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BAGGRUND

Som samfundet udvikler sig, bliver flere og 
flere sociale ydelser udbudt til andre aktører 
end det offentlige. Tendensen peger på, at 
det offentlige er nødsaget til at ”outsource” 
denne type opgaver grundet økonomiske 
udfordringer samt manglende kompetencer til 
at varetage sociale ydelser. Sociale tiltag og 
udbud kommer således ofte fra uafhængige 
organisationer, som specialiserer sig inden for 
det pågældende område. Socialt entreprenante 
projekter og socialt entreprenante ildsjæle er 
på baggrund heraf efterspurgte til at varetage 
samfundsmæssige problemstillinger (Politikken 
2011).

Det entreprenante mindset hos den enkelte 
borger er ligeledes i høj kurs - eksempelvis 
individer som tager udviklingen af samfundet 
i egen hånd, ved bl.a. at starte virksomheder/
organisationer/institutioner osv (ucc 2001-2014, 
s. 3). Entreprenante individer skal udover at 
besidde entreprenante kompetencer ligeledes 
besidde et socialt værdisæt - altså have 
evnen og lysten til at skabe et socialt afsæt for 
deres ide/virksomhed (Anbefalingsrapport fra 
udvalget for social økonomiske virksomheder 
2013 ). 

Hvordan skabes et socialt entreprenant 
mindset?
Uddannelsesinstitutionen spiller en stor rolle 
i udviklingen af det entreprenante mind-set. 
Her dannes medborgeren og skabelsen af 
det socialt entreprenante mind-set udvikles 
gennem hele uddannelsesforløbet. Det socialt 
entreprenante mind-set kan således præges 
allerede fra folkeskole niveau. I nærværende 
skriv ligger fokus dog på dannelsen af det 
socialt entreprenante mind-set hos studerende 

på mellemlange videregående uddannelser.

Udviklingen af det socialt entreprenante mind-
set indebærer et meget bredt felt af viden, og 
mulighederne for udvikling, nyskabelse og 
nytænkning er næsten uendelige på nuværende 
tidspunkt. Feltet for socialt entreprenørskab 
er meget kontekst betinget, og det er således 
op til den enkelte underviser eller institution at 
afgøre, hvordan der arbejdes med dannelsen af 
det socialt entreprenante individ. 

LÆSEVEJLEDNING

I følgende dokument vil de refleksioner, 
modeller og værktøjer, som vidensklyngen kom 
frem til, præsenteres. Metoderne og modellerne 
som bliver præsenteret fokuserer på, hvordan 
man som underviser eller institution kan 
påvirke den studerende til at træffe valg og 
skabe løsninger, der understøtter det socialt 
entreprenante mindset samt, hvordan man 
kan undervise i og informere om socialt 
entreprenørskab generelt.

Metoderne er velkendte, dog kan der ved 
flere af dem itænkes et socialt værdisæt. 
Den pågældende metode/læringsmodel kan 
vinkles, udbygges og bearbejdes ift. socialt 
entreprenørskab. Vidensklyngen har udarbejdet 
nogle arbejdsopgaver og skitseret nogle 
retningslinjer, som man som underviser kan 
gøre brug af i forhold til at arbejde med socialt 
entreprenørskab.

Under forløbet med vidensklyngen var der 
besøg fra Professor Ester Barinaga, CBS. Hun 
underviser i socialt entreprenørskab på CBS og 
har udviklet nogle værktøjer deraf. Find disse 
værktøjer i samme mappe hvor dette dokument 
findes, på Fronter. 



Dokumentet indeholder en litteraturliste som 
belyser de her beskrevne metoder yderligere, 
og som kan tjene som inspiration mht. udvikling 
af undervisningsforløb inden for  socialt 
entreprenørskab. 

UNDERVISNING 
I SOCIALT 
ENTREPRENØRSKAB 
PÅ KEA

metoder/læringsmodeller

• case undervisning
• feltarbejde
• stakeholder analyse
• kommunikations kompetencer (at stille de 

rigtige spørgsmål)
• social Lean model/social change matrix
• kritiske kompetencer
• handlingskompetencer.

CASE UNDERVISNING
At arbejde med en case om social 
værdiskabelse
Når der arbejdes med socialt entreprenørskab 
er det vigtig, at de studerende får et indblik 
i nutidige sociale samfundsmæssige 
problemstillinger. De studerende skal  
introduceres for nogle samfundsmæssige 
problemstillinger, for at give dem en 
omverdenforståelse. En omverdensforståelse 
der fremmer den studerendes forståelse 
for relevansen af social værdiskabelse, og 
i forlængelse heraf en vilje til at skabe en 
samfundsmæssig værdi.

praktisk

Introducer den studerende for nogle cases/

sociale problemstillinger. Find eventuelle 
rollemodeller som arbejder socialt entreprenant 
i deres projekter og præsenter dem for de 
studerende. Lad de studerende egenrådigt 
vælge en case/udfordring, som de finder 
interessant ift. en samfundsmæssig udfordring. 
Det selvstændige valg giver den studerende 
medejerskab og indbyder til større engagement. 
Derudover kan en anden model være at give 
den studerende plads til at finde/skabe en 
social problemstilling (en fiktiv problemstilling) – 
dog må der sættes en ramme for processen, så 
man sikrer, at den studerende arbejder socialt 
entreprenant – altså med social værdiskabelse 
for en samfundsrelevant målgruppe. 

refleksioner

• Hvordan sikrer man rammen for socialt 
entreprenørskab, og hvordan skal den 
laves/udvikles 

• Hvordan sikrer vi det sociale perspektiv i de 
studerendes projekter generelt

• Når der arbejdes med et socialt 
entreprenant projekt: sørg for at de 
studerende altid får reflekteret over: 
hvordan, hvem og hvor skaber dette projekt 
værdi? 

FELTARBEJDE – EN KVALITATIV TANKEGANG
Feltarbejdet  er en metodisk kvalitativ tilgang, 
som vil kunne give den studerende et realistisk 
indblik i en problemstilling/case. Feltarbejdet 
kan således lede til, at den studerende selv ser/
afprøver/hører/oplever hvor/hvad/hvem der skal 
skabes værdi for. 
 
I og med at de studerende skal arbejde med 
socialt entreprenørskab foreslår vi, at der 
arbejdes med en case, altså en selvvalgt case, 



som fremviser en social problemstilling. Vil 
man læse nærmere om feltarbejdet og den 
kvalitative metode, henviser vi til Steinar Kvale, 
Svend Brinkmann og Lene Tanggaard. 

praktisk

De studerende kan deltage i målgruppens 
dagligdag. De kan være fysisk tilstede i felten 
ved eks. at overnatte udenfor i gadebilledet, 
for således på egen krop at opleve ex. 
den hjemløses vilkår. Den studerende 
kan altså observere og opleve, hvordan 
den enkelte problemstilling fremtræder i 
dens egen lokale kontekst. Aktionspræget 
feltarbejde, som gennem praktisk læren, hvor 
den studerende befinder sig i feltet, hvor 
problemstillingen udspringer, vil give den 
studerende en forståelse for den pågældende 
samfundsmæssige problemstilling. 

forslag til værktøjer

”Perspektiv kort”: et kort/redskab/sheet som 
skal lede de studerende hen mod det enkelte 
projekts sociale værdisæt. Udarbejd spørgsmål 
der leder de studerenes tankesæt hen mod det 
socialt entreprenante i et projekt/en udfordring. 

Planlæg dit feltarbejde: udvælg forskellige 
typer af brugere, eksperter m.fl.- lav en guide 
til, hvordan den studerende vælger de rigtige 
mennesker til interviews og anden målgruppe 
undersøgelse: hvordan vælger man den rigtige 
“person” i forhold til den sociale vinkel på 
projektet?

refleksioner:
• Hvordan får  man som underviser de 

studerende til at tænke socialt entreprenant 
ift. en bestemt målgruppe og en bestemt 
udfordring

• Hvordan forbereder man de studerende 
til at rette sit feltarbejde mod den rigtige 
målgruppe

• Hvilke spørgsmål skal der stilles under 
eksempelvis interviews - kan man lave en 
guideline, som hjælper de studerende til at 
opsætte en interview ramme for at skabe 
omverdensforståelse?

STAKEHOLDER ANALYSE 
Når der arbejdes med en case/konkret social 
problemstilling er stakeholder analysen 
et godt redskab. Analysen kan anvendes 
for at give den studerende et indblik i de 
interessenter, der berører den pågældende 
case/samfundsmæssige problemstilling. 
Dette redskab hjælper altså den studerende 
til at forstå det omkringliggende felt, som 
omgrænser den case, der er blevet valgt. 

Stakeholder analysen giver den studerende 
mulighed for at ”mappe” dennes målgruppe 
og interessenter, som kan have interesse for 
projektet/ideen/den sociale problemstilling. 
Det er en netværksøvelse, hvori de studerende 
skal afsøge alle de aktører, som er relevante, 
og som befinder sig indenfor udfordringens 
rammer. 

De studerende skal: finde alle aktører, som 
arbejder i det felt de arbejder med. Konkretisere 
hvorfor de er fundet/udvalgt, og beskrive 
hvilken relation den pågældende aktør har til 
valgte målgruppe/projekt. 

For mere information om stakeholder analysen 
henviser vi til R. Edward Freeman & John 
McVea. 

praktisk

Metode kort: hvilke spørgsmål kan vi stille 
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To	  create	  a	  business	  that	  can	  leverage	  posi3ve	  purchasing	  decisions	  to	  provide	  shoes	  for	  people	  who	  
cannot	  afford	  them	  at	  scale.	  The	  result	  of	  this	  being	  a	  reduc3on	  in	  disease,	  injury	  etc.	  in	  the	  communi3es	  
affected	  	  	  

First	  world	  consumer	  
guilt	  
	  

-‐  Regular	  (not	  one	  
for	  one)	  brand	  
name	  shoes	  

-‐  Dona3ng	  to	  charity	  

1.  Socially	  conscious	  
shoppers	  

2.  Communi3es	  in	  
need	  of	  footwear	  

3.  People	  wan3ng	  to	  
Volunteer	  	  

	  

Brand	  conscious	  
people	  currently	  
dona3ng	  to	  third	  
world	  chari3es	  

For	  every	  pair	  of	  cool,	  
good	  quality	  shoes	  you	  
buy	  a	  pair	  for	  a	  child	  
who	  really	  needs	  
shoes	  	  

Buy	  one	  someone	  else	  
gets	  one	  free	  
	  

Tradi3onal	  shoe	  
manufacturing	  and	  
supply	  chain	  with	  one	  
for	  one	  dona3on	  
component	  	  

-‐	  Word	  of	  mouth	  
-‐	  Social	  media	  
-‐	  Adver3sing	  Partnerships	  
-‐	  Network	  of	  shoe	  retailers	  
-‐	  Volunteers	  to	  distribute	  

1.	  Revenue	  from	  shoe	  sales	  $x	  per	  pair.	  Sold	  through	  retail	  
partners	  
2.Venture	  is	  self	  funded	  from	  founder	  savings.	  Ownership	  –	  
combina3on	  of	  private	  C-‐corp	  and	  charitable	  founda3on	  	  

1.  Cost	  of	  producing	  shoes	  
2.  Marke3ng	  costs	  -‐	  reduced	  due	  to	  feel	  good	  factor	  
3.  Distribu3on	  of	  donated	  shoes	  –	  reduced	  due	  to	  

volunteers	  	  	  

This	  would	  include	  Toms’	  Theory	  of	  Change	  and	  
accompanying	  metrics	  that	  demonstrate	  that	  their	  
ac3vi3es	  are	  having	  the	  impact	  that	  they	  intend	  (this	  
is	  complex	  and	  I	  wouldn’t	  want	  to	  speculate)	  

-‐  Customer	  
acquisi3on	  rates	  

-‐  Metrics	  showing	  
impact	  in	  line	  with	  
theory	  of	  change	  

	  

-‐  The	  Toms	  brand	  
strength	  (based	  on	  
mission)	  

-‐  Volunteer	  
component	  of	  
workforce	  

	  
	  
	  

de studerende, så de arbejder rigtigt med 
stakeholder analysen og med en social vinkel? 

refleksion

Udarbejd en proces/forløb der kombinerer 
stakeholder analysen og feltarbejdet. 

SOCIAL LEAN MODEL 
Hvis de studerende arbejder med et socialt 
entreprenant projekt/forretningsmodel kan 
social lean model være et udmærket redskab. 
Social lean model er næsten identisk med 
business canvas modellen – dog tvinger 
modellen den studerende til at tænke i social 
værdiskabelse. Modellen er opsat som et 
skema, som de studerende skal udfylde. 

Find eksempel på social lean model her: 

Social Lean model



SOCIAL CHANGE MATRIX

For at lede de studerendes tankesæt hen 
mod social værdiskabelse, er denne model et 
udmærket redskab til at skabe en forståelse 
for, hvori den sociale værdi ligger for et projekt. 
Modellen udgør en samfundsfaglig vinkel 
på socialt entreprenørskab - da den stiller 
spørgsmålstegn ved, hvor i samfundet projektet 
skaber værdi. Skaber projektet udelukkende 

værdi for en enkelt borger på et individuelt 
plan? Skaber projektet social værdi for en hel 
befolkningsgruppe? Eller skaber projektet en 
kulturel samfundsændring?

praktisk

De studerende kan enten blive præsenteret for 
forskellige samfundsmæssige problemstillinger 

institutional 
patterns

cultural 
values

material 
distribution

individual capacity 
for (inter)action

Institutional 
norms/rules

Institutionalised
meanings

Constitution of 
categories and actors

Constitution of 
subjectivity

Social Change Matrix model

Material life conditions

Acces and type og 
social network



- hvorefter de skal forsøge at placere dem i 
social matrix - samt argumentere for, hvorfor 
de har placeret projektet det pågældende 
sted. Man kan præsentere de studerende for 
nogle socialt entreprenante projekter, hvorefter 
de studerende skal forsøge at placere den 
sociale værdi projektet skaber i the social 
matrix. Sæt gerne de studerende i grupper 
så de i fællesskab kan diskutere den sociale 
værdiskabelse.

I henhold til social matrix kan der arbejdes 
med out-put, out-come og impact. På hvilke 
niveauer og i hvilken størrelsesorden skaber 
projektet værdi? For eksempel mad til enlige/
socialt udsatte: 

• out-put: projektet giver mad til socialt 
udsatte, der ikke selv formår at lave mad og 
købe ind 

• out-come: projektet inddrager socialt 
udsatte borgere i madlavningen og 
indkøbsprocessen, så de kan klare disse 
opgaver på egen hånd

• impact: projektet skaber impact og derved 
samfundsværdi ved at oplære de socialt 
udsatte i selv at lave mad og handle ind, så 
de kan være uafhængige 

refleksion

• kan vi simplificere the social matrix så det 
ikke kræver en større samfundsteoretisk 
forståelse

• udarbejd en kombination af the social 
matrix og social lean model

KRITISK STILLINGTAGEN
Medborgerskab er et vigtigt omdrejningspunkt 
når man taler om at danne det socialt 
entreprenante mind-set. Der tales om at 
den studerende skal have kompetencer, 
til at reagere på sin omverdensforståelse. 
Denne forståelse for omverdenen og dens 
problematikker skulle i den ideelle verden 
gerne lede til en aktiv medborger, der 
handler på problemstillingerne og forandrer 
samfundsbilledet. Dog er dette ikke altid 
tilfældet. At handle socialt entreprenant kræver, 
at man har en kritisk sans og en evne til at 
handle derefter. Handlingsevnen kræver også, 
at man er klar over, at mulighederne for at 
handle og ændre verdensbilledet eksisterer.  

For at danne et socialt entreprenant individ 
kræver det altså, at man lærer den studerende 
at være:

• interesseret i omverdenen/samfundet
• kritisk stillingstagende
• handlekraftig på den kritiske stillingtagen.

praktisk

I vidensklyngen nåede man ikke frem til, 
hvilke redskaber der konkret kan skærpe 
den studerendes kritiske stillingtagen og 
handlingskompetencer. Dog blev der talt om, 
at det at skabe en omverdensforståelse for den 
studerende, vil kunne give den studerende en 
baggrund for at agere kritisk ift. sin omverden. 
Derudover kan den handlekraftige studerende 
dannes ved at give den studerende muligheden 
for at handle på noget - altså skabe en proces, 
hvori den studerende selv skal løse et problem 
ud fra egen evne, viden og lyst. 
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