
 

  
 

VIRKSOMHETSBREINSTORMING 

SPILLET ER FOR 12-36 DELTAKERE, SOM JOBBER I LAG FOR AT ANALYSE NYE 
FORRETNINGS- ELLER SOSIALE FORRETNINGSIDEER 

 

Målet er å lære ferdigheter som planlegging, selvledelse, samarbeid og teamarbeid.  

Oppgaven er å identifisere problemer i samfunnet, eller mer lokalt, og utvikle 

forretningsløsninger for dem.  

 

Råd: Gi materialer som papirark, penner, tusjer, post-it lapper. Tilrettelegger kan ønske 

å gi en forklaring på forretningslerretsmodellen og bruken av Pert-diagrammer for å 

forklare sammenhenger mellom elementene i forretningslerretet. Alternativt kan 

deltakere med tilgang til internett bli bedt om å undersøke dette selv. 

Bruksanvisning:  

Del deltakerne inn i lag og forklar oppgaven  

• Spillet er delt inn i 3 faser, hvor hvert lag:  

o Brainstormer problemer eller behov i samfunnet, landet eller lokalsamfunnet 

som kan løses med en gründeridé.  

o Opprett en eller flere bedriftsside for å løse problemet.  

o Undersøker og forbereder en business lerretsplakat/powerpoint-lysbilde for 

deres idé(er).  

• Hvert team presenterer problemet og sin forretningsidé for de andre deltakerne, basert 

på overskriftene ovenfor og deres egen forskning og diskusjoner.  

• Etter presentasjonene diskuterer og velger hele gruppen de beste løsningene, basert på 

argumenter fra lagene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANLEGGER 
 



 

 

 

 

Refleksjon i læringsfellesskapet:  

Kort tilbakemelding fra aktiviteten som spør hvordan folk likte den og hva de har lært av den. 

Diskuter om spillet har endret meningene til deltakerne ved å stille spørsmål som:   

Hvordan føler du deg etter aktiviteten?  

• Er du mer bevisst på nasjonale og/eller europeiske sosiale problemer?  

• Hvor viktige er disse sakene for unge europeiske gründere? 

• Kan den gitte løsningen implementeres realistisk? 

 

 
 
 
Tips til tilretteleggere  
Tilretteleggere er velkomne til å bruke forretningslerretet med følgende elementer: 

• Hvilke ressurser (både menneskelige og materielle) vil være nødvendig?  

• Hvordan vil ideen bli finansiert?  

• Hvem blir kjøper/bruker/forbruker av produktet/tjenesten/ideen? etc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvis teamene har problemer med noen av oppgavene, er tilretteleggerens rolle å låse opp 

situasjon gjennom konsise spørsmål rettet mot å motivere refleksjoner, for eksempel å spørre 

hver enkelt medlem for å beskrive en kritisk sosial situasjon i sitt eget land. Tatt i betraktning 

nivået av deltakernes kunnskap om forretningsplanlegging, må tilretteleggere kanskje gi en 

ekstra forklaringsøkt for virksomhetslerret og for å bruke forenklede spørsmål.  

Videre, hvis det på slutten av aktiviteten er identifisert et vanlig problem, tilretteleggere vil lede 

en debatt om hvordan man kan løse problemet på europeisk nivå og ikke bare for et bestemt 

land egenskaper. 

 

 

Nøkkelaktiviteter Verdivurdering 

 

Kundesegmenter 

 
Nøkkelpartnere 

Kanaler 

Nøkkelressurser Kunderelasjoner 

kostnadsstruktur Inntektsstrømme
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