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Referanser

Introduksjon
Denne håndboken fungerer som et støtteverktøy for læreren
som skal undervise INSPIRE YoWup-kurset. I denne håndboka
kan læreren finne all relevant informasjon om kurset som helhet.
Det starter med et innledende kapittel om dagens trender i utdanning. Undervisningsmetoder er i stadig endring, og det er viktig at lærerne er klar over disse endringene.
Etter innledningskapitlet om trender i utdanning, vil kapittel 2 beskrive kursets struktur. Dette kapitlet gir deg en oversikt over
både innholdet i kurset og hvordan det er strukturert.
Kapittel 3 gir en kort beskrivelse av modulene, og også innholdet
i hver av modulenes kapitler er oppsummert.
I kapittel 4 finner man beskrevet læringsmålene for hver modul
og de tilhørende kapitlene, og til slutt, i kapittel 5, forklares det
hvordan man bruker den elektroniske plattformen.
Referanser er listet opp i slutten av manualen.

1. Trender i utdanning
“Instruksjon gjør mye, men oppmuntring gjør alt.” – Johann Wolfgang von Goethe
“Fortell meg og jeg vil glemme, vis meg og kanskje vil jeg huske, involver meg og jeg vil forstå.”
-- Kinesisk ordtak
“Den middelmådige læreren forteller. Den gode læreren forklarer. Den overlegne læreren
demonstrerer. Den store læreren inspirerer.” — William Arthur Ward
Det forekommer stadig endringer innen utdannings- og opplæringsfeltet, som er kontinuerlig i utvikling. En av de mektigste kreftene som forårsaker endringer for instruktørers, læreres og elevers
roller er ny teknologi. Teknologi kan endre både måten vi lærer på, og også måten vi lærer andre
på. Tilgang til internett har gjort utdanningen mer global. Dessuten baner den tradisjonelle måten
for undervisning, opplæring og utdanning vei for nye, ulike måter å lære på. Moderne undervisning
og opplæring skiller seg fra den gamle "vis-og-fortell"-praksisen, og er mer enn bare å stå foran
elevene å gi informasjon og instruksjoner. Undervisning betyr ikke lenger kun å forelese for mottakere som sitter i rekker på pulter, er pliktoppfyllende og lytter og noterer det de hører. I dag skal man
heller tilby elevene en rik, givende og unik læringserfaring. Sitatene ovenfor kaster lys over nettopp
dette.
Denne utviklingen er i tråd med emnene som inngår i våre moduler og kapitler: entreprenørskap,
gründeratferd og mentoring.
For alle som er involvert i utdanning er det viktig å være klar over de aktuelle endringene innen
utdanning, inkludert instruktørene og lærerne. Men, hva er det egentlig som skjer innen utdanning?
De viktigste trendene innen utdanning i dag er:
1. Nye måter å få tilgang til kunnskap på
2. Pedagogisk erfaring og orientering
3. Nye måter å ta inn data på
4. Student – lærer-relasjonen
5. Student – student-relasjonen
Hver trend blir beskrevet og utdypet i de kommende avsnittene.

1.1

Nye måter å få tilgang til kunnskap på

Nyskapende teknologi i rask utvikling skaper muligheter for å få tilgang til informasjon og læringsinnhold som ikke var tilgjengelig tidligere. Mobil læring, skybasert læring (Cloud Based Learning)
og Open Source-læring er kun noen av eksemplene på de løsningene som gjør at læringsprosessen når lenger ut enn klasserommet, og muliggjør at studenter kan erfare læring når som helst
og hvor som helst.
1.1.1. Mobil læring – læring når som helst, hvor som helst
Mengden undervisningsmateriell dedikert til mobile enheter er i sterk vekst, og også lærernes
tilnærming til bruken av mobile enheter på skolene utvikler seg. For noen år tilbake var bruk av
mobiltelefoner på skolene var strengt forbudt, men i dag er det et stadig økende antall skoler som
ønsker å gi sine studenter nettbrett for pedagogiske formål og forstår fordelene med å holde tritt
med en skiftende virkelighet.
1.1.2. Skybasert læring (Cloud Based Learning) – din kunnskap ligger i skyen
Dette er en programvare og en infrastruktur som brukes til undervisningsformål basert på en
såkalt "sky". Skybasert læring blir ofte forvekslet med utdanning på nettet. Fra sluttbrukerens
synspunkt spiller det faktisk ingen rolle om de har tilgang til materialet på nettet eller i skyen.
Forskjellen er bare av teknisk art.
1.1.3. Open Source læring – Kopiering, deling, gjenbruk – gratis undervisningsmateriale
Med læring basert på open source (= åpen kildekode) tilbys lærere og elever alle læringsressurser gratis, både til å bruke, tilpasse, dele og gjenbruke. Utdanning basert på open source er med
på å bygge en global og universell kunnskapsdatabase, hvor det viktigste elementet er gratis
adgang.
1.2.

Pedagogisk erfaring og orientering

Måten vi tenker om læring og undervisning på er også i endring - filosofien for læring revurderes.
Ikke bare hører man om trender basert på individualisering av hele læringsprosessen (adaptiv
læring og studentsentrert læring), men også om behovet for å forklare hensikten med læring (Relevansorientert læring og problembasert læring). Lærere i dag gjør elevene til engasjerte deltakere i undervisningsprosessen ved å gi dem prosjektbaserte, deltagende, pedagogiske opplevelser. De vet at for å få elevene til virkelig å ta ansvar for egen læring, må læreplanen forholde seg
til deres liv, undervisningsopplegg må engasjere deres naturlige nysgjerrighet, og vurderingene
må måle reelle prestasjoner og være en integrert del av læringen. Studenter og andre personer
som tar del i utdanningsprosessen blir dermed også mer selvbevisste.

1.2.1. Adaptiv læring - Optimalt innhold som er tilpasset behov, stiler og tempo for å oppnå
kunnskap
Den grunnleggende ideen bak adaptiv læring er at datamaskinen som et verktøy er i stand til å
forbedre resultatene i elevers læringsprosess. Å inkludere datamaskinen i læringsprosessen
gjør det mulig å skape et system, eller et sett med verktøy, som kan justere læringsmetodene
etter mottakerens ytelse. Ved å bruke en plattform for å samle inn data om brukerens atferd og
effektivitet, er det mulig å definere studentens profil og lage retningslinjer basert på hans/hennes evner og de ytterligere oppgavene hun/han skal utføre.
1.2.2. Studentsentrert læring – Studentene og deres behov i sentrum av læringsprosessen
Utdanning er ikke lenger lærer-sentrert, der læreren har all oppmerksomhet og presenterer informasjon. I stedet har studenten blitt den sentrale figuren, både i klasserommet og i hele læreprosessen. Studentsentrert læring har fokus på de individuelle behovene til hver elev. Studenten er
det viktigste elementet, inkludert hennes/hans evner, talenter, svake punkter og foretrukne læringsstil. Like viktig er også elevenes interesser og deres sosiale, intellektuelle og psykologiske
behov, som stadig er i forandring. Etter årevis med lærersentrerte systemer, har tiden endelig
kommet for å innse at det er eleven som er hoveddeltakeren i den pedagogiske prosessen, mens
læreren spiller rollen som tilrettelegger/coach/veileder.
1.2.3. Relevansorientert læring – Hvorfor gjør vi dette?
Å forstå målet med handlingene våre er den mest avgjørende faktoren som påvirker vår motivasjon til å utføre dem. Det er derfor det er viktig å hjelpe elevene å forstå hvordan de praktisk kan
anvende kunnskap og ferdigheter de lærer på skolen. Å finne sammenhengen mellom pedagogisk innhold, studentenes erfaringer og tidligere læringsmateriale har en enorm innflytelse på
deres interesse og motivasjon for å lære og lykkes i å nå målet. Den relevansbaserte metoden
forsterker den naturlige læringsprosessen der opptak av ny informasjon bare er mulig når den
har et referansepunkt i erfaringer og kunnskap elevene allerede har, og når det er mulig å spore
sammenhengen mellom det som er nytt og det som er kjent allerede.
1.2.4. Problembasert læring – Oppdage kunnskap gjennom problemløsning
En av utfordringene med moderne utdanning er den teoretiske kunnskapen studenter tar inn i
læringsprosessen. Studenter får ikke anvendt kunnskapen de blir lært gjennom tradisjonelle læringsmetoder i sine profesjonelle eller private liv, fordi de ikke klarer å overføre teorien til praksis.
En måte å bygge bro over gapet mellom teori og praktisk anvendelse er å innføre strategien for
problembasert læring i den pedagogiske prosessen. Kort sagt består problembasert læring av
studenter som arbeider enten i grupper eller individuelt med å løse oppgaver om virkelige
problemstillinger som har blitt valgt og distribuert av læreren.

1.3.

Nye måter å ta inn data på

Dagens studenter er "født digitale" - det er en generasjon hvor datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner som er koblet til internett er verktøy som brukes for sosial kommunikasjon, for å designe
egen identitet, for arbeid, så vel som lek. I dag blir disse verktøyene brakt inn i utdanningen, via
for eksempel Spillbasert læring, Visuelle søk og læring (Visual Search and Learning), Edutainment etc.
1.3.1. Spillbasert læring – å blande læring med spill
Spillbasert læring betyr å innlemme spill i undervisning eller emner. Målet er å øke elevenes
engasjement og motivasjon. Ulike studier har pekt på at opplysninger som inntas gjennom en
"leken erfaring " fra et pedagogisk spill huskes bedre enn tilsvarende informasjon som formidles
gjennom vanlig instruksjon.
1.3.2. Visuelle søk og læring – å tenke med bilder
Visuell læring er bruken av visuelle bilder i undervisning: gjennom bruk av bilder, tankekart, grafer
og ved å organisere ting grafisk, diagrammer og skisser.
1.3.3. Edutainment – læring mens man har det gøy, ha det gøy med å lære
Begrepet 'edutainment' er en sammenslåing av de to engelske ordene education og entertainment, eller på norsk: utdanning og underholdning. Edutainment innebærer intet mer enn at man
benytter kraften av underholdning i læringsprosessen. Definisjonen dekker alle handlinger der
utdanning er en prioritet og underholdning fungerer som et tiltalende element i overføringen av
kunnskap til en mottaker - og noen ganger skjule det pedagogiske innholdet.
1.4.

Student – lærer-relasjonen

Rollen som lærer og instruktør er i dag svært annerledes enn den pleide å være. Endringene som
skjer i student-lærer-relasjoner er en naturlig konsekvens av utviklingen av ny teknologi, og det
faktum at kunnskap er mye mer tilgjengelig nå enn før. Studentenes økende deltakelse har ført
til endringer i rollen lærere tradisjonelt har spilt i læringsprosessen, som hovedsakelig har vært
som en formidler av informasjon. De ser ikke lenger sin primærrolle som konge eller dronning av
klasserommet, en velvillig diktator som avgjør hva som er best for de maktesløse undersåttene i
deres varetekt. De oppnår mer hvis de inntar rollen som pedagogiske guider, tilretteleggere, og
medelever. På denne måten får studentene økt ansvarsfølelse for egen læring, og læreren kan
bruke faget sitt, og den pedagogiske og didaktiske kompetansen, til å forbedre læringsprosessen
på en variert og inspirerende måte. Lærere forstår at deres viktigste rolle er å bli kjent med hver
enkelt elev som individ, for å forstå hans eller hennes unike behov, læringsstil, sosiale og kulturelle bakgrunn, interesser og evner.

1.4.1. Edutainer – kunsten å undervise
I dag, når elevene har nesten ubegrenset tilgang til enorme mengder informasjon, er ikke lenger
læreren den eneste, eller viktigste, leverandøren av fakta. Men lærerne må forsikre seg om at de
forblir interessante og inspirerende. Den nye generasjonen lærere vil bli referert til som en generasjon av edutainers (edutainer = educator + entertainer, på norsk: pedagog + underholder). Dette
betyr at de blir en form for artister, heller enn personer som kun skal levere fakta og opprettholde
disiplin. Edutainers er mennesker med en følelse av å være på et oppdrag og er lidenskapelige
for det de gjør.
1.5.

Student – student-relasjoner

Nye metoder, verktøy og roller krever ulike modeller for arbeid, og metoder som baserer seg på
samarbeid mellom studenter blir stadig viktigere (prosjektbasert læring, samarbeidslæring, læring
gjennom sosiale medier).
1.5.1. Prosjektbasert læring
Prosjektbasert læring er en undervisningsmetode der studentene får faktabaserte oppgaver,
problemstillinger de skal løse eller et bestemt mål de skal oppnå. For å bli effektivt involvert i
prosjektet må elevene bruke informasjon, ferdigheter og erfaringer, og utforske nye felt og emner,
og gjennom å gjøre dette oppnår de ny kunnskap. Hvert medlem av prosjektgruppen er ansvarlig
for sitt eget bidrag, men også for det samlede resultat av gruppens arbeid. Prosjektmetoden er
basert på teorien om samarbeidslæring. Prosjektmetoden (kjent så tidlig som i begynnelsen av
det 20. århundret) spiller en viktig rolle i oppnåelsen av kompetanse og kunnskap, gjennom å
stimulere elevenes motivasjon til kreativt arbeid.
1.5.2. Samarbeidslæring – to hoder fungerer bedre enn ett
Samarbeidslæring er en metode som består av å tilegne seg kunnskap i en gruppe. Hvert medlem
i et team er involvert i gruppeaktivitetene individuelt, samtidig som hun/han drar nytte av de andre
gruppemedlemmenes kunnskap, erfaringer, synspunkter, ferdigheter og holdninger. Med denne
arbeidsmetoden blir problemstillinger analysert fra ulike perspektiver og ideer blir evaluert av flere
enkeltpersoner.
1.5.3. Læring gjennom sosiale medier – vi er alle sosiale vesener
Betydningen av sosiale plattformer fortsetter å øke ettersom de legger til rette for utveksling av
kunnskap og erfaring. Læring gjennom sosiale medier er en trend i utdanning som benytter online
kommunikasjonsverktøy for å dele materialer og kunnskap, og for å samarbeide. Sosiale medier
eller teknologier som brukes av sosiale medier fremmer dialog, diskusjon og læring fra andre.

2. Kursstruktur
Kurset består av tre moduler:
Modul 1: Mulighetsgjenkjennelse
Modul 2: Regnskap og finansieringsmodeller
Modul 3: Mentoring
Hver modul består av flere kapitler og hvert kapittel igjen består av ulike avsnitt. Noen avsnitt kan
også bestå av underavsnitt. De ulike elementene i kurset er som følger:
Modul 1 Mulighetsgjenkjennelse
Kapittel 1 – Å FORSTÅ ENTREPRENØRSKAP
1.1 Å definere entreprenørskap
1.2 Å forstå entreprenørskap
1.3 Entreprenørskapsprosessen
1.4 Årsaker til at nyetablerte bedrifter feiler
Kapittel 2 – Å GJØRE IDEER OM TIL MULIGHETER
2.1 Kilder til innovasjon
2.2 Ideskapingsverktøy
2.3 Å gjøre en idé om til en mulighet
Kapittel 3 – MARKEDSSEGMENTERING
3.1 Å forstå markedsanalyser
3.2 Markedssegmentering
3.3 Eksterne analyser
3.4 Interne analyser
Kapittel 4 – KUNDESEGMENTERING
4.1 Typer kundesegment
4.2 Hvordan kundesegmentering fungerer
4.3 Hvor kundesegmentering er viktig
4.4 Empati-kartet
Kapittel 5 – VERDIFORSLAG (VALUE PROPOSITION)
5.1 Ulike typer forretningsstrategier
5.2 Ulike typer verdiforslag (Value Proposition)
5.3 Å fastsette verdiforslag (Value Proposition)
5.4 Hvorfor verdiforslag (Value Proposition) er viktig

Modul 2 Regnskap og økonomiske modeller
Kapittel 1 – INNSAMLING AV DATA FOR ØKONOMISK KONTROLL OG PLANLEGGING
1.1 Introduksjon
1.1.1 Kontoplan
1.1.2 Programvare for regnskapsførsel
1.1.3 Passive data (kunder, produkter, leverandører osv.)
1.1.4 Å sette opp en bankkonto i systemet
1.2 Innhenting av salgsinformasjon / salgsdata
1.2.1 Salgsordre (PO) fra kunder og hvordan generere kundeordre/salgsordre
1.2.2 Utgående faktura / salgsfaktura basert på kundeordre / salgsordre
1.2.3 Regnskapsmessig behandling av en utgående faktura
1.2.4 Hvordan generere en kreditnota
1.2.5 Rapporter og annen administrasjon
1.2.6 Generelt om kredittvurdering /kredittkontroll
1.2.7 Salgsrapporter og sammenheng med hovedbok
1.2.8 Konto for kundefordringer
1.2.9 Liste over åpne poster – kunder
1.3 Innhenting av innkjøpsdata
1.3.1 Salgsordre til (PO) leverandører og hvordan generere en innkjøpsordre
1.3.2 Inngående faktura fra innkjøpsordre
1.3.3 Regnskapsmessig behandling av en inngående faktura
1.3.4 Hvordan generere en kreditnota
1.3.5 Rapporter og annen administrasjon
1.3.6 Innkjøpsrapporter og sammenheng med hovedbok
1.3.7 Konto for leverandørgjeld
1.3.8 Liste over åpne poster - leverandører
1.4 Du og banken din
1.4.1 Lønnsutbetalinger
1.4.2 Andre utbetalinger; som ikke er til kreditorer / leverandører
1.4.3 Regnskapsføring av kredittkort
1.4.4 Betale skatter og avgifter (ikke landsspesifikke)
1.4.5 Bankoverføringer
1.4.6 Regnskapsføring av valuta
1.4.7 Rapporter og forholdet til banken

1.5 Du og hovedboken
1.5.1 Hva er hovedbok og hvor er den nødvendig
1.5.2 Hvor passer salg, innkjøp og bank inn i hovedboken
1.5.3 Direkte føring i hovedbok – transaksjonsliste
1.5.4 Nødvendige lister /rapporter– Varige driftsmidler /anleggsmidler
1.5.5 Nødvendige lister /rapporter – andre fordringer
1.5.6 Nødvendige lister /rapporter – Forskuddsbetalinger
1.5.7 Nødvendige lister /rapporter – Utsatt inntekt
1.5.8 Lønningsliste / lønningsjournalen
1.5.9 Regnskapsføring av immaterielle rettigheter
1.5.10 Regnskapsføring av aksjer
Kapittel 2 – GRÜNDERENS VERKTØY FOR ØKONOMISTYRING
2.1 Oppsummering av siste emnet i modul 1
2.2 Å føye det hele sammen - saldobalanse
2.2.1 Hva er saldobalanse (SB)?
2.2.2 Å bruke saldobalansen (SB) som et utgangspunkt for driftsregnskap
2.3 Annen nødvendig informasjon for å forstå dine regnskapskonti og hvordan man
gjør det
2.3.1 Oversikt over anleggsmidler / varige driftsmidler
2.3.2 Forfalte kundefordringer og avsetning tap på fordringer
2.3.3 Håndtering av forskuddsbetalinger og andre fordringer
2.3.4 Påløpte renter på innskudd
2.3.5 Endringer i leverandører og leverandørgjeld – sammenheng mellom
konti
2.3.6 Bokføring av utsatt inntekt
2.3.7 Lønnsrapporter og avstemminger
2.3.8 Periodiseringer
2.3.9 Balanseføring av varige låneavtaler
2.3.10 Aksjekapital i overenskomst med aksjebok
2.3.11 Gjennomgang av resultatregnskap
2.3.12 Enkel modell for rapportering av driftsøkonomiske resultater
2.3.13 Prøveregnskap; satt sammen av lærer og elever i fellesskap
2.4 Å kommunisere regnskapet til aksjonærer og interessenter
2.4.1 Oppsummerende rapporter for ekstern bruk
2.4.2 Hvordan utenforstående ser deg – bruk av prosenter – noen eksempler

Kapittel 3 – Å UTARBEIDE EN INVESTERINGSKLAR FORRETNINGSMODELL
3.1 Å utarbeide en finansiell investeringsmodell – oppstart
3.1.1 Huskeregler ved utarbeidelse av finansieringsmodell
3.1.2 Salgsprognoser
3.1.3 Prising
3.1.4 Definer salgsplanen din – står den i sammenheng med leveranser og
produksjon/ verdikjede?
3.1.5 Salgsplaner basert på markedsanalyser, markedsinntrengning og
segmenteringsanalyser osv.
3.1.6 Varekostnad – har du det? – Diskusjon
3.1.7 Varekostnad for vårt case
3.1.8 Personalplanlegging
3.1.9 Personalplanlegging knyttet til forretningsdrivere
3.1.10 Bruk din plan for ansettelser som kriterium / indikator for faste
kostnader og personell-driftsmessige investeringskostnader
3.1.11 Å forutse generelle indirekte kostnader – når for lite er for mye – og
omvendt
3.1.12 Andre planer
3.1.13 Planlegging av fremtidige varige driftsmidler og avskrivningsprognoser
– ikke så enkelt som det ser ut til
3.1.14 Å sette samme ditt forventede resultatregnskap
3.1.15 Planlegging av lån osv.
3.1.16 Hvor starter jeg? – din inngående balanse - saldobalanse
3.1.17 Balansens indikatorer / faktorer for arbeidskapital
3.1.18 Å få modellen til å gå i balanse uten “tilpasning”
3.1.19 Utarbeide rapporter uten å måtte finne opp hjulet på nytt
3.1.20 En fornuftig gjennomgang av modellen ved bruk av forholdstall og
grafer
3.1.21 Sensitivitetsanalyse av planen – Hva hvis dine planer ikke slår til
3.1.22 Bruk av modellen din til å sammenligne framtidige driftsregnskap ved
å kombinere kapittel 2 og 3.

Modul 3 Mentoring
Kapittel 1 - INTRODUKSON TIL MENTORING
1.1 Å definere mentoring
1.2 Forskjeller mellom mentoring, coaching og rådgivning
1.3 Fordelene ved mentoring
1.4 Ulike former for mentoring
Kapittel 2 - Å FORSTÅ MENTORFORHOLDET
2.1 Samhandlingen i mentorarbeidet og “mentor-paret”
2.2 Egenskaper i rollene som mentor og mentee
2.3 Stadiene i mentorarbeidet
2.4 Å definere og nå målene: Ryggraden i et mentorforhold
Kapittel 3 – MENTORSYSTEMET: STRUKTUR OG VERKTØY
3.1 Strukturen i et mentorsystem
3.2 Verktøyene i et mentorsystem
Kapittel 4 – INTRODUKSJON TIL METODEN "STYRKEBASERT TILNÆRMING " - "THE
STRENGTHS-BASED APPROACH"
4.1 Hva er "styrkebasert tilnærming " - "the strengths-based approach"?
4.2 Fordeler ved en metodetilnærming basert på sterke sider for enkeltpersoner og
virksomheter
4.3 Bruk av "styrkebasert tilnærming" som metode i mentoring, veiledning og støtte
4.3 a) "Feel the mentoring©" sin styrkebaserte tilnærming
4.3 b) The STARS© Success yourself – modell
Kapittel 5 – EN CASE STUDIE PÅ STYRKEBASERT MENTORING
5.1 Eksempel på "Feel the mentoring©": En casestudie om en kvinnelig gründer

Hvert kapittel består av de følgende elementene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introduksjon til kapitelet
Læringsmål for kapitelet
Innhold i kapitlene (hoveddelen)
Sammendrag av kapitelet
Spørsmål for egenvurdering
Svar på spørsmål for egenvurdering
Referanser
Forslag til videre lesning

3. Beskrivelse av moduler og modulenes kapitler
Dette kapittelet beskriver innholdet i modulene og modulenes kapitler. Det blir gitt en kort oppsummering for hver modul og underkapitlene, samt hva du kan forvente. Først kommer en kort oppsummering av modulen og deretter beskrives det som blir behandlet i hvert kapittel.
Modul 1 Mulighetsgjenkjennelse
Dette kapittelet søker å gi en bedre forståelse for entreprenørskap og gründere. Det definerer kritiske
ord og begreper, og identifiserer tre typer gründere. For å bygge opp en profil av den vellykkede og
effektive gründeren, presenteres og diskuteres det her et rammeverk som beskriver de grunnleggende egenskapene hos en gründer. Kapittelet fokuserer deretter på entreprenørskapsprosessen.
Først presenteres Timmons modell. Denne modellen gir informasjon om de sentrale elementene i
prosessen, nemlig muligheter, ressurser og grupperinger / lag. Deretter presenteres en beskrivende
modell. Denne modellen fokuserer på viktige stadier i entreprenørskapsprosessen og man går til en
viss grad gjennom hvert av stadiene. Kapittelet avsluttes med å presentere en oversikt over noen
av faktorene som bidrar til at nyetablerte bedrifter mislykkes.
Kapittel 1 – Å FORSTÅ ENTREPRENØRSKAP
Dette kapittelet søker å gi en bedre forståelse for entreprenørskap og gründere. Det definerer kritiske
ord og begreper, og identifiserer tre typer gründere. For å bygge opp en profil av den vellykkede og
effektive gründeren, presenteres og diskuteres det her et rammeverk som beskriver de grunnleggende egenskapene hos en gründer. Kapittelet fokuserer deretter på entreprenørskapsprosessen.
Kapittelet avsluttes med å presentere en oversikt over noen av faktorene som bidrar til at nyetablerte
bedrifter mislykkes.
Kapittel 2 – Å GJØRE IDEER OM TIL MULIGHETER
Dette kapittelet starter med å identifisere kildene til innovasjon som fører til muligheter. Deretter gis
eksempler på noen praktiske idéskapingsverktøy. Kapittelet beskriver også forskjellen på en mulighet og en idé. Elevene blir minnet på at mange firmaer mislykkes, ikke fordi gründerne som er involvert ikke jobber hardt, men fordi det ikke fantes noen virkelig forretningsmulighet fra starten av.
Kapittelet konkluderer med å beskrive metoder som kan benyttes for å evaluere ideer og muligheter.
Kapittel 3 – MARKDSSEGMENTERING
Kapittelet begynner med en diskusjon rundt konseptet markedsanalyser og noen av de spesielle
utfordringene som gründere møter i forbindelse med dette. Resten av kapittelet fokuserer på konkrete verktøy for å analysere markedet. Mer spesifikt forklares det hvordan man segmenterer markedet og vurderer dets effektivitet; hvordan man gjennomfører en ekstern analyse (analyse av det ytre
miljø) ved hjelp av verktøy som for eksempel PEST (Porter Five Forces modell) og konkurrentanalyse; og hvordan man analyserer det indre miljø (internanalyse) ved hjelp av verktøy som for eksempel SWOT-analyse.

Kapittel 4 – KUNDESEGMENTER
Siden det er kundene som kjøper bedriftens produkter, ligger god kundeforståelse i hjertet av enhver
forretningsmodell. For å bedre tilfredsstille kundene, er det en stor fordel å segmentere kundene
dine. Kapittelet starter med å identifisere ulike typer kundesegmenter, og deretter forklarer det hvordan kundesegmentering fungerer og hvorfor det er viktig. Kapitelet avslutter med å presentere empatikartet, et verktøy som hjelper deg å komme med riktige forslag til dine (potensielle) kunder.
Kapittel 5 – VERDIFORSLAG (Value Proposition)
Hvis det er avklart hvilke kundesegmenter selskapet satser på, er det nødvendig å skape et verdiforslag (Value Proposition) for denne målgruppen. Et verdiforslag er en unik kombinasjon av produkt, pris, service, kundeforhold og "image". Et firma tilbyr denne unike kombinasjonen til sin målgruppe for å møte kundens behov på en bedre måte enn konkurrenten. Dette gjør verdiforslaget til
en nøkkelfaktor når man skal bestemme en bedrifts strategi. Dette kapitelet begynner med å definere
ulike typer forretningsstrategier og deretter typer verdiforslag. Deretter forklarer det hvordan man
fastslår verdiforslag. Kapitelet avsluttes med å diskutere betydningen av verdiforslaget.
Modul 2 Økonomisk ledelse og investeringsvilje
Hensikten med denne modulen er å legge til rette for at leseren skal kunne utarbeide informasjonen
selv eller forstå hvordan regnskapsføreren opererer. I det sistnevnte tilfellet vil forhåpentligvis dette
gi den fordelen at informasjonen som etterspørres av regnskapsfører vil være mer forståelig. Denne
modulen dekker ikke skattespørsmål, og har heller ikke til hensikt å gi det "ultimate" svar på et
system eller en regnskaps- og finansieringsmodell, da dette ikke finnes. Derimot er tanken at kapittelet skal være et "marked" med et utvalg av muligheter for hvordan man kan sette opp et bokføringssystem. Det kan brukes til å utarbeide driftsregnskap og deretter brukes som et rammeverk for
å forberede prognoser på kort og lengre sikt.
Kapittel 1 – INNSAMLING AV DATA FOR ØKONOMISK KONTROLL OG PLANLEGGING
Det første kapittelet dekker bokføring, hvilke poster som er nødvendige, eksempler på det samme i
praksis (og tomme versjoner for arbeidsoppgaver). Kapitelet vil inkludere skjermbilder av regnskapsprogramvare som er i bruk. Det finnes mange programvarepakker på markedet, men for denne manualens hensikt vil vi bruke selskapet Xero Demo. Det bør bemerkes at teknikkene som diskuteres
her ikke baseres på kun én programvare, og bruken av Xero er kun ment som illustrasjon. MS Excel
kan også brukes for backup-analyse etc., og det forutsettes at leseren i det miste har basiskunnskap
om Excel. Det brukes også skjermbilder fra Sage der det er behov et mer realistisk bilde.

Kapittel 2 – GRÜNDERENS VERKTØY FOR ØKONOMISTYRING
Dette andre kapittelet dekker arbeidet som trengs når stadiet for saldobalanse er nådd, i forbindelse
med å forberede driftsregnskap. Kapittelet dekker ikke områder som har med revisorer og revisjon
osv. å gjøre.
Kapittel 3 – UTARBEIDE EN INVESTERINGSKLAR FORRETNINGSMODELL
Nå som vi har gjennomført våre historiske beretninger, retter det tredje og siste kapittelet seg mot
framtiden og ser nærmere på prognoser for forretningsplanlegging. Dette kapittelet tar for seg et
fiktivt case som vi kaller "Merrick" for å utvikle en forretningsplan, fra innledende antakelser og konsepter, til og med sluttrapporter. Kapittel 3 bruker en spesialbygd modell som er basert på Excel.
Excel brukes som hovedrapporteringsverktøy og det forutsettes at leseren har en grunnleggende
kunnskap om teknikker som IF, VLOOKUP, SUMIF osv. Det er i hovedsak disse som kreves i dette
kapittelet.

Modul 3 Mentoring
Modul 3 introduserer elevene for begrepet mentoring som en mellommenneskelig metode for
støtte, veiledning og ledelsesutvikling. De viktigste kjennetegnene ved mentoring som relasjon blir
vektlagt. De grunnleggende trekkene ved mentoring blir satt i sentrum slik at man blir i stand til å
skille, samt å knytte mentoring til andre støtte- og rådgivningsmetoder og praksis, samt den uunnværlige egenskapen mentoring har i form av å være en gjensidig læringsprosess for begge parter
som er involvert i mentorforholdet. Varighet, samlet omfang og gjensidig nytte vil bli presentert,
mens ulike mentortyper og funksjoner også blir beskrevet (f.eks. en-til-en, gruppeveiledning, og ementoring).
Kapittel 1 – INTRODUKSJON TIL MENTORING
Kapittel 1 introduserer elevene for begrepet mentoring som en mellommenneskelig metode for
støtte, veiledning og ledelsesutvikling. Dette er i linje med trender innen moderne utdanning og
kursing. De viktigste kjennetegnene ved mentoring som relasjon blir vektlagt. De grunnleggende
trekkene ved mentoring blir satt i sentrum slik at man blir i stand til å skille, samt å knytte mentoring til andre støtte- og rådgivningsmetoder og praksis, samt den uunnværlige egenskapen mentoring har i form av å være en gjensidig læringsprosess for begge parter som er involvert i mentorforholdet. Varighet, samlet omfang og gjensidig nytte vil bli presentert, mens ulike mentortyper og
funksjoner også blir beskrevet (f.eks. en-til-en, gruppeveiledning, og e-mentoring).

Kapittel 2 – Å FORSTÅ MENTORFORHOLDET
Kapittel 2 tar for seg de grunnleggende egenskapene til mentorforholdet. Som en oppfølging av det
innledende materialet fra kapittel 1, vedrørende mentoring som en støtteordning for faglig utvikling,
er målet med dette kapittelet å hjelpe elevene å forstå både profilen, så vel som de forventede
rollene til både mentorer og mentees, det såkalte mentor-paret, i et mentorforhold. Kapittelet presenterer også stadiene i et mentorforhold, og de viktigste "ingrediensene" og forutsetningene for et
vellykket mentorforhold (eksempelvis å sette klare mål og forventninger, holde fokus på progresjon
og evaluering av mentoringprosessen, identifisere prestasjon etc.). Det blir fokus på forventinger i
et mentorforhold, og elevene vil få en god oversikt over nyttige verktøy som vil være til hjelp for få
det beste ut av et mentorforhold, enten som mentees eller som mentor.
Kapittel 3 – MENTORSYSTEMET: STRUKTUR OG VERKTØY
I kapittel 3 ser vi på hvordan en mentorordning (en serie av veiledningsmøter) blir planlagt, hvilke
verktøy som trengs for både mentor og mentee, både under og etter veiledningsmøtene, og til hvilke
formål. Verktøyene som er utviklet og brukt i løpet av fasene av mentorordningen utgjør mentorsystemet. Mentorsystemet som benyttes er en del av Feel the mentoring © Toolkit.
Kapittel 4 – INTRODUKSJON TIL METODEN SOM BRUKER STYRKEBASERT TILNÆRMING
I kapittel 4 presenteres det som kjennetegner en spesiell veiledningsmetode – en styrkebasert tilnærmingsmetode – fra "Feel the mentoring ©"-metodikken. I dette kapittelet går vi grundig inn i
hvordan visse sterke sider og evner hos en mentee kan bli oppdaget, anerkjent, og være retningsgivende i hvordan hun / han tenker og handler. Enkelt forklart, fokuserer en styrkebasert tilnærming
på ferdigheter, evner og sterke sider, snarere enn mangler og svake sider, og hvordan overvinne
disse, dog uten å ignorere eller overse sistnevnte.
Kapittel 5 – STYRKEBASERT MENTORING: EN CASE-STUDIE
I kapittel 5 presenteres en vellykket case-studie fra virkeligheten der den styrkebaserte tilnærming
fra "Feel the mentoring ©” er benyttet. Målet med dette case-studiet er å demonstrere i praksis, på
hvilke måter mentorordningen ved bruk av en styrkebasert tilnærmingsmetode kan støtte, og i
dette tilfellet, gjøre en gründer i stand til å oppnå sine mål ved å oppdage og utnytte sin egen indre
styrke, så vel som de sterke sidene til teamet hennes.

4. Læringsmål for kapitlene
Dette kapittelet i manualen beskriver læringsmålene for de ulike modulenes kapitler. Disse beskriver
hva elevene vil være i stand til å gjøre etter at de har fullført kapitlene.
Modul 1 - Mulighetsgjenkjennelse
Kapittel 1 – Å FORSTÅ ENTREPRENØRSKAP





Definere sentrale begreper som “gründer” og “entreprenørskap”
Bestemme de viktigste egenskapene og trekk hos gründere som lykkes
Forklare entreprenørskapsprosessen
Forklare faktorer som bidrar til at nyetablerte firmaer mislykkes
Kapittel 2 – Å GJØRE IDEER OM TIL MULIGHETER






Fastslå hvor ideene kommer fra
Bruke ulike verktøy for ideskaping
Forklare forskjellen på en mulighet og en idé
Presentere generelle tilnærminger som gründere benytter for å identifisere muligheter
Kapittel 3 – MARKEDSSEGMENTERING







Forklare formålet med, og viktigheten av, markedsanalyse
Identifisere spesielle utfordringer som gründere møter i forbindelse med markedsanalyser
Beskrive hvordan man segmenterer et marked
Bruke hensiktsmessige verktøy for å analysere det ytre miljø
Bruke hensiktsmessige verktøy for å gjennomføre en intern analyse
Kapittel 4 – KUNDESEGMENTER







Identifisere ulike måter for segmentering
Forstå hvordan segmentering fungerer
Forklare hvorfor det er viktig
Forstå hva som påvirker kundene
Forutse dette gjennom bruk av empatikart-verktøyet
Kapittel 5 – VERDIFORSLAG (Value Proposition)






Forklare hensikten med, og viktigheten av, ditt verdiforslag (Value Proposition)
Bestemme ditt verdiforslag (Value Proposition)
Identifisere ulike forretningsstrategier
Bestemme din forretningsstrategi i sammenheng med ditt verdiforslag (Value Proposition)

Modul 2 – Økonomisk ledelse og investeringsvilje
Kapittel 1 – INNSAMLING AV DATA FOR ØKONOMISK KONTROLL OG PLANLEGGING










Å kunne se ulike avstemmingsposter som kan oppstå både mellom banken og regnskapsføring og innenfor selve hovedboken.
Utforme en kontoplanen som legger til rette for alle nominelle koder du trenger, samtidig som
du setter av plass for å legge til interimskoder i fremtiden hvis du trenger, og å vite oppføringene for anleggsmidler, tilføyelser og avskrivninger og effektene disse har på hovedbok.
Ferdigstille lønnslisten ved å koble mellom tabellen og rapporten / dagboken.
Oppdatere lønnskontoen i hovedboken ved å linke tilbake til tabellen eller dagboken.
Å forstå hvordan alle data som gjelder lønn (payroll package output) kobles til hovedbok.
Håndtere både forskuddsbetalinger, beregne periodeavskrivninger (periodiseringer) fra forskuddsbetalinger (dvs. i måned x, x / 12 måneder skal være skrevet av) og føre disse i hovedbok.
Vite hvor du skal gå i en hovedbok for å finne relevante oppføringer.
Beregne overkurs og utbyttebetaling. Du bør også kunne forstå at kostnader forbundet med
aksjer er trukket fra utstedelse av utbyttet, og ikke ført gjennom resultatregnskapet.
Forstå rapportene for ført aksjekapital og den videre regnskapsføringen av dette i hovedbok.
Kapittel 2 – GRÜNDERENS VERKTØY FOR ØKONOMISTYRING










Å håndtere fjerning og tillegg i periodiseringer og oppdatere disse i kontrollplanen.
Forstå funksjonen til, og bruken av, oversikten over anleggsmidler.
Beregne periodeavskrivninger.
Utlede en nominell kode basert på gitte kriteria.
Oppdatering av aksjebevegelse i dagbok og hvordan dette er reflektert i hovedboken.
Gruppere og summere en klasse av eiendeler.
Sette over din detaljerte informasjon til en rask oppsummering for en interessent.
Å forstå endringer i leverandørkonto og utarbeidelse av periodiseringer.
Kapittel 3 – UTARBEIDE EN INVESTERINGSKLAR FORRETNINGSMODELL











Utarbeide en investeringsklar forretningsmodell.
Forstå huskeregler (Do’s and Don’ts) i utarbeidelsen av en finansieringsmodell.
Kjenne til hvor du skal begynne med inngående balanse - Saldobalanse.
Sette opp salgsprognoser, utarbeide salgsplan – reflekterer den leveranser og produksjonskjeden?
Forstå markedsundersøkelser, markedsinntrengning, segmenteringsanalyser osv.
Definere varekostnad, basert på historisk data
Planlegge personalkostnader gjennom bruk av din plan for ansettelser som faktor for faste
kostnader og personell-driftsmessige investeringskostnader.
Forutse /sette opp prognoser for generelle kostnader – når for lite er for mye og vice versa.
Planlegge fremtidige kapitalutvidelser, lån og kostnader som følger med, og hvordan håndtere dette.








Planlegge framtidige anleggsmidler og avskrivningsprognoser – ikke så enkelt som det ser
ut til.
Sette sammen et forventet resultatregnskap.
Få modellen i balanse uten "tilpasning", og utarbeide rapporter uten å "finne opp hjulet på
nytt".
Ta en fornuftig gjennomgang av modellen din ved bruk av forholdstall og grafer.
Gjennomføre en sensitivitetsanalyse av planen – Hva om planen ikke godkjennes /går gjennom?
Bruke modellen til å sammenligne framtidig driftsregnskap, gjennom kombinasjon av lærdom
fra kapittel 1 og 2.

Modul 3 - Mentoring
Kapittel 1 – INTRODUKSJON TIL MENTORING





Forstå hva mentoring er (dets omfang, mål og fordeler).
Gjenkjenne de subtile forskjellene mellom mentoring og annen liknende veiledning som coaching og rådgivning.
Kjenne til de ulike veiledningstypene (mentortypene) som brukes.
Ha en innledende oversikt over de viktigste aspektene ved mentormetoden som en referanse
som vil bidra til å forstå resten av kapitlene i samme modul.
Kapittel 2 – Å FORSTÅ MENTORFORHOLDET






Forstå betydningen av "mentor-paret" og hva som gjør et mentorforhold vellykket.
Ha oversikt over profilen og rollen til både mentor og mentee i mentorforholdet.
Kjenne til stadiene i et mentorforhold og hva som blir forventet i hver enkelt fase.
Bli kjent med det som er nødvendig for en å sette mål, planlegge handlinger, identifisere
hindringer og vurdere egen handlemåte.
Kapittel 3 – MENTORSYSTEMET: STRUKTUR OG VERKTØY






Forstå hvordan mentorordningen er strukturert.
Forstå hvilke verktøy som er nødvendig for både mentor og mentee i hver fase av mentorprogrammet, og hvordan disse er bygget opp.
Forstå hva som er hensikten med verktøyene.
Forstå hvilke viktige aspekter ved mentorforholdet som løses ved hjelp av disse verktøyene.
Kapittel 4 – INTRODUKSJON TIL METODEN SOM BRUKER STYRKEBASERT TILNÆRMING





Være kjent med bakgrunnen for den styrkebaserte tilnærmingsmetoden, presentert på en
enkel og forståelig måte (prinsipper for positiv psykologi, positive følelser og sterke sider).
Være kjent med de grunnleggende egenskapene til ‘Feel the mentoring©’ sin styrkebaserte
tilnærming.
Være kjent med 6-trinns modellen STARS© ‘Success yourself model’ som kan benyttes som
teknikk/verktøy i coaching og veiledningssamtaler.
Kapittel 5 – STYRKEBASERT MENTORING – EN CASESTUDIE




Forstå hvordan oppdagelsen av en eller flere sterke sider ved en person kan benyttes når
man står overfor en bestemt situasjon.
Identifisere hvordan bruk av styrkebaserte tilnærmingsmetoder i mentorarbeidet kan gi fordeler både for enkeltpersoner og virksomheter.

5. Hvordan få tilgang og bruke den elektroniske plattformen
Plattformen er tilgjengelig på nettsiden til INSPIRE YoWup: http://training.inspireyowup.eu/

På hjemmesiden til plattformen får du tilgang til de tre modulene, samt informasjon om partnerne i
INSPIRE YoWup-prosjektet.

Velg den modulen du ønsker å få tilgang til ved å klikke på en av de tre ikonene for modulene.

Ved å velge en modul vil du bli guidet til oversiktssiden for modulen.

På toppen av oversiktssiden til modulen kan du se å velge mellom de ulike kapitlene i modulen. Som
du kan se i eksempelet nedenfor har Modul 1 fem kapitler. Her har vi valgt kapittel 1:

Hvert kapittel starter med en oversiktsside. Denne siden inneholder en kort introduksjon av kapittelet, samt læringsmål.
Hvert kapittel består av flere seksjoner. Ved å velge neste seksjon på navigeringslinjen (se bilde
nedenfor) kan eleven kan jobbe seg gjennom kapittelet.

For å gå videre til neste kapittel, trykk på pilen nederst på siden.

Referanser
De følgende kildene har blitt brukt til kapittel 1 i denne manualen:

Nettsider:
http://www.edutopia.org/redefining-role-teacher
http://www.eurodl.org/materials/contrib/2000/eide3/eide3.html
http://www.21stcenturyschools.com/what_is_21st_century_education.htm
http://k6educators.about.com/od/becomingateacher/f/What-Is-The-Role-Of-A-Teacher.htm
http://www.ydp.eu/resources/what-will-the-school-of-the-future-look-like-trends-that-are-changing-education
http://www.jephta.nl/documents/artikel_TvC.pdf

