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ENTREPRENØRMAGASIN 
 

DENNE AKTIVITETEN FREMMER ENTREPRENØRSKAP VIA LAGRING AV ET SPENNENDE 
MEDIEPRODUKT 

 

Målet er å fremme kreativitet, innovasjon og nysgjerrighet, i forhold til sosialt entreprenørskap.  

MÅL:  

● Å forbedre deltakernes forståelse av sosialt entreprenørskap.  

● For å finne ut mer om EU-bakgrunnen i forhold til sosialt entreprenørskap  

● Å utforske og analysere mediedekning av sosialt entreprenørskap 

 

Råd: Sørg for at deltakerne forstår hva sosialt entreprenørskap betyr, men gi dem plass til å 

utforske mediedekning selv. Den sentrale ideen kan hentes fra andre aktiviteter som ‘Hva 

om...?’. 

Bruksanvisning:  

Verktøyet er basert på en gruppeaktivitet som utforsker hoveddimensjonene ved sosialt 

entreprenørskap i deltakerlandene.  

• Del 1 - 5 minutter.  

Group Creation, med en internasjonal blanding om mulig, og introduksjon til 

sosialt entreprenørskap ved tilrettelegger  

• Del 2 - 60 minutter.  

Hver gruppe utvikler et sosialt entreprenørskapsemne og deler det med resten 

av deltakerne, og gir informasjon om bakgrunnen til dette emnet i deres 

respektive land. Ved å bruke bilder og artikler fra aktuelle magasiner og aviser, 

eller fra nettet, lager de en flippover eller presentasjonslysbilde, som 

representerer forsiden til et ”ENTREPRENØRSKAPSMAGASIN” med nyheter, 

statistikk, problemer etc. relatert til det valgte sosialt entreprenørskapsemnet. 

For viderekomne grupper kan det være mulig å ha et ekstra lysbilde eller tekst 

med en mer utdypende nyhetsreportasje om det valgte temaet.  

• Del 3 - 30 minutter.  

Når forsiden er opprettet, presenterer hver gruppe sin side for de andre. 

Trenere vil stille spørsmål og legge til rette for debatter for å identifisere 

konsepter og støtte deltakerne i å tilegne seg de nødvendige ferdighetene, 

inkludert medieanalyse, og lære om EU-bakgrunnen (se avsnittet «Debriefing 

og evaluering»). 

 

 

KREATIVITET 



 

 

Refleksjon i læringsfellesskapet: Aktiviteten hjelper unge mennesker til å identifisere hvor og 

hvordan sosialt entreprenørskap er representert i media, og å tenke på positive og negative sider 

ved mediedekning. Det bidrar også til å fokusere kommunikasjonsferdighetene deres, ved å 

legge vekt på klarhet, korthet og sosialt ansvar i rapportering av sosiale 

entreprenørskapsaktiviteter. Hvis det gjennomføres med internasjonale deltakere, enten online 

eller ansikt til ansikt, øker det bevisstheten om sosialt entreprenørskap som et globalt fenomen, 

med potensial til å lindre fattigdom, fremme sosial rettferdighet og adressere klimaendringer. Å 

utforske EU-bakgrunnen når det gjelder sosialt entreprenørskap kan åpne opp muligheten for 

unge mennesker til å delta i aktuelle sosialt entreprenørskapsinitiativer, eller starte nye. 

 

 

Tips til tilretteleggere  

• Debriefing og evaluering  

• Nybegynnerspørsmål:  

o Hva har du lært i å lage avis-/magasinforsiden?  

o Tror du at kreativitet er avgjørende for entreprenørskap?  

o Hvor viktig er det å vite om den internasjonale/EU-bakgrunnen når man 

planlegger en oppstart?  

• Debriefingen skal gi ytterligere bakgrunnsinformasjon om oppstartsbedrifter, og lenker 

til litteratur om hvordan kreativitet og publikumsoppfatninger påvirker 

oppstartsprosessen.  

o https://uplandsoftware.com/kapost/resources/blog/creativity-stats/  

o Ferdigheter, omfang og suksess: Et empirisk blikk på oppstartsprosessen i 

kreative industrier i Tyskland (http://ftp.iza.org/dp11650.pdf) 


