregruppe?”	  

	  	  
	  

Kilde:	  
www.foodcu
lture.dk	  	  
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Videns	  kortlægning	  –	  hvordan	  skal	  man	  bruge	  værktøjet?	  Se	  guide	  nedenfor…	  
1. Skriv	  opgaven	  på	  skiltet	  
2. Gruppen	  skal	  brainstorme	  med	  post-‐its	  på	  ”Hvad	  ved	  om	  opgaven?”	  tegnet	  

a. 5	  minutter	  selvstændig	  –	  dvs.	  man	  snakker	  IKKE	  under	  denne	  øvelse	  
b. 15	  minutter	  forklaring	  –	  man	  forklarer	  for	  de	  andre	  i	  gruppen	  hvad	  man	  har	  skrevet	  på	  sedlen	  
c. 15	  minutter	  samling	  –	  post-‐it	  sedlerne	  samles	  i	  grupper,	  dvs.	  dem	  der	  hører	  naturligt	  sammen	  

3. Gruppearbejde	  om	  ”Hvad	  mangler	  vi	  af	  viden?”	  –	  resultater	  skrives	  ved	  ”Ø´et”	  	  
4. Gruppearbejde	  om	  ”Hvor	  finder	  vi	  vores	  viden?”	  –	  resultatet	  skrives	  ved	  ”Kikkerten”	  
5. Samling	  af	  ”Hvad	  ved	  vi…?”	  med	  ”Hvilken	  viden	  mangler…?”	  og	  resultatet	  skrives	  ved	  ”Start”	  

	  
Dette	  arbejde	  er	  grundlaget	  for	  brugen	  af	  planlægningsværktøjet	  
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Planlægningsværktøjet	  –	  et	  værktøj	  til	  at	  sikre	  gruppen	  ikke	  mister	  fokus	  på	  opgaven.	  
1. Udgangspunktet	  er	  resultatet	  af	  jeres	  videns	  kortlægning,	  og	  det	  skrives	  ved	  ”manden”	  
2. Målet	  for	  opgaven	  skrives	  i	  ”målskiven”	  
3. Feltet	  SUCCESKRITERIER	  udfyldes	  -‐>	  der	  er	  flere	  

a. Et	  succeskriterier	  er	  små	  delmål,	  der	  skal	  opfyldes	  for	  at	  målet	  kan	  opfyldes	  
4. ”Steps”	  udfyldes	  –	  der	  er	  tegnet	  to,	  og	  gruppen	  tegner	  selv	  de	  resterende	  –	  alt	  efter	  behov	  

a. HVERT	  ”Step”	  skal	  indeholde;	  
i. ”Hvad”	  –	  dvs.	  en	  kort	  beskrivelse	  af	  aktiviteten	  
ii. ”Hvem”	  –	  dvs.	  hvem	  gør	  det	  –	  eller	  er	  man	  flere	  om	  opgaven	  (ansvarsfordeling)	  
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Iværksætteri	  
Handler	  om	  at	  spotte	  en	  mulighed,	  bruge	  kreativitet	  til	  at	  skabe	  og	  
udvikle	  den	  gode	  ide,	  Innovation	  som	  forvandlingsproces	  fra	  ide	  til	  	  
færdig	  produkt	  eller	  serviceydelse	  og	  for	  til	  sidst	  at	  gøre	  produkt	  eller	  
serviceydelse	  til	  en	  værdiskabende	  virksomhed.	  	  	  

1

Når	  vi	  kombinerer	  de	  3	  begreber	  fra	  indledningen;	  
	   Kreativitet	  (at	  være	  idérig	  og	  opfindsom)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  +	  Innovation	  (at	  være	  nyskabende,	  se	  hæfte	  1)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  +	  Iværksætteri	  (at	  starte	  egen	  virksomhed)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Entreprenørskab	  (at	  skabe	  muligheden	  og	  	  
	   	   	   	  	  	  	  Udnytte	  dem)	  
	  
Innovation	  og	  entreprenørskab	  hænger	  ofte	  
sammen	  og	  handler	  om	  at	  finde	  eller	  skabe	  
muligheder	  og	  udnytte	  dem	  med	  det	  formål	  at	  skabe	  
værdi	  på	  en	  ny	  måde.	  Entreprenørskab	  består	  i	  at	  
der	  skabes	  en	  virksomhed	  eller	  en	  organisation.	  
	  
En	  mere	  omfattende	  definition	  af	  entreprenørskab	  
forbinder	  innovationen	  og	  det	  at	  skabe	  en	  
organisation.	  Her	  skal	  entreprenørskab	  forstås	  som	  
det	  at	  skabe	  en	  organisation	  der	  iværksætter	  
innovation.	  Entreprenørskab	  er	  dermed	  det	  at	  
gennemføre	  innovationen	  til	  værdiskabelse.	  
	  
Et	  eksempel	  på	  entreprenørskab	  er,	  når	  en	  
entreprenør	  opdager,	  at	  der	  mangler	  noget	  i	  
samfundet	  og	  starter	  en	  organisation,	  der	  leverer	  
løsningen	  på	  problemet.	  Et	  godt	  eksempel	  på	  dette	  
er	  organisationen	  Stop	  spild	  af	  mad	  –	  en	  frivillig	  
organisation	  stiftet	  af	  Selina	  Juul.	  Organisationens	  
gennembrud	  kom	  i	  år,	  ved	  dette	  års	  Roskilde	  Festival	  	  
http://www.csr.dk/roskilde-‐festival-‐går-‐til-‐kamp-‐mod-‐madspild	  	  
	  
Iværksætteri	  kan	  derfor	  ikke	  sammenlignes	  med	  
Entreprenørskab,	  desuden	  kan	  man	  også	  godt	  være	  
iværksætter	  uden	  at	  innovativ.	  Fx	  vil	  en	  frisør,	  
mekaniker	  eller	  privat	  lektiehjælp	  først	  være	  
innovative,	  i	  det	  øjeblik	  hvor	  de	  skaber	  et	  nyt	  
produkt	  eller	  service,	  der	  skaber	  værdi	  for	  deres	  
kunde.	  	  	  
	  
Iværksætterens	  idegrundlag	  for	  sin	  virksomhed,	  kan	  
være	  mere	  eller	  mindre	  nyskabende	  (læs	  innovativ).	  
Den	  kan	  altså	  ligge	  i	  mellem	  en	  radikal	  fornyelse	  
(som	  fx	  iPhone)	  og	  en	  meget	  lille	  justering	  (som	  fx	  
døgnåbent).	  Andre	  eksempler	  kunne	  være	  en	  måde	  
at	  tage	  bad	  på,	  når	  man	  er	  på	  festival	  
http://ikkeenpind.dk/projects/badeandstalten/	  	  	  

2

eller	  en	  plastikdims	  til	  at	  beskytte	  højhælede	  sko	  mod	  
brosten	  http://www.mest-‐for-‐pengene.dk/toj-‐sko-‐mode/heaven-‐on-‐heels	  	  

Begge	  eksempler	  er	  innovative	  løsninger,	  men	  de	  får	  os	  
ikke	  til	  at	  tænke	  helt	  anderledes	  om,	  hvordan	  man	  kan	  
tage	  bad	  eller	  hvilket	  fodtøj	  man	  skal	  have	  på.	  
	  
Hvis	  innovationsprocessen	  har	  resulteret	  i	  fuldstændig	  	  
nye	  produkter,	  services	  eller	  processer,	  så	  taler	  man	  om	  
en	  stor	  innovationshøjde.	  Et	  eksempel	  kan	  være	  
telefonen:	  Efter	  udbredelsen	  af	  mobiltelefonen,	  er	  der	  
ikke	  længere	  stor	  efterspørgsel	  efter	  andre	  typer	  
telefoner	  til	  private	  hjem.	  
I	  figuren	  nedenfor,	  er	  vist	  eksempler	  på	  innovationer	  
med	  forskellig	  innovationshøjde.	  

	  
Kilde:	  www.i.systime.dk	  
	  
De	  mest	  epokegørende	  innovationer	  har	  en	  stor	  
innovationshøjde	  og	  har	  haft	  radikal	  betydning	  for	  
mange	  menneskers	  liv.	  Man	  kan	  nævne	  mange	  
eksempler,	  men	  først	  efter	  en	  årrække,	  kan	  man	  
vurdere,	  om	  innovationen	  fik	  radikal	  betydning	  eller	  ej.	  
Eksempler	  på	  virkelig	  radikale	  innovationer	  er:	  
flyvemaskinen,	  udviklingen	  af	  bogtrykkerkunsten,	  
udviklingen	  af	  internettet,	  osv.	  
	  
For	  at	  kunne	  omsætte	  kreativitet	  og	  innovation	  til	  
iværksætteri,	  har	  vi	  brug	  for	  en	  forretningsplan.	  Det	  er	  
iværksætterens	  drejebog	  til	  hvordan	  hans	  eller	  hendes	  
virksomhed	  skal	  drives.	  	  
Der	  findes	  mange	  forskellige	  skabeloner	  til	  
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3

forretningsplaner,	  men	  den	  som	  jeg	  mener	  er	  den	  mest	  
simple	  og	  giver	  det	  bedste	  overblik	  på	  en	  gang	  er	  
Business	  Model	  Canvas	  	  
Udsagnet	  er	  baseret	  på	  undervisningsforløb	  med	  elever	  
på	  tekniske	  skoler	  og	  7.-‐9.	  klasses	  elever	  i	  folkeskolen.	  
	  
Hvad	  sagde	  eleverne	  så	  om	  at	  bruge	  modellen	  (og	  
forklaringen	  til	  byggestenene	  på	  de	  næste	  sider)?	  
”Effektiv, men svær” Melissa 9. kl. 
	  

”Giver et godt overblik, 
og kan hjlpe med at have 
fokus på opgaven” Julie 9. kl.   

4

”Et godt værktøj til at få 
styr på idéen, når den skal 
realiseres. Giver også et 
dejligt visuelt billede af 
idéen” Nadja, Emilie og Helene 9. kl. 
 

 
”Svær at udfylde og 

forstå, men da vi havde læst     
vejledningen gav det hele 
mening” Laurits 7. kl. & Steven 8. kl. 
 
	  

Med	  elevernes	  udtalelser	  og	  den	  viden	  I	  har	  om	  
innovation	  samt	  entreprenørskab,	  er	  vi	  nu	  klar	  
til	  sætte	  af	  og	  fordybe	  os	  i	  teorien	  omkring	  
Business	  Model	  Canvas.	  
	  
Lad	  os	  komme	  i	  gang…	  	  

1

Canvas	  modellen	  =	  9	  byggesten	  
Modellen	  findes	  på	  nettet	  som	  Business	  Model	  Generation	  
https://13etage.files.wordpress.com/2010/12/business_model_canvas-‐

dansk-‐03.pdf	  	  og	  bruges	  som	  sagt	  til	  at	  beskrive	  jeres	  idé	  på	  
en	  simpel	  og	  overskuelig	  måde	  –	  derfor	  navnet	  	  
forretningsmodel.	  	  
Den	  laves	  for	  at	  sikre	  en	  fælles	  forståelse	  og	  grundlag	  at	  
arbejde	  ud	  fra	  –	  det	  gælder	  både	  hvis	  man	  er	  enkelt	  
personer	  eller	  flere	  om	  forretningsideen.	  Uden	  denne	  kan	  
man	  nemt	  miste	  fokus	  og	  spilde	  en	  masse	  tid	  på	  ingenting.	  	  
	  
Modellen	  bruges	  også	  til	  at	  mindske	  kompleksiteten	  i	  
forretningsidéen,	  så	  andre	  nemt	  kan	  overskue	  hvad	  det	  
drejer	  sig	  om,	  og	  hvad	  man	  vil	  med	  ideen.	  	  
	  
Derfor	  er	  modellen	  opdelt	  i	  ni	  byggesten,	  der	  viser	  logikken	  
i,	  hvordan	  man	  har	  tænkt	  sig	  at	  tjene	  penge	  eller	  
iværksætte	  ideen.	  	  
	  
	  
	  
	  

2

De	  ni	  byggesten	  dækker	  over	  jeres	  fire	  
hovedområder;	  

• Kunder	  
• Produkt	  
• Infrastruktur	  –	  hvordan	  er	  i	  organiseret?	  
• Økonomi	  –	  hvordan	  hænger	  det	  hele	  

sammen?	  

Så	  kort	  sagt	  er	  CANVAS-‐modellen	  et	  visuelt	  billede	  
af	  jeres	  Strategi	  –	  altså	  hvor	  I	  vil	  hen…	  
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Arbejdsark	  til	  jeres	  forretningside	  

Hvad	  kunne	  være	  fedt	  at	  lave	  en	  forretning	  med?	  	  
Hvad	  syntes	  du/I	  at	  vi	  mangler	  i	  vores	  samfund?	  Kan	  du/I	  
gøre	  en	  forskel?	  
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1.	  Byggestenen	  Kunderne	  –	  den	  vigtigste	  	  	  	  
Kunderne	  er	  den	  vigtigste	  byggesten,	  kaldes	  også	  kernen,	  i	  enhver	  
forretningsmodel	  eller	  produktidé,	  for	  uden	  dem	  overlever	  vi	  ikke	  i	  længden.	  For	  
bedre	  at	  kunne	  tilfredstille	  jeres	  kunder,	  kan	  I	  indele	  dem	  i	  grupper	  (kaldes	  også	  
segmenter)	  efter	  fx	  fælles	  behov,	  fælles	  adfærd	  eller	  andre	  kendetegn.	  Det	  er	  for	  
at	  nemmere	  at	  kunne	  målrette	  indsatsen,	  så	  der	  skabes	  mest	  mulig	  værdi	  og	  man	  
ved	  hvem	  der	  er	  de	  vigtigste.	  Man	  kunne	  inddele	  kunderne	  sådan;	  

• Massemarked	  =	  en	  stor	  kundegruppe	  med	  enslydende	  behov	  og	  problemstilling,	  fx	  
forbrugerelektronik	  branchen	  (Elgiganten)	  

• Nichemarked	  =	  kundegruppen	  har	  et	  specifikt	  eller	  specialiseret	  behov,	  fx	  producenter	  af	  
autoreservedele	  –	  de	  er	  afhængige	  af	  at	  bilproducenterne	  køber	  deres	  varer	  

• Markedssegmenteret	  =	  man	  skelner	  mellem	  kundegrupper	  med	  forskellige	  behov	  og	  problemer	  
• Differentieret	  =	  kundegrupperne	  har	  vidt	  forskellige	  behov,	  fx	  tilbød	  Amazon.com	  i	  2006	  ydelser	  

indenfor	  ”Cloud	  computing”,	  det	  betød	  at	  de	  nu	  henvendte	  sig	  til	  helt	  nye	  kunder	  –	  
internetfirmaer.	  

• Mangesidet	  markeder	  =	  dvs.	  at	  I	  henvender	  jer	  til	  to	  eller	  flere	  indbyrdes	  afhængige	  
kundesegmenter,	  fx	  har	  gratisaviserne	  brug	  for	  en	  stor	  læserskare	  for	  at	  kunne	  tiltrække	  
annoncører.	  

	  
	  

2.	  Byggestenen	  Værdi	  for	  kunden	  –	  grunden	  til	  at	  kunden	  valgte	  netop	  jer!	  
At	  skabe	  værdi	  for	  kunden,	  er	  lige	  så	  vigtig	  som	  kunden	  selv	  –	  de	  køber	  ikke	  
direkte	  jeres	  produkt,	  men	  den	  værdi	  som	  det	  skaber.	  Vi	  løser	  et	  problem,	  
eller	  opfylder	  et	  behov	  hos	  kunden.	  Hver	  værdiskabelse	  består	  af	  en	  samling	  
produkter	  og/eller	  ydelser	  rettet	  mod	  et	  bestemt	  krav	  eller	  ønske.	  	  
På	  denne	  måde	  oplever	  kunden	  at	  de	  får	  en	  pakke	  med	  fordele.	  Det	  kunne	  
være	  pris	  og	  tempo	  -‐	  altså	  hvor	  hurtig	  kan	  man	  få	  produktet	  (kaldes	  også	  
kvantitativ)	  eller	  design/kundeoplevelse	  –	  her	  kunne	  det	  være	  at	  få	  hjælp	  til	  

den	  nye	  mobil	  tlf.	  (kaldes	  også	  kvalitativt).	  	  
Aktiviteterne	  kunne	  deles	  ind	  efter;	  

• Nyhed	  =	  at	  opfylde	  en	  helt	  ny	  række	  behov,	  som	  kunden	  ikke	  havde	  været	  opmærksom	  på	  –	  
simpelthen	  fordi	  det	  ikke	  eksisterede	  før.	  	  

• Præstation	  =	  traditionelt	  tænkes	  der	  her	  på	  at	  forbedre	  noget	  eksisterende	  
• Individuel	  tilpasning	  =	  skræddersyede	  produkter	  og	  ydelser.	  Giver	  også	  mulighed	  for	  bruger	  

involvering.	  
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3.	  Byggestenen	  Kunderelationer	  -‐	  hvordan	  arbejder	  vi	  sammen	  med	  kunden?	  
Her	  overvejes	  hvordan	  vi	  vil	  arbejde	  sammen	  med	  de	  forskellige	  kundegrupper	  
(også	  kaldet	  segmenter	  –	  se	  afsnittet	  om	  kunden).	  Det	  kan	  være	  lige	  fra	  noget,	  
som	  kører	  automatisk	  til	  personlig	  kontakt.	  	  

Når	  man	  bruger	  CANVAS-‐modellen,	  skelnes	  der	  i	  mellem;	  
• Personlig	  assistance,	  dvs.	  at	  kunden	  kan	  få	  hjælp	  hos	  mennesker	  
• Dedikeret	  personlig	  assistance,	  dvs.	  en	  bestemt	  person	  har	  ansvaret	  for	  

at	  hjælpe	  kunden	  med	  de	  problemer	  som	  de	  har.	  
• Selvbetjening	  –	  det	  betyder	  at	  vi	  som	  virksomhed	  stiller	  alle	  nødvendige	  midler	  til	  rådighed,	  for	  at	  

kunden	  kan	  hjælpe	  sig	  selv.	  Som	  fx	  selvbetjening	  på	  www.borger.dk	  …der	  er	  altså	  ingen	  direkte	  
kontakt	  med	  kunden.	  

• Automatiseret	  service,	  dvs.	  at	  man	  kombinerer	  selvbetjening	  og	  
automatiserede	  processer.	  Som	  fx	  når	  I	  	  besøger	  hjemmesider,	  så	  vil	  
disse	  komme	  som	  reklamer	  på	  jeres	  Facebook	  site	  inden	  for	  kort	  tid.	  Her	  
er	  et	  eksempel	  –	  har	  besøgt	  bilbasen.dk,	  og	  næste	  gang	  jeg	  var	  på	  
Facebook	  var	  denne	  reklame	  med	  (se	  billede	  til	  højre)	  

• Fællesskaber	  –	  her	  skabes	  relationer	  ved	  at	  man	  udveksler	  viden	  og	  hjælper	  hinanden	  med	  at	  løse	  
problemer,	  som	  fx	  Børn	  i	  sorg	  http://www.bornsvilkar.dk/Temaer/Sorg-‐tema.aspx	  

• Medskabelse,	  dvs.	  man	  udvikler	  sammen	  med	  kunden,	  som	  fx	  da	  LEGO	  udviklede	  programmerne	  
til	  LEGO	  Mindstorms	  robotterne	  –	  de	  er	  lavet	  af	  brugerne	  selv.	  Eller	  på	  Amazon.com	  hvor	  man	  
opfordrer	  køberne	  af	  bøgerne	  til	  at	  anmelde	  bøgerne.	  

	  

4.	  Byggestenen	  Vejen	  til	  kunden	  –	  hvordan	  kommunikerer	  vi	  med	  kunderne?	  
Hvordan	  kan	  vi	  bedst	  få	  informeret	  kunderne	  om	  vores	  værdiskabende	  
aktiviteter	  –	  hvilket	  medie	  virker	  bedst?	  	  
Skal	  det	  gøres	  vha.	  en	  hjemmeside	  	  som	  fx	  
www.inzpirator.dk	  (se	  billede	  til	  højre),	  det	  
kalder	  man	  ejede	  kanaler.	  De	  sociale	  medier	  
kan	  også	  bruges	  til	  at	  kommunikere	  med	  vores	  kunder	  –	  her	  er	  det	  dog	  vigtigt	  

at	  man	  først	  finder	  ud	  af	  hvor	  kunderne	  er,	  og	  hvordan	  skriver	  man	  i	  det	  valgte	  medie..	  	  
Facebook	  er	  et	  uformelt	  kommunikationsforum,	  	  
og	  det	  betyder	  at	  lange	  tekniske	  forklaringer	  ikke	  	  
virker	  her.	  Fordelen	  ligger	  i	  at	  det	  er	  verdens	  
største	  sociale	  medier,	  målt	  på	  brugere	  og	  den	  	  
tid	  som	  bruges	  på	  mediet.	  	  
	  
Modpolen	  til	  det	  uformelle	  kommunikationsforum	  Facebook	  er	  
LinkedIn,	  som	  er	  det	  professionelle	  
forum,	  og	  her	  er	  fakta	  samt	  empiri	  

meget	  vigtig.	  Undersøgelser	  har	  vist	  at	  hvis	  kunden	  finder	  virksomheden	  på	  
LinkedIn,	  og	  den	  har	  en	  seriøs	  profil	  –	  så	  fører	  50%	  henvendelser	  til	  reelle	  
ordrer.	  	  
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5.	  Byggestenen	  Nøgleressourcer	  –	  hvad	  skal	  der	  til	  for	  at	  få	  idéen	  til	  at	  virke?	  
Alle	  produktidéer,	  service-‐produkter	  eller	  virksomheder	  har	  brug	  for	  nøgleressourcer	  –	  
dels	  for	  at	  få	  det	  til	  at	  virke	  eller	  skabe	  en	  succes.	  Disse	  ressourcer	  gør	  at	  I	  kan	  skabe	  
noget	  som	  giver	  værdi	  for	  jeres	  kunder,	  kommunikere	  med	  jeres	  kunder,	  sørge	  for	  at	  I	  
har	  gode	  relationer	  til	  jeres	  kunder	  /	  målgruppe	  og	  skabe	  indtægter	  (det	  sidste	  er	  
vigtigt	  for	  at	  kunne	  eksistere).	  	  	  
	  

Tag	  fx	  Arla	  her	  kan	  du	  på	  www.Arla.dk	  finde/få	  opskrifter,	  madplaner,	  
kommunikere	  og	  formidle	  viden	  (værdi	  for	  kunden).	  	  

Når	  man	  skal	  nå	  ud	  til	  et	  stort	  publikum	  er	  FB	  et	  yderst	  effektivt	  værktøj.	  For	  har	  kan	  de	  
kommunikere	  uformelt	  med	  deres	  kunder,	  og	  på	  samme	  tid	  få	  hjælp	  til	  
produktudvikling	  (skabe	  relationer).	  	  
Så	  rent	  praktisk	  kan	  vi	  inddele	  nøgleressourcer	  i	  4	  kategorier	  -‐	  hvis	  vi	  tager	  
udgangspunkt	  i	  Arla,	  kunne	  det	  se	  sådan	  ud;	  

1. Fysiske	  –	  her	  taler	  vi	  om	  gårdene	  med	  køer,	  mejerierne	  samt	  lastbiler	  som	  kører	  mælk	  til	  og	  
fra	  mejeriet	  og	  ud	  til	  butikkerne.	  

2. Ikke	  fysiske	  –	  her	  taler	  vi	  om	  brands	  (at	  vi	  kender	  mærket	  godt	  fx	  
lige	  som	  Nike),	  patent	  beskyttet	  viden	  (mange	  sager	  hvor	  Apple	  
sagsøger	  Samsung	  for	  kopiering).	  Arla	  er	  yderst	  afhængig	  af	  deres	  
brand	  som	  nøgle	  ressource,	  for	  ellers	  kan	  de	  ikke	  få	  solgt	  alle	  deres	  
produkter.	  

3. Menneskelige	  –	  alle	  virksomheder	  har	  brug	  for	  menneskelige	  ressourcer,	  nogle	  mennesker	  er	  
bare	  mere	  vigtige	  fx	  en	  murer	  hvis	  der	  skal	  bygges	  et	  hus,	  eller	  en	  chaufør	  til	  at	  køre	  mælken.	  

4. 	  Økonomiske	  –	  det	  betyder	  at	  I	  har	  brug	  økonomiske	  midler,	  til	  enten	  at	  ansætte	  vigtige	  
medarbejdere	  eller	  købe	  noget	  udstyr	  så	  I	  kan	  lave	  jeres	  produkt.	  Nogle	  gange	  kan	  det	  også	  
være	  penge,	  som	  ligger	  i	  banken	  fordi	  det	  er	  gået	  godt.	  Et	  eksempel	  på	  dette	  kunne	  være	  Linak	  
som	  er	  ejet	  af	  en	  familie.	  

	  
Kilde:	  http://finans.dk/live/erhverv/ECE7218900/Rekordoverskud-‐til-‐jysk-‐milliard%C3%A6rfamilie/	  

	  
Det	  er	  vigtigt	  at	  I	  grundigt	  overvejer	  hvordan	  jeres	  4	  kategorier	  beskrives,	  fordi	  det	  er	  det	  som	  gør	  om	  jeres	  
idé	  kan	  blive	  til	  en	  succes.	  
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6.	  Byggestenen	  Nøgleaktiviteter	  –	  hvordan	  gør	  vi	  for	  at	  få	  idéen	  til	  at	  virke?	  
Denne	  byggesten	  drejer	  sig	  om	  de	  handlinger	  som	  er	  yderst	  vigtige	  for	  at	  få	  succes	  
og	  få	  tingene	  gjort	  eller	  til	  at	  virke.	  De	  er	  med	  andre	  ord	  lige	  så	  vigtige	  som	  
nøgleressourcer,	  og	  har	  samme	  betydning	  i	  forhold	  til	  at	  skabe	  noget	  som	  giver	  
værdi	  for	  jeres	  kunder,	  kommunikere	  med	  jeres	  kunder,	  sørge	  for	  at	  I	  har	  gode	  
relationer	  til	  jeres	  kunder	  /	  målgruppe	  og	  skabe	  indtægter	  (det	  sidste	  er	  vigtigt	  for	  at	  
kunne	  eksistere).	  Nøgleaktiviteter	  varierer,	  lige	  som	  nøgleressourcer,	  efter	  hvad	  det	  
er	  for	  et	  produkt	  eller	  service	  I	  vil	  arbejde	  med.	  	  
	  

Når	  vi	  taler	  om	  nøgleaktiviteter	  kan	  det	  være	  smart	  at	  dele	  dem	  op	  i	  tre	  områder;	  
1. Produktion	  –	  i	  dette	  område	  kan	  ligge	  at	  designe,	  

fremstille	  og	  levere	  et	  produkt	  i	  store	  mængder	  	  
(et	  eksempel	  kunne	  være	  Kohberg)	  eller	  af	  helt	  
overlegen	  kvalitet,	  som	  fx	  B&O.	  Hvis	  I	  kan	  se	  at	  
jeres	  produkt/idé	  passer	  bedst	  ind	  her,	  så	  er	  I	  en	  
produktionsvirksomhed	  og	  jeres	  CANVAS	  model	  
vil	  bære	  præg	  af	  dette	  J	  

2. Problemløsning	  –	  i	  dette	  område	  er	  tale	  om	  at	  finde	  på	  nye	  løsninger,	  som	  passer	  specielt	  til	  hver	  
kunde.	  Det	  kunne	  fx	  være	  konsulentvirksomheder	  (fx	  Væksthus	  Syddanmark	  
http://startvaekst.dk/vhsyddanmark.dk),	  hospitaler	  eller	  servicevirksomheder	  (fx	  ISS	  
http://www.dk.issworld.com/	  ).	  	  

3. Platform/netværk	  –	  hvis	  jeres	  produkt/idé	  ligger	  i	  dette	  område,	  så	  betyder	  det	  er	  I	  tager	  
udgangspunkt	  i	  en	  platform	  eller	  kun	  fungerer	  vha.	  netværk.	  Her	  menes	  der	  at	  jeres	  virksomhed	  fx	  
ligner	  eBay	  http://www.ebay.com/	  eller	  Easy	  Translate,	  der	  er	  en	  virksomhed	  der	  kun	  eksisterer	  
online	  http://www.easytranslate.dk/	  

Kort	  fortalt	  betyder	  det	  at	  jeres	  produkt/idé	  relaterer	  til	  platforme	  (se	  pkt.	  3),	  services	  til	  gavn	  for	  andre	  og	  
kan	  skabe	  værdi	  for	  dem	  http://2012.bedreinnovation.dk/	  og	  til	  sidst	  promovering	  via	  platform	  som	  fx	  
Google+,	  se	  denne	  engelske	  artikel	  om	  mulighederne	  http://www.viglink.com/blog/2013/12/20/top-‐3-‐
ways-‐to-‐promote-‐your-‐blog-‐with-‐google/	  	  
	  

7.	  Byggestenen	  Nøglepartnere	  –	  hvem	  skal	  vi	  arbejde	  sammen	  med?	  
Denne	  byggesten	  drejer	  sig	  om,	  at	  man	  får	  lavet	  et	  overblik	  over	  hvilke	  
samarbejdspartnere,	  der	  skal	  til	  for	  at	  få	  produktet/idéen	  til	  at	  fungere.	  Partnerskaber	  
laves	  for	  at	  reducere	  evt.	  risici,	  optimere	  på	  produkt/idé	  eller	  skaffe	  de	  ressourcer	  som	  
der	  mangler.	  	  
	  

Samarbejdspartneren	  kunne	  være	  en	  erhvervsklynge	  som	  fx	  Offshore	  Energy	  Danmark	  
http://www.offshoreenergy.dk/	  eller	  Project	  Zero	  http://www.projectzero.dk/	  .	  
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8.	  Byggestenen	  Omkostningsstruktur	  –	  hvad	  koster	  det	  at	  drive	  forretningen?	  	  
Denne	  byggesten	  drejer	  sig	  om	  de	  vigtigste	  omkostninger	  I	  har,	  ved	  at	  realisere	  jeres	  
produkt/idé.	  Vi	  taler	  altså	  om	  hvad	  koster	  det	  at	  skabe	  og	  levere	  værdi,	  opretholde	  
kunderelationer	  og	  sikre	  sig	  at	  I	  tjener	  penge?	  Det	  kan	  også	  være	  at	  det	  er	  
nøgleressourcer	  eller	  nøgleaktiviteter	  der	  er	  dyrest	  –	  så	  hvad	  skal	  I	  være	  mest	  
opmærksomme	  på?	  
	  

Omkostningsstruktur	  kan	  deles	  op	  i	  to	  dele;	  
1. Omkostningsbaserede	  –	  her	  ligger	  fokus	  på	  at	  gøre	  det	  så	  billigt	  som	  muligt,	  ved	  at	  holde	  

omkostningerne	  så	  små	  som	  muligt.	  Fx	  Ryanair	  http://www.ryanair.com/da/	  du	  får	  kun	  lige	  det	  
mest	  basale	  –	  ønsker	  du	  mere	  så	  koster	  det	  ekstra.	  Et	  andet	  eksempel	  er	  Danske	  
Industrivirksomheder	  http://www.ugebreveta4.dk/robotter-‐skaber-‐job-‐og-‐vaekst-‐i-‐
industrien_19823.aspx	  .	  	  

2. Værdibaserede	  -‐	  	  her	  ligger	  fokus	  på	  værdiskabelsen	  og	  så	  er	  det	  lige	  meget	  hvor	  meget	  det	  koster	  
http://www.bt.dk/danmark/dansk-‐rigmand-‐koeber-‐eksklusiv-‐lamborghini-‐for-‐85-‐millioner-‐kroner	  
det	  kan	  også	  være	  luksushoteller	  som	  D’Angleterre	  i	  København	  http://www.dangleterre.dk/	  .	  
Fælles	  for	  de	  to	  eksempler	  er	  at	  der	  er	  tale	  om	  et	  luksus-‐værditilbud	  og	  en	  høj	  grad	  af	  skræddersyet	  
service.	  	  

Omkostningsstruktur	  kan	  have	  følgende	  kendetegn;	  
• Faste	  omkostninger	  –	  dvs.	  at	  omkostningen	  er	  den	  samme	  uanset	  mængden	  af	  varer	  eller	  ydelser.	  

Som	  fx	  kasseekspedienten	  får	  det	  samme	  om	  der	  er	  lidt	  eller	  meget	  at	  lave.	  	  
• Variable	  omkostninger	  –	  her	  bestemmer	  mængden	  af	  varer	  eller	  ydelser	  størrelsen	  på	  

omkostningen.	  Som	  fx	  kan	  man	  på	  et	  hospital	  have	  sygeplejesker	  på	  tilkald,	  dvs.	  at	  man	  kan	  ringe	  
efter	  dem	  hvis	  der	  bliver	  ekstra	  travlt.	  

• Fordelen	  ved	  stordrift	  –	  det	  betyder	  at	  hvis	  man	  sælger	  mange	  styk	  af	  én	  bestemt	  slags	  kan	  de	  
laves	  meget	  billigere.	  Som	  fx	  IKEA	  de	  lever	  af	  at	  sælge	  mange	  møbler	  til	  en	  lav	  pris	  
https://www.youtube.com/watch?v=IqSZVEsUnh4	  et	  andet	  eksempel	  er	  LEGO	  klodser,	  her	  har	  man	  
på	  fabrikken	  i	  Billund	  maskiner,	  som	  kun	  laver	  de	  klodser	  som	  der	  bliver	  solgt	  mest	  af	  
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9.	  Byggestenen	  Indtægtsstrømme	  –	  hvordan	  tjener	  vi	  pengene?	  	  
Hvis	  vi	  kalder	  jeres	  kunder	  for	  hjertet	  i	  virksomhed,	  så	  er	  indtægtsstrøm-‐mene	  
blodårerne.	  I	  kan	  spørge	  jer	  selv	  –	  hvilken	  værdi	  er	  kunder	  parat	  til	  at	  betale	  for	  og	  
hvor	  meget?	  Hvis	  I	  har	  styr	  på	  det,	  kan	  det	  skabe	  muligheden	  for	  at	  tjene	  penge	  på	  
flere	  services	  på	  en	  bred	  vifte	  af	  kunder.	  De	  penge	  som	  I	  her	  tjener,	  skal	  modregnes	  de	  
udgifter	  som	  I	  har	  haft	  og	  så	  først	  her	  får	  I	  fortjenesten	  af	  jeres	  arbejde.	  
	  

I	  kan	  tjene	  pengene	  på	  flere	  måder	  –	  her	  er	  et	  par	  eksempler;	  
Salg	  af	  aktiver	  (dvs.	  at	  I	  sælger	  et	  fysisk	  produkt)	  –	  den	  mest	  almindelige	  måde	  at	  tjene	  penge	  på.	  Tag	  
fx	  Fri	  Bikeshop,	  her	  kan	  man	  besøge	  en	  butik	  fysisk	  eller	  købe	  online	  http://www.fribikeshop.dk/	  ,	  og	  
man	  har	  mulighed	  for	  at	  sælge	  videre.	  
Brugsgebyr	  (dvs.	  man	  betaler	  for	  det	  man	  bruger)	  –	  denne	  metode	  er	  fx	  meget	  brugt	  af	  elselskaber,	  
hvor	  der	  betales	  for	  det	  antal	  kilowatt-‐timer	  som	  man	  bruger	  http://www.nrgi.dk/privat/el-‐varme/el/	  .	  
Et	  andet	  eksempel	  er	  DHL	  http://www.dhl.dk/da	  som	  sørger	  for	  at	  en	  pakke	  kommer	  hurtigst	  muligt	  fra	  
A	  til	  B,	  her	  betaler	  man	  for	  vægt	  og	  afstand.	  
Administrationsgebyrer	  (dvs.	  der	  sælges	  adgang	  til	  en	  tjeneste),	  et	  godt	  eksempel	  på	  dette	  kunne	  være	  
Spotify	  https://www.spotify.com/dk/	  hvor	  man	  tilbyder	  en	  grundpakke,	  
som	  er	  gratis	  –	  men	  ønsker	  	  man	  adgang	  til	  yderligere	  services,	  så	  
koster	  det	  et	  månedligt	  gebyr.	  	  Et	  lignende	  eksempel	  er	  Endomondo	  
https://www.endomondo.com/login	  som	  er	  online	  Community,	  hvor	  
man	  kan	  konkurrere	  mod	  sine	  venner	  eller	  skabe	  et	  overblik	  ens	  

træning.	  TV	  via	  streaming	  er	  også	  baseret	  på	  
administrationsgebyrer,	  hvor	  betaling	  giver	  adgang	  til	  film	  og	  
serier	  på	  alle	  elektroniske	  devices	  www.viaplay.dk	  	  

	  
Leje/leasing	  -‐	  dvs.	  en	  kunde	  får	  eneret	  til	  produktet/idéen	  i	  en	  bestemt	  periode,	  mod	  at	  betale	  et	  fast	  
beløb.	  Fordelen	  ved	  denne	  løsning	  er	  at	  I	  får	  en	  løbende	  indtægt	  (det	  er	  penge	  i	  kassen	  J)	  og	  kunden,	  
som	  lejer	  eller	  leaser,	  har	  fordelen	  ved	  at	  de	  kun	  har	  udgiften	  i	  en	  begrænset	  periode	  og	  at	  den	  er	  
fast…man	  ved	  hvad	  man	  skal	  af	  med.	  Eksempel	  på	  denne	  model	  kan	  være	  leasing	  af	  bil,	  se	  
http://fleggaard-‐leasing.dk/erhverv.aspx	  og	  leje-‐modellen	  kan	  ses	  her	  www.cramo.dk	  	  
Reklame	  –	  dvs.	  indtægten	  kommer	  ved	  at	  der	  reklameres	  for	  bestemte	  produkter,	  ydelser	  eller	  brands	  
(se	  kunderelationer	  automatiserede	  processer).	  Denne	  metode	  er	  meget	  brugt	  af	  virksomheder	  som	  
sælger	  serviceydelser	  fx	  Facebook,	  Google,	  Radioplay…	  steder	  som	  har	  mange	  brugere,	  fordi	  de	  er	  
potentielle	  kunder.	  	  
	  
Hvorfor	  laver	  man	  så	  stort	  et	  stykke	  arbejde?	  	  
Det	  kan	  enten	  være	  for	  at	  danne	  sig	  et	  overblik	  over	  opgaven	  eller	  for	  at	  være	  sikker	  man	  ikke	  overser	  
noget	  undervejs	  i	  processen…	  MEN	  husk	  at	  indholdet	  i	  jeres	  byggesten	  er	  dynamisk,	  dvs.	  at	  kommer	  
man	  i	  tanke	  om	  mere,	  så	  skriver	  man	  det	  bare	  på	  –	  og	  sørger	  for	  at	  opdatere	  de	  øvrige	  byggesten.	  
	  
Når	  I	  kigger	  på	  jeres	  Canvas	  Model,	  kan	  vi	  groft	  sige	  at	  den	  er	  delt	  ind	  i	  fire	  områder	  (se	  indledningen	  til	  
Business	  Model	  Canvas).	  
Der	  er	  logik	  i	  kundernes	  (og	  vores	  egne)	  handlemønster	  –	  det	  er	  illustreret	  på	  næste	  side.	  	  
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Når	  kunderne	  køber	  jeres	  produkt/idé,	  så	  er	  det	  med	  den	  højre	  hjernehalvdel,	  altså	  der	  hvor	  følelser	  
sidder,	  Simon	  Sinek	  beskriver	  det	  i	  denne	  TED	  talk	  (på	  engelsk)	  https://www.youtube.com/watch?v=sioZd3AxmnE	  	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Under	  pkt.	  9,	  der	  handler	  om	  gratis	  som	  
forretningsmodel,	  er	  der	  vist	  hvordan	  en	  Canvas	  Model	  
for	  Skype	  www.skype.com	  og	  Apple	  www.apple.com	  
ser	  ud	  (Kilde:	  Business	  Model	  Generation,	  af	  Gyldendal	  Business).	  

	  
	  
9.	  Gratis	  som	  forretningsmodel	  
Betegnelsen	  ”freemium”	  blev	  opfundet	  af	  Jarid	  Lukin	  og	  udbredt	  af	  investeringsmanden	  Fred	  Wilson	  på	  
hans	  blog	  http://avc.com/2006/03/the_freemium_bu/	  -‐	  betegnelsen	  dækker	  over	  forretningsmodeller	  
som	  hovedsaligt	  er	  internetbaserede,	  hvor	  de	  blander	  gratis	  simple	  ydelser	  med	  betalte	  ekstra	  ydelser.	  	  

	  
Freemium-‐modellen	  kendes	  på	  en	  
stor	  brugerflade,	  da	  mange	  gør	  
brug	  af	  denne	  gratis	  ydelse	  –	  de	  
fleste	  brugere	  bliver	  aldrig	  
betalende	  kunder,	  den	  sidste	  del	  
som	  bliver	  betalende	  kunder	  udgør	  
ca.	  10	  procent.	  	  
Lyder	  ikke	  af	  meget,	  men	  når	  man	  
som	  Skype	  har	  100	  millioner	  
registrerede	  brugere,	  bliver	  det	  til	  
rigtig	  mange,	  og	  god	  indtægt.	  	  
CANVAS	  ‘en	  for	  Skype	  ser	  ud	  som	  
vist	  på	  billedet	  til	  venstre.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Et	  andet	  eksempel	  ses	  på	  næste	  side,	  her	  er	  det	  for	  Facebook	  –	  kan	  du	  genkende	  byggestenenes	  indhold?	  
	  
	  

EFFEKTIVITET	   VÆRDISKABENDE	  
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10.	  Apples	  iPod-‐/iTunesforretningsmodel	  –	  den	  mangesidede	  
I	  2001	  kommer	  Apple	  på	  markedet	  med	  revolutionen	  inden	  for	  bærbare	  medieafspillere	  iPod	  ‘en,	  og	  

sammen	  med	  den	  iTunes	  –	  som	  af	  den	  
daværende	  musikbranchen	  blev	  kaldt	  en	  
døgnfluen	  og	  spået	  at	  lige	  om	  lidt	  var	  det	  væk	  
igen.	  	  
	  

Det	  gik	  i	  midlertidig	  helt	  anderledes,	  for	  iPod‘en	  gjorde	  at	  discman’en	  forsvandt	  fra	  markedet	  og	  
pladebutikkerne	  blev	  presset	  på	  deres	  eksistens,	  da	  vi	  nu	  kunne	  downloade	  musik	  fra	  internettet	  eller	  
kopiere	  CD’er	  til	  iPod’en.	  	  
Den	  stærke	  kombination	  af	  apparat,	  software	  og	  netbutik	  gjorde	  at	  Apple	  fik	  en	  dominerende	  
markedsposition.	  	  
Hvordan	  kunne	  det	  gå	  til	  at	  Apple	  kom	  til	  at	  stå	  så	  stærkt	  og	  udkonkurrerede	  sine	  rivaler?	  	  
Fordi	  de	  havde	  en	  bedre	  forretningsmodel	  (se	  
tegning	  til	  højre)	  –	  de	  var	  med	  andre	  ord	  forberedt.	  	  
Udviklingen	  blev	  fulgt	  op	  i	  2003	  hvor	  Apple	  
introducerede	  musikbutikken	  iTunes	  Store.	  	  
Dette	  tiltag	  gjorde	  at	  man	  kunne	  sidde	  hjemme	  og	  
kigge	  på	  musik,	  lytte	  til	  sangene,	  købe	  og	  
downloade.	  Apple	  tjente	  stadigvæk	  flest	  penge	  på	  at	  
sælge	  iPods,	  men	  de	  så	  også	  en	  mulighed	  for	  
generere	  en	  indtægtskilde	  i	  salg	  af	  applikationer	  via	  
iTunes	  Store.	  	  
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Fra	  lærer	  til	  lærer	  -‐	  dette	  hæfte	  er	  sjette	  del	  af	  en	  serie	  på	  syv,	  som	  
kan	  danne	  grundlag	  for	  undervisning	  på	  Science	  linjefaget	  –	  eller	  bare	  
bruges	  som	  inspiration	  til	  anden	  naturvidenskabelig	  undervisning.	  
	  

Det	  har	  eleven	  lært…	  
• Kendskab	  og	  viden	  om	  begreberne	  

o Kreativitet,	  iværksætteri,	  innovation,	  social	  innovation,	  
entreprenørskab,	  forretningsmodel	  og	  økonomi	  

• Kan	  komme	  med	  løsninger	  på	  komplekse	  udfordringer	  
• Kan	  præsentere	  en	  given	  løsning	  med	  det	  medie,	  som	  er	  mest	  relevant	  i	  

forhold	  til	  at	  modtageren	  skal	  forstå	  denne	  
• Den	  samfundsøkonomiske	  betydning	  for,	  at	  elever	  lærer	  om	  innovation	  

og	  entreprenørskab	  allerede	  i	  folkeskolen,	  så	  de	  kan	  imødekomme	  
fremtidens	  udfordringer	  med	  en	  bedre	  ballast	  

• Kan	  styre	  innovations-‐	  og	  entreprenørskabsprocesser	  fra	  ide	  eller	  
mulighed	  til	  handling	  og	  realisering	  

• Kan	  deltage	  i	  procesorienterede	  undervisningsforløb	  
• Kan	  omsætte	  modeller	  og	  teori	  fra	  Science	  undervisningen,	  til	  de	  øvrige	  

fag	  som	  de	  modtager	  undervisning	  i	  	  
• Bruge	  diverse	  værktøjer	  til	  at	  fastholde	  og	  formidle	  viden	  med,	  

dokumentation	  af	  processen	  	  
	  Undervisningsplan	  

Dag	  1	   læs	  og	  lav	  side	  4	  &	  5	  –	  løsning	  diskuteres	  på	  klassen	  
	   Læs	  side	  6	  og	  lav	  gruppeopgaven	  –	  benyt	  videnskortlæg-‐	  
	   nings	  værktøjet	  til	  løsning	  af	  opgaven.	  
Dag	  2	   Fortsætte	  på	  gruppeopgave	  og	  gør	  klar	  til	  præsentation	  
Dag	  3	   Præsentation	  af	  løsningsforslag	  
	   Læs	  side	  8	  og	  lav	  gruppeopgaven	  –	  resultatet	  diskuteres	  på	  klassen	  
Dag	  4	   Klassen/holdet	  har	  mulighed	  for	  at	  vælge	  mellem	  to	  opgavetyper	  –	  Socialt	  iværksætteri	  og	  Iværksætteri	  

1) Socialt	  iværksætteri	  –	  læs	  side	  9	  &	  10,	  og	  lav	  projektet	  med	  udgangspunkt	  i	  de	  fire	  cases	  på	  side	  10.	  
2) Iværksætteri	  –	  at	  gøre	  sin	  idé	  til	  en	  forretning.	  Skriv/tegn	  jeres	  forretningsidé	  på	  side	  16,	  og	  brug	  så	  

Business	  Model	  Canvas	  på	  siderne	  17-‐24	  for	  at	  få	  styr	  på	  jeres	  forretningsmodel	  
Dag	  5-‐6	  Arbejde	  på	  jeres	  projekt,	  som	  drejer	  sig	  om	  socialt	  iværksætteri	  eller	  en	  forretningside	  
Dag	  7	   Gøre	  klar	  til	  præsentation	  af	  jeres	  løsningsforslag	  på	  et	  af	  de	  to	  områder.	  	  	  

Gode	  links,	  bøger	  og	  andet	  nyttigt	  

Gratis	  undervisningsmateriale	  –	  specielt	  forløbet	  banebryderne	  omhandler	  Iværksætteri	  i	  folkeskolen,	  der	  
kan	  vælges	  imellem	  kort	  og	  langt	  forløb	  http://www.ffe-‐ye.dk/undervisning/grundskolen/undervisningsmaterialer	  

http://www.emu.dk/modul/innovation-‐i-‐praksis	  	  

Hjemmesider	  om	  entreprenørskab	  i	  skolen;	  
http://www.entreprenoerskabsskolen.dk	  	  

http://www.skolefif.dk	  

Bøger;	  

KIE-‐modellen	  –	  innovativ	  undervisning	  i	  folkeskolen,	  	  
af	  Ebbe	  Kromann-‐Andersen	  og	  Irmelin	  Funch	  Jensen	  
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”Creativity	  is	  THINKING	  up	  new	  things.	  
Innovation	  is	  DOING	  new	  things”	  

	   	   	   	   	   	   	   -‐	  Theodore	  Levitt	  

Denne	  publikation	  er	  lavet	  som	  inspirations-‐	  og	  undervisningsværktøj	  til	  lærerne	  i	  
Sønderborg	  Kommune,	  men	  vil	  også	  kunne	  bruges	  af	  andre	  lærer.	  
Kommunen	  har	  valgt	  at	  etablere	  fem	  ”huse”,	  og	  de	  danner	  i	  fællesskab	  VidensBy	  
Sønderborg.	  	  Det	  skal	  sikre	  et	  samarbejde	  på	  tværs	  af	  institutioner,	  skoler	  og	  
virksomheder.	  Med	  det	  formål	  at	  børn	  og	  unde	  tilegner	  sig	  færdigheder,	  der	  
kvalificerer	  dem	  til	  at	  deltage	  aktivt	  i	  en	  globaliseret	  verden.	  	  
Kilde:	  www.houseofscience.dk	  

Bruges	  hele	  materialet,	  vil	  eleverne	  blive	  undervist	  i	  Innovation,	  biobrændsel,	  
vedvarende	  energi,	  produktdesign,	  robotprogrammering,	  entreprenørskab,	  
projektarbejde	  med	  andre	  skoler	  og	  mennesket	  som	  bæredygtig	  forbruger.	  
	  

God	  læse-‐	  og	  arbejdslyst.	  
Venlig	  hilsen	  

Birgitte	  Bjørn	  Petersen,	  Projektleder	  House	  of	  Science	  


