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Forord
Denne antologi er et led i Global Entrepreneurship Monitor-projektet 
(GEM) i Danmark. Hvert år måler GEM den danske iværksætteraktivitet 
i forhold til andre landes og gennemfører særlige analyser af et udvalgt 
tema (rapporter findes på www.gemconsortium.org).

For 2008 valgtes temaet ”Entreprenørskab og kompetencer”. GEM-
analyser og andre registreringer har gentagne gange vist, at Danmark 
halter efter andre lande med hensyn til den undervisning og træning, 
iværksættere har fået, inden de starter deres projekter – og iværksætterne 
efterlyser bedre muligheder for at blive trænet, både i uddannelsessyste-
met og senere i livet. Antologien har derfor til formål at samle en række 
artikler herom.

Resultatet foreligger med denne antologi, som i alt 25 forskere, organi-
sationsfolk og praktikere har bidraget til med i alt 12 artikler. Stor tak til 
disse forfattere.

Også stor tak til Dagbladet Børsen og Børsens Forlag for samarbejdet 
om udgivelsen af antologien og afholdelsen af IværksætterDagen 2009, 
hvor antologien offentliggøres. Også tak til GEM-projektets sponsorer, i 
år Karl Pedersens og Hustrus Industrifond, Erhvervs- og Byggestyrelsen 
og Iværksætterakademiet IDEA.

Torben Bager og Suna Løwe Nielsen 
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Indledning
Af Torben Bager og Suna Løwe Nielsen

Kompetencer er vigtige for iværksættere, forretningsudviklere og projekt-
magere. Det er på mange måder krævende at kaste sig ud i noget nyt og 
ukendt. Det kræver indsigt i mange specifikke emner – teknologi, jura, 
driftsøkonomi, ledelse med mere – og viden om processen fra undfangelse 
af en idé til dens realisering. Man skal kunne vurdere den nye mulighed 
systematisk og kvalificeret, og man skal mestre at skabe en ny organisa-
tion eller et nyt projekt, ofte med meget begrænsede finansielle ressour-
cer. Desuden skal man typisk have kendskab til den særlige branche, som 
virksomheden eller projektet skal indlejres i, og for højteknologiske og 
videnintensive virksomheder og projekter er specialviden på akademisk 
niveau normalt påkrævet.

Generelt kan man sige, at veludviklet kompetence ikke kun kræver vi-
den, men også kunnen. Det er ikke nok med boglig og faktuel viden om 
at starte og drive forretning og projekter. Man skal også kunne omsætte 
denne viden. Allerbedst er det, når viden sættes i spil med kunnen, altså 
når man mestrer den særlige disciplin, det er at opdage og evaluere nye 
muligheder og sætte i værk.

For det er en disciplin – og den kan læres. Hør blot, hvad den verdens-
kendte ledelsesforsker Peter Drucker har at sige herom:

”The entrepreneurial mystique? It’s not magic. It’s not mysterious, 
and it has nothing to do with the genes. It’s a discipline. And, like any 
discipline, it can be learned.” (Drucker 1985) 

Dette betyder ikke, at entreprenørskab kun kan læres på skolebænken. 
Viden og kunnen kan også erhverves uden for uddannelsessystemet, ved 
selvstudier og – især – ved at praktisere disciplinen, lære af sine fejl og 
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8 INDLEDN ING

blive bedre og bedre i takt med, at nye erfaringer høstes. Man kan kalde 
det læring i ”livets skole”. At lære entreprenørskab er principielt ikke me-
get anderledes end at lære at spille klaver eller bruge en computer. Her 
er det også nyttigt at vide noget generelt om instrumentet (og det kan 
man lære med traditionelle undervisningsmetoder), men man lærer ikke 
at spille virtuost på klaver – eller at søge effektivt på internettet – uden 
at praktisere; en læringsmetode, der kaldes erfaringsbaseret læring (Kolb 
1984). Den karakteriseres ved, at man høster en erfaring, reflekterer over 
den, indhenter ny viden, eksperimenterer og derfor præsterer bedre næste 
gang, man prøver kræfter med udfordringen.

Nogle betvivler, at entreprenørskab overhovedet kan læres i uddannel-
sessystemet. Den kendte iværksætter, Martin Thorborg, hører til skep-
tikerne. Han rejser i markedsføringen af sin bog fra 2007 spørgsmå-
let: ”Hvorfor er uddannelse ofte hæmmende for at blive iværksætter?” 
(Thorborg 2007). Svaret kan være, at boglig lærdom ikke er tilstrækkelig, 
jævnfør argumentationen ovenfor om erfaringsbaseret læring. Ja, man 
kan sågar sige, at traditionel undervisning i et klasseværelse kan være di-
rekte hæmmende for udviklingen af entreprenørielle kompetencer. For 
denne form for undervisning kan hæmme deltagernes handleevne, som 
er så central i ethvert entreprenørielt projekt. 

Naturligvis er der fagligt stof, der kan formidles og læres via en tradi-
tionel undervisningsform, men den bør ikke stå alene på dette faglige 
felt. Her er der ikke kun er brug for at overføre kendt viden om et 
fænomen til elever og studerende – via det, der ofte kaldes ”tankpas-
sermodellen” – men i højere grad om at omsætte eksisterende viden fra 
forskellige faglige felter til nye ideer og projekter. Det kræver, at elever 
og studerende involveres og engageres aktivt i læringsprocessen, typisk 
ved at de selv prøver kræfter med et entreprenørielt projekt og høster 
deres egne erfaringer. 

Antologiens artikler, der falder i to dele, kredser om disse emner. 

Første del handler om behovet for undervisning og træning i entrepre-
nørskab og effekten heraf for iværksætterne og deres projekter samt mere 
bredt for samfundet. I denne del behandler vi følgende spørgsmål:

·  Er der behov for kompetenceudvikling af entreprenører? Hvilken rolle 
har uddannelsessystemet? Hvad siger iværksættere, studerende og un-
dervisere om behovet for undervisning og træning?
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9INDLEDN ING

 ·  Har undervisning og træning af entreprenører en effekt for den enkelte 
entreprenør og for samfundet? Er det den teoretisk-faglige eller prak-
tisk-eksperimenterende indsats, der giver effekt? Hvordan kombinerer 
man bedst undervisning om og i entreprenørskab på forskellige uddan-
nelsestrin?

Anden del omhandler specifikke undervisnings- og rådgivningsmetoder, 
man med fordel kan bruge til at fremme udviklingen af entreprenørielle 
kompetencer. I denne del behandler vi følgende spørgsmål:

·   Hvilke undervisningsformer og rådgivningsmetoder bruges? Hvilken ef-
fekt er der af specifikke metoder?

Det danske uddannelsessystems indsats for at udvikle 
entreprenørielle kompetencer
Trods skepsissen i visse kredse over for tanken om at uddanne entrepre-
nører synes de fleste i dag at være enige om, at uddannelsessystemet har 
en vigtig rolle at spille. Spørgsmålet er snarere: Hvilken rolle? For lige 
så klart det forekommer, at der er brug for en undervisnings- og træ-
ningsindsats – både for at udvikle holdninger og for at udvikle viden og 
kunnen – lige så klart er det, at man ikke kan undervise effektivt inden 
for dette felt uden at ændre de traditionelle undervisningsmetoder. Det 
kræver med andre ord fornyelse i uddannelsessektoren at løfte denne op-
gave.

De største svagheder i dagens uddannelsessystem i relation til den entre-
prenørielle udfordring er:

 ·  Opdelingen i faglige ”siloer”: Entreprenørskab kræver tværfaglighed, 
hvilket hæmmes af den stærke opdeling i enkeltfag. Underviserne opfat-
ter sig typisk som bærere af enkeltfaglighed og er uvante med og util-
passe ved tværfaglig undervisning. 

 ·  Dominansen af traditionel lærerstyret undervisning: Entreprenørskabs-
undervisning kræver, at elever og studerende aktiveres, og at læreren træder 
i baggrunden og bliver coachende snarere end dirigerende.

 ·  Dominansen af passiv læring: I traditionel undervisning betones reak-
tive læringsformer hos elever og studerende (læse-lytte-huske). I tidens 
løb er disse helt passive former blevet suppleret med mere aktiverende 
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INDLEDN ING10

træning i at formulere, diskutere, reflektere og analysere. Men der sav-
nes fortsat proaktive former (nytænke-initiere-handle), der griber om 
nye udfordringer og træner foretagsomhed. Det kunne kaldes projekt-
orienteret og problembaseret undervisning tilsat værdiorientering, dvs. 
spørgsmålet om, hvem det nye skaber værdi for, og hvordan værdiska-
belsen sker.

Det danske uddannelsessystem er imidlertid, ligesom uddannelsessystemer-
ne i mange andre lande, begyndt at tage den entreprenørielle udfordring 
alvorligt. Nye fag og linjer er indført både på gymnasialt niveau og de vide-
regående uddannelser, nye undervisningsformer som camp-metoden bruges 
stadig hyppigere (Bager 2008), forretningsplanskonkurrencer som European 
Business Games og Venture Cup har vundet udbredelse, nye centre for entre-
prenørskab er blevet dannet ved universiteterne, og regeringen har formule-
ret en ambition om, at Danmark i 2015 skal være i toppen i Europa på dette 
felt. Siden 2005 har særlige initiativer som Iværksætterakademiet IDEA, 
Selvstændighedsfonden/Young Enterprise og Øresund Entrepreneurship 
Academy desuden skubbet til denne udvikling.

Resultaterne er da også begyndt at vise sig. Som en af artiklerne i denne 
antologi påviser, er andelen af yngre iværksættere, der har modtaget un-
dervisning og træning, langt højere end andelen af ældre iværksættere 
med samme baggrund (Schøtt og Ottósson 2009). Et tilsvarende møn-
ster ser vi i andre europæiske lande. En spørgeskemaundersøgelse for EU 
(25 lande) viser således, at næsten halvdelen af de 15-24 årige erklærer 
sig enige i, at skolen har gjort dem interesserede i at blive iværksættere 
mod blot ca. en fjerdedel for de ældre aldersgrupper (EU/Gallup 2007). 
Samme undersøgelse påviser desuden, at Danmark indtil videre ligger i 
bunden mht. uddannelsessystemets præstationer, jf. tabel 1.
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11INDLEDN ING

Tabel 1. EU-befolkningers svar på tre påstande om skolegang og entreprenørskab

”Min skolegang fik 
mig til at udvikle min 
sans for initiativer – 
en form for entrepre-
nøriel holdning”

”Min skolegang gav 
mig en bedre forstå-
else af betydningen 
af entreprenørskab i 
samfundet”

”Min skolegang gjor-
de mig interesseret i 
at blive iværksætter”

Danskere, der  
erklærer sig enige 
eller helt enige

39% 31% 20%

Gennemsnit for 25  
EU lande (enige  
eller helt enige)

50% 48% 28%

Kilde: EU/Gallup 2007

Tilsvarende resultater har Global Entrepreneurship Monitor (GEM)-
projektet nået ved gentagne målinger af eksperters vurdering af uddan-
nelsessystemets præstationer i et stort antal lande verden over. Trods for-
bedringer i de senere år ligger Danmark også i den tunge ende i en global 
sammenhæng, specielt hvad angår de videregående uddannelser (Schøtt 
2008). Endelig har en undersøgelse af udbredelsen af entreprenørskabs-
fag i København og Øresundsregionen påvist, at udbuddet af universi-
tetsfag her fortsat er ret lavt sammenlignet med andre europæiske byer 
(Autio 2007).

Der er derfor trods de senere års fremskridt brug for at fortsætte og 
endda intensivere indsatsen for at fremme undervisning og træning i en-
treprenørskab i Danmark. Men der er også brug for at overveje, hvilken 
overordnet strategi der skal lægges på dette felt. Danmark kan, med den 
erfaring vi har om udviklingen i mere avancerede lande, undgå nogle af 
de faldgruber, de har oplevet. 

En af faldgruberne hedder: ensidig betoning af forretningsplansfag. Det 
typiske er i dag i Danmark, at studerende undervejs i deres studium får et 
tilbud om et fag om forretningsplanlægning og ”start din virksomhed”-
metoder, måske koblet med en forretningsplanskonkurrence. Dette er et 
udmærket første skridt, men langt fra tilstrækkeligt. 

Det er der to vigtige grunde til. Den ene vedrører indholdet i under-
visningen. Som en af artiklerne i denne antologi påviser, så er det ikke de 
mere håndværksmæssige sider af udarbejdelsen af forretningsplaner, der 
skaber den største effekt (Autio & Heebøll 2009). Den store effekt ligger 
i udviklingen af det, forfatterne kalder ”sans for forretningsmuligheder” 
(på engelsk Opportunity Recognition). Skal denne kompetence udvikles, 
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bør der lægges mere vægt på ”ideation”-fag i fremtiden, dvs. fag, hvor 
elever og studerende trænes i at fostre ideer og vurdere realiseringsmulig-
hederne. Ikke blot en enkelt god idé, der herefter søges implementeret, 
men mange ideer. Et forskningsprojekt i USA har påvist, at studerende, 
der trænes i Opportunity Recognition, bliver bedre til det end andre stu-
derende inden for samme faglige felt (Detienne & Chandler 2004).

Den anden grund vedrører opfattelsen af entreprenørskab som en form 
for suppleringsfag, noget der kommer sidst i et uddannelsesforløb som en 
praktisk kompetence, der lægges oven i det egentlige faglige stof. På denne 
måde bliver entreprenørskab kun et lille hjørne i det faglige landskab, hvor 
det snarere bør være noget, der gennemsyrer alle fag i større eller mindre 
grad, fordi det er en kompetence stort set alle veluddannede får brug for i 
deres karriere, hvad enten de bliver selvstændige eller lønmodtagere. Sagt 
med andre ord er det mere metode end fag, der skal lægges vægt på, dvs. 
en anderledes og mere innovativ måde at undervise eksisterende fag på – i 
øvrigt et synspunkt, der støttes af et flertal af de danske vækstiværksættere 
(Krogh Petersen 2009). Mange humanistiske, samfundsvidenskabelige og 
naturvidenskabelige fag kan undervises på en mere entreprenøriel måde, 
end tilfældet er i dag, hvilket vil styrke de studerendes entreprenørielle 
mindset og udviklingen af implicitte entreprenørielle kompetencer. Med 
dette som ballast vil det være nemmere for disse studerende at forstå de 
særlige fag eller valgfag, der er deciderede entreprenørskabsfag. Det vil 
ikke være som at bevæge sig fra ét fagligt-metodisk univers til et helt andet, 
som det reelt er i dag. En sådan dobbeltstrategi, der betoner den samtidige 
udbredelse af entreprenørskabsfag og innovative undervisningsmetoder, 
anbefales i dag fra mange sider i den internationale debat om udbredelse 
af undervisning og træning i entreprenørskab (Gibb 2006, Scharmer & 
Kaüfer 2000, EU Expert Group 2008).

 

Del 1: Behovet for og effekten af undervisning og  
træning i entreprenørskab

Thomas Schøtt og Hannes Ottósson: Entreprenørers træning i entreprenør-
skab: Effekten på foretagsomhed
Analyserne i denne artikel hviler også på GEM-data, nemlig opfølgen-
de interviews med 687 danske iværksættere, som er fundet via de årlige 
GEM-undersøgelser. Disse iværksættere, som repræsenterer et tilfældigt 
udsnit af samtlige danske iværksættere, har svaret på en række spørgs-
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13INDLEDN ING

mål om undervisning, træning og kompetencer. Analysen viser, at kun et 
mindretal af iværksætterne, nemlig 21%, har fået undervisning og træ-
ning inden for området. Den viser samtidig, at de, der har modtaget un-
dervisning og træning, har haft glæde af det, specielt hvis den har været 
praktisk orienteret. Analysen dokumenterer, at undervisningen har øget 
iværksætternes motivation, kompetencer og præstation. Det øgede udbud 
af undervisnings- og træningstilbud i uddannelsessektoren og andre steder 
har medført, at yngre iværksættere i betydeligt højere grad har modtaget 
undervisning end de ældre. Analysen konkluderer derfor, at vi fremover 
sandsynligvis vil få flere foretagsomme mennesker i samfundet end i dag, 
fordi flere vil modtage relevant uddannelse og træning i deres unge år.

Susanne Krogh Petersen: I teori og (især) praksis – iværksætternes eget bud
Datagrundlaget for denne artikel er to interviewundersøgelser blandt 
medlemmerne af Dansk Industris IværksætterNetværk på ca. 350 virk-
somheder med vækstambitioner, hvoraf omkring 60% har internationale 
aktiviteter i en eller anden form. Der er altså tale om et udsnit af de iværk-
sættere, der blev analyseret i den foregående artikel, nemlig vækstiværk-
sættere. Også denne artikel interesserer sig for behovet for og effekten 
af undervisnings- og træningsindsatsen, herunder hvilken undervisning 
disse iværksættere rent faktisk har modtaget, og hvorledes de synes, ud-
dannelsessystemet burde indrettes. Budskaberne fra vækstiværksætterne 
er klare: Der skal undervises mere i iværksætteri, og det skal i højere grad 
ske ved at integrere iværksætteri i eksisterende fag end ved at indføre nye 
fag. Artiklen viser også, hvilke kompetencer vækstiværksætterne anser for 
de centrale hos sig selv. Topscorerne er her: ”tænke i muligheder”, ”hand-
lekraftig” og ”idérig”. Det er derfor disse kompetencer, der skal være i 
fokus for undervisning og træning inden for området – i øvrigt i fin over-
ensstemmelse med konklusionen i artiklen af Autio og Heebøll (se kap. 
3). Artiklen præsenterer to spændende cases, der uddyber vækstiværksæt-
ternes syn på kompetencer og uddannelsessystemet.

Erkko Autio og John Heebøll: Effekten af iværksætterundervisning ved de 
videregående uddannelser
Via et enormt datamateriale, indsamlet af Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM-projektet over seks år i 50 lande), analyseres det i denne 
artikel, hvilke af GEM-projektets ti rammebetingelser, der har effekt på 
forekomsten af vækstiværksættere i landene. Svaret er, at kun én ramme-
betingelse påvirker forekomsten af vækstiværksættere signifikant positivt, 
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nemlig uddannelse og træning af elever og studerende – især indsats ved 
de videregående uddannelser. Desuden viser analysen, at det er undervis-
ning og træning af de unges ”sans for forretningsmuligheder”, der er den 
vigtigste faktor, langt vigtigere end den mere håndværksmæssige håndte-
ring af forretningsplaner og lignende. Budskabet til politikerne er altså 
klart: Læg vægt på uddannelsessektoren, hvis I ønsker høj effekt af den 
politiske indsats! Og budskabet til uddannelsessektoren er også klart: Det 
er ikke nok med undervisning i forretningsplaner og lignende; det cen-
trale er at træne elever og studerende i at opdage og vurdere muligheder!

Valdemar Duus: Fremtidens undervisning har entreprenøriel mestring som 
fokusområde
I denne artikel anskues uddannelsessystemet som ét hele med entrepre-
nørskab som en søjle, der går igennem alle uddannelsestrin. Den over-
ordnede ambition er, at der skal undervises og trænes mere på alle trin, 
men naturligvis således at indhold og metoder afstemmes efter elevers og 
studerendes alder og faglige niveau. Noget skal dog gå igen fra trin til trin 
og gennemsyre hele uddannelsessystemet: ambitionen om at opnå entre-
prenøriel mestring. Mestring kan knyttes til det engelske ord ”coping”, 
som betyder at ”handle, håndtere og overkomme”. Vi kan ”mestre” vir-
keligheden ved ikke at lukke os selv ude fra verden og dens muligheder, 
men ved at tage aktiv del i og bidrage til en fortsat udvikling. For at 
kunne opnå entreprenøriel mestring skal vi besidde tre kompetencer: den 
visuelle, den kommunikative og den metodiske/redskabsmæssige kompe-
tence. Via disse kompetencer kan der skabes sammenhæng mellem det, 
man kan, den viden og de færdigheder, uddannelsen har givet én på et 
eller andet fagligt niveau og i en eller anden specialiseringsgrad, og så et 
praksisaspekt. 

Kristian Philipsen og Lars Funder: Udviklingen af entreprenørielle kompe-
tencer på gymnasieuddannelser
I denne artikel sættes der fokus på et bestemt trin i uddannelsessyste-
met, nemlig det gymnasiale, som i Danmark er opdelt i tre retninger: 
det almene gymnasium (STX), handelsgymnasiet (HHX) og det tekniske 
gymnasium (HTX). Det påvises i artiklen, at entreprenørskabsfag har 
langt større udbredelse i HHX og HTX end i STX, både som egentlige 
fag og som ekstraordinær træning via forretningsplanskonkurrencer som 
Young Enterprise og European Business Games. Artiklen argumenter for, 
at praksis- og handlingsorienterede elementer er vigtige i dette fagområde. 
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Det er ikke tilstrækkeligt at undervise om entreprenørskab, der skal også 
trænes i entreprenørskab. Via en undersøgelse af 160 elever på handels-
gymnasier i Trekantområdet (Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, 
Vejen og Vejle kommune) påvises det, at denne form for undervisning og 
træning skaber mange relationer mellem gymnasier og erhvervsvirksom-
heder. Kapitlet afsluttes med at diskutere, hvilke tiltag der kan sættes i 
værk for at øge antallet af gymnasieelever, som får udviklet entreprenøri-
elle kompetencer.

Hjalte Højsgaard og Stefan K. Madsen: Når studerende selv søger kompetencer
I de sidste ca. fem år er der blandt studerende ved en række universiteter 
dannet lokale foreninger af studerende med interesse for entreprenørskab, 
som på landsplan er samlet i START Danmark. Forfatterne til denne ar-
tikel har været nøglepersoner i denne udvikling. I artiklen beskriver de 
deres motiver. De studerende fandt sammen, fordi de ikke fik, hvad de 
søgte i den offentligt udbudte undervisning, savnede kontakt med andre 
studerende med interesse for iværksætteri samt kontakt med rollemodel-
ler. De ønskede både at forbedre deres faglige kompetencer inden for 
området og deres mere praktiske evner til selv at udfolde entreprenørielle 
processer. Artiklen beskriver de mange udfordringer, der er ved at udvikle 
og vedligeholde denne form for studenterforeninger, som drives af de 
studerendes frivillige indsats og vanskeliggøres af et svagt finansielt fun-
dament. START Danmark har modtaget et vist finansielt tilskud udefra, 
blandt andet fra Iværksætterakademiet IDEA, men ikke tilstrækkeligt til 
for alvor at konsolidere foreningen. 

Del 2: Metoder til entreprenøriel kompetenceudvikling

Heidi Risbøl Nielsen, Majbritt Rostgaard Evald og Anja Sinding Morgen: 
Udviklingen i entreprenørskab og innovation ved de videregående uddannel-
ser: Fokus på undervisningsmetoder og ledelsesmæssig opbakning 2005-2008
Denne artikel giver, via analyse af svar fra over 100 undervisere i entrepre-
nørskab ved videregående uddannelser i både 2005 og 2008, et indblik 
i de undervisningsmetoder, der anvendes på dette uddannelsestrin, samt 
undervisernes vurdering af, om metoderne er stimulerende for de stude-
rendes læring. Overordnet dokumenterer artiklen, at der fortsat i 2008 er 
en betydelig kløft mellem de metoder, der anvendes, og de metoder, der 
anses for at være bedst til at stimulere læringen. For tre metoder kan der 
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dog konstateres betydelig fremgang fra 2005 til 2008, nemlig med hen-
syn til anvendelsen af e-læringsmetoder, rollespil og laboratoriearbejde. 
Artiklen redegør også for undervisernes syn på ledelsens opbakning til un-
dervisningen i entreprenørskab, hvor der er tale om en tydelig positiv ud-
vikling for universiteterne, mens udviklingen for især professionshøjskoler 
(der tidligere hed CVU’ere) har været negativ. Dette kan dog formentlig 
tilskrives det ledelsestomrum, der har været ved professionshøjskolerne i 
2007 og 2008 på grund af fusioner og nye ledelsers tiltrædelse.

Olav Jull Sørensen og Erik Laursen: Problembaseret læring og udvikling af 
handlingskompetencer hos iværksætteren
Denne artikel handler om brugen af problembaseret læring (PBL) i under-
visningen i entreprenørskab. Hovedargumentet er, med afsæt i erfaringer 
fra Aalborg Universitet, at PBL bør videreudvikles mod en 3. generation, 
hvis denne læringsmetode for alvor skal matche behovene inden for un-
dervisningen i entreprenørskab. I denne 3. generation bør der være fokus 
på ”handling” og ”konstruktion af virkeligheden”. Artiklen argumenterer 
endvidere for nødvendigheden af, at undervisningen i entreprenørskab 
er fuldt integreret i de normale curricula og ikke løsrives fra universite-
tets generelle organisering af undervisningen. Universitetets traditionelle 
styrker hentet fra hhv. forskning og læring skal her bruges konstruktivt i 
udviklingen af 3. generation af PBL-modellen, således at fragmentering 
undgås, og projektarbejdets aktions- og refleksionsforløb styrkes.

Kåre Moberg, Christian Vintergaard og Lene Vestergaard: Entreprenøriel ka-
pacitet gennem uddannelse
Både for enkelte universiteter, regioner og lande er det vigtigt at udvikle 
metoder til at overvåge, hvad der undervises i inden for entreprenørskabs-
feltet og hvordan. I denne artikel præsenteres og diskuteres en ny metode 
til at overvåge entreprenørskabsundervisningen, som er taget i anvendelse 
ved universiteterne i Øresundsregionen. Modellen giver mulighed for at 
afdække, hvilke entreprenørskabsfag der skal udbydes, for at der kan blive 
startet nye virksomheder og skabt vækst i en region. Modellen til kate-
gorisering af entreprenørskabsfag beskrives, og der gives eksempler på, 
hvordan den bruges i praksis. Endelig gives der forslag til forbedringer 
af modellen og videre studier. Mere generelt argumenterer artiklen for 
vigtigheden af, at entreprenørskab indgår i universiteternes uddannelses-
katalog, og dette anskues som et centralt element i bestræbelserne på at 
opbygge entreprenøriel kapacitet i regionen.
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Mette Marie Georgi og Klaus I. Hell: En international kollektion af kompe-
tencer – med fokus på tøjbranchen
Artiklen beskæftiger sig med den rivende udvikling i den danske tøj-
branche og de nye kompetencer, især internationale kompetencer, som 
er nødvendige for at fortsætte den positive udvikling i de kommende 
år. Hovedargumentet er, at forretningskompetencerne hos danske mode-
virksomheder skal styrkes, og iværksætterne klædes bedre på til at komme 
ud på flere internationale markeder. Kodeordene til vækst er adgang til 
viden, internationalisering, talentudvikling, netværk og et styrket globalt 
udsyn. Det kan dog være svært at omsætte i en verden, der styres af desig-
nere uden et dybt kendskab til forretningsforståelse, eller hvordan strate-
gier udvikles og udmøntes. Nøglen til vækst og bedre indtjening er derfor 
styrkede kompetencer inden for primært salg, markedsføring, kapital og 
internationalisering. Sidst i artiklen er der konkrete forslag til, hvordan 
det kan omsættes til praksis.

Astrid Heinemann Lassen og Suna Løwe Nielsen: VisionCamp: Om innova-
tiv faglighed som omdrejningspunkt for entreprenant kompetenceudvikling
I de senere år har camp-metoden vundet udbredelse i entreprenørskabs-
undervisning. Den har vist sig at være en effektiv metode til intensive, 
tværfaglige forløb rettet mod såvel udvikling af nye ideer som realise-
ring af disse. Ideer kan stamme fra de studerende, men kan også hentes 
i virksomheder, i universiteternes tech-trans-afdelinger og andre steder. 
Spørgsmålet er imidlertid, om metoden også er effektiv til at stimulere 
vidensintensiv entreprenørskab, hvor den gode idé skal kombineres med 
den rette faglige viden. Afprøvning af dette var målet med VisionCamp 
2008, som tog afsæt i et bestemt fagligt felt: Supply Chain Management. 
Hensigten var at demonstrere, at camp-metoden også kan bruges til at 
udvikle og videreudvikle ideer med højt fagligt indhold. Eksperimentet 
var som helhed vellykket. Forløbet stimulerede en række kompetencer 
hos deltagerne, som er vigtige inden for entreprenørskab: kreative kom-
petencer, teknisk/faglige kompetencer og relationelle kompetencer.

Søren Hansen og Christian Byrge: WOFIE – Fire dages workshop for 450 
studerende i entreprenørskab
Undervisning og træning i entreprenørskab foregår som regel som inten-
sive forløb i små hold. En central udfordring for videregående uddannel-
sesinstitutioner er at opskalere indsatsen, så mange studerende nås. I den-
ne artikel fortælles om et forløb i foråret 2008 ved Aalborg Universitet, 
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hvor dette lykkedes. WOFIE var en workshop, hvor 450 studerende ved 
Aalborg Universitet gennem fire dage blev undervist i entreprenørskab, 
innovation og kreativitet på tværs af fakulteter, institutter og studienævn. 
WOFIE var en succes, fordi det kunne lade sig gøre at tænke, planlægge 
og gennemføre en så omfattende workshop – og fordi både lærere og 
studerende fik en tværfaglig og intens erfaring med en helt ny måde at 
tænke undervisning på. Forløbet er også en historie om, hvordan didaktik 
baseret på parallel tænkning kan anvendes som krumtap i en workshop 
gennemført af 30 lærere, hvoraf hovedparten ikke havde undervist i en-
treprenørskab før. Både studerende og undervisere evaluerede forløbet 
overvejende positivt. 
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1. DEL 
Behovet for og effekten af undervisning og træning i entreprenørskab
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Entreprenørers træning i 
entreprenørskab:  
effekten på foretagsomhed
Thomas Schøtt og Hannes Ottósson, Syddansk Universitet

Resumé
Rollen som entreprenør professionaliseres i stigende grad i Danmark og 
mange andre lande. Det sker via uddannelse og træning, både i uddan-
nelsessystemet rettet mod børn og unge og som kurser og efteruddannelse 
for voksne iværksættere. I denne artikel ser vi nærmere på professionalise-
ringen i Danmark. Er professionaliseringen i dag udbredt på den måde, 
at uddannelse og træning i entreprenørskab er typisk blandt entrepre-
nører? Er uddannelse og træning fortrinsvis teoretisk eller praktisk, og 
øger den foretagsomheden? Disse spørgsmål undersøges ved interviews 
med 687 tilfældigt udvalgte entreprenører, der blev identificeret i GEM-
undersøgelsen. Analyserne viser, at kun et fåtal af entreprenører har fået 
uddannelse eller træning i iværksætteri eller innovation. Uddannelsen og 
træningen har vægtet teori mere end praksis, og dog viser det sig, at entre-
prenørernes motivation, kompetencer og præstation, især øges, når prak-
sis er blevet vægtet højest. Selvom professionaliseringen hidtil har været 
beskeden, så er den nu hyppig blandt de unge, og den vil utvivlsomt 
fremme foretagsomheden blandt fremtidige entreprenører. 

Introduktion: professionalisering af rollen som entreprenør
Skabelse af et nyt foretagende eller produkt blev tidligere betragtet som 
en proces med prøvelser og fejltagelser, som ildsjæle hengav sig til. Der 
var engang, hvor folk der startede et foretagende, blev betragtet som sær-
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linge. De ansås for enspændere, der brød med gængse paradigmer og 
gik nye veje gennem ild og vand med stor risiko for at bukke under og 
forsvinde i glemsel. Der var engang, hvor ydelser blev givet til arbejdsløse 
for at beskæftige dem med at lave en virksomhed for at reducere arbejds-
løsheden. Støtten blev ikke givet med det formål at starte nye foreta-
gender, og en persons opstartsaktivitet var ikke etableret som en rolle, 
der gav anerkendelse i samfundet. Nu er aktiviteten institutionaliseret 
og er ofte betegnet entreprenørskab med en særskilt rolle i samfundet, 
en særlig erhvervsbeskæftigelse med støtte, anerkendelse og prestige, og 
som ofte betegnes entreprenør. Entreprenørskab er blevet en del af mo-
derniteten. Moderniteten har med sine ideer om fremskridt altid lovprist 
det nyskabende, men indtil for nylig har entreprenørskab ikke været i 
fokus. Entreprenørskab betragtes nu som en ingrediens i modernitetens 
fremskridtsideologi, og den promoveres globalt, konkret af organisatio-
ner såsom OECD, Verdensbanken og FNs industrielle udviklingsorga-
nisation UNIDO; eksempelvis er en OECD-rapport om dansk politik 
mht. entreprenørskab under udgivelse. Den globaliserede modernitets-
ideologi med fokus på entreprenørskab udmøntes rundt omkring i ver-
den igennem national politik, der implementeres i offentlige foranstalt-
ninger og støtteprogrammer ofte med privat partnerskab, og som analyse-
res i forskerkredse, især i det internationale forskersamarbejde på Global 
Entrepreneurship Monitor (hvor det øverste ansvar for den danske del 
påhviler førsteforfatteren).

Entreprenørskab er en erhvervsbeskæftigelse – nemlig at udnytte en 
forretningsidé ved at skabe en organisatorisk ramme for løsningen af en 
opgave, typisk et nyt firma eller en ny afdeling i et eksisterende firma. 
Arbejdet betragtes nu i stigende grad som noget, der kan og bør læres 
igennem uddannelse og træning, så rollen professionaliseres. En professi-
on er en erhvervsbeskæftigelse, der typisk involverer et langvarigt og spe-
cialiseret uddannelsesforløb eller træning, der er tilrettelagt med henblik 
på denne erhvervsbeskæftigelse. Sådan specialiserede uddannelsesforløb 
og træning udbydes i stigende antal i hele uddannelsessystemet i mange 
andre lande siden 1980’erne og i Danmark efter årtusindskiftet, netop 
for at professionalisere rollen som entreprenør (Katz 2003). Uddannelse 
i entreprenørskab kunne defineres snævert som universitære uddannel-
ser specifikt i iværksætteri og innovation (eksempelvis den specialiserede 
HA-linje i Entreprenørskab og Innovation ved Syddansk Universitet i 
Kolding). Uddannelse i entreprenørskab kunne også defineres bredt som 
al uddannelsesaktivitet, der bibringer viden om entreprenørskab (Kuratko 
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2005). Her i artiklen indtager vi en position midt imellem og undersøger 
den undervisning og træning i iværksætteri og innovation, som fås igen-
nem uddannelsessystemet. Denne er mere omfattende end de uddannel-
ser, der uddanner iværksættere, men mindre omfattende end den uddan-
nelsesaktivitet, der måske mere eller mindre sporadisk og usystematisk 
giver viden om entreprenørskab.

Eftersom udbuddet af undervisning og træning er hastigt stigende, så 
stiger forbruget også som en forøgelse i uddannedes modtagelse af under-
visning og træning. Unge under uddannelse modtager da også i stigende 
grad undervisning og træning i iværksætteri og innovation. Omvendt ved 
vi endnu ikke, i hvilken grad de entreprenører, der er aktive i dag, faktisk 
har fået sådan undervisning og træning. Vi kender altså ikke graden af 
professionalisering af erhvervsrollen til fulde.

Undervisning og træning i iværksætteri og innovation indeholder ty-
pisk både teori og praksis, men ofte er vægten på det ene frem for det 
andet. I udlandet og specielt i USA ser det ud til, at undervisning og træ-
ning i iværksætteri og innovation fokuserer mere på praksis, ”hands on”, 
end andre erhvervsuddannelser, måske fordi iværksætteri og innovation 
præges af usikkerhedsmomenter (Gartner og Vesper 1994). Nogle mener, 
at indholdet er for meget orienteret mod praksis, og anbefaler i stedet et 
mere teoretisk indhold i undervisningen (Fiet 2001). Argumenterne er, at 
et praktisk fokus simplificerer den usikre nyskabelsesproces, at dets fokus 
på profiler af succesfulde entreprenører og best-practice ikke er passende 
for enhver entreprenør, og at en mere teoretisk undervisning derfor vil 
give et bredere grundlag for en karriere som entreprenør. Men om et un-
dervisningsindhold af teori eller af praksis er mest fremmende for senere 
arbejde, det er jo et spørgsmål, der kan besvares ved en undersøgelse, og 
som søges besvaret her.

Undervisning og træning påvirker modtagernes forhold til erhvervsrol-
len. De kommer til at se erhvervsrollen som mere ønskværdig (Peterman 
og Kennedy 2003), de bliver mere tilbøjelige til at blive entreprenører 
(Pittaway og Cope 2007), de får oftere intention om at blive entrepre-
nører (Souitaris, Zerbinati et al. 2007), de udtrykker større behov for at 
præstere (Hansemark 1998), og de ønsker oftere at blive selvstændige 
erhvervsdrivende (Westhead, Storey et al. 2001). Vi har endnu ikke me-
get kendskab til undervisningens indvirkning på det senere arbejde som 
entreprenører.

GEM-Antologi 2008.indd   25 15/12/08   8:11:29



26 ENTREPRENØRERS  TRæNING  I  ENTREPRENØRSKAB :  E FFEKTEN  På  FORETAGSOMHED

Professionalisering af rollen som entreprenør rejser således flere spørgs-
mål:

·   Er professionaliseringen udbredt? Er entreprenører nu typisk folk, der i 
deres uddannelse blev undervist eller trænet i entreprenørskab eller in-
novation? 

 ·  Er en sådan undervisning og træning oftest teoretisk eller praktisk? 
 ·  Øger undervisning og træning i væsentlig grad entreprenørernes moti-
vation, kompetencer og præstation? 

·  Hvad har størst effekt, teori eller praksis? 

Denne række spørgsmål skal besvares her gennem en undersøgelse af 
danske entreprenører.

Datagrundlag: Follow up-interviews på GEM’s voksenbefolkningsundersøgelse
Spørgsmålene skal undersøges ved interviews med 687 entreprenører, 
som vi identificerede i 2006 i Global Entrepreneurship Monitor-(GEM-)
spørgeskemaundersøgelsen af befolkningens deltagelse i entreprenørskab. 
GEM udspørger et ret repræsentativt udsnit af voksenbefolkningen, så 
også vores follow up-interviews er med et tilnærmelsesvis repræsentativt 
udsnit af landets entreprenører, og derfor kan konklusionerne med en vis 
grad af sikkerhed generaliseres.

Entreprenører identificeres i undersøgelsen som personer, der har 
intention om at starte et foretagende inden for de næste få år (prospektive 
startere), personer, der er i færd med at starte en ny virksomhed uden en 
arbejdsgivers deltagelse (uafhængige startere), personer, der er i færd med 
at starte en ny virksomhed eller forretningsområde sammen med deres 
arbejdsgiver (jobrelaterede startere), og personer, der ejer og leder en 
virksomhed, hvad enten den er ny eller etableret (hvorimellem vi sætter 
et skel ved fem år). Disse typer af entreprenører betegner vi: 

·  Prospektive startere.
·  Uafhængige startere. 
·  Jobrelaterede startere 
·  Ejerledere i nye virksomheder.
·  Ejerledere i etablerede virksomheder.
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I 2007 foretog vi follow up-interviews med entreprenørerne. Vi spurgte, 
om de under deres uddannelse havde fået undervisning eller træning i 
iværksætteri og innovation. Hvis de svarede bekræftende, spurgte vi, om 
denne undervisning eller træning var fortrinsvis teoretisk eller praktisk, 
og om den øgede deres motivation, øgede deres kompetencer og øgede 
deres præstation.

Entreprenørers undervisning og træning i iværksætteri og innovation
Hvorvidt professionaliseringen af rollen som entreprenør er gennemtræn-
gende i det danske samfund, kan formuleres som et spørgsmål om, hvor 
stor en del af entreprenørerne der i deres uddannelse blev undervist eller 
trænet til dette arbejde. Derfor spurgte vi entreprenørerne: 

”Når du tænker tilbage på din uddannelse, modtog du da nogen undervis-
ning eller træning i iværksætteri eller innovation?”

Tabel 1 viser, at kun hver femte entreprenør i sin uddannelse blev under-
vist eller trænet til denne erhvervsbeskæftigelse. Dermed er professionali-
seringen ikke på nuværende tidspunkt gennemtrængende. 

Tabel 1. Entreprenørers undervisning eller træning i iværksætteri eller innovation.

Er blevet undervist 21%

Ingen undervisning 79%

Sum 100%

 N entreprenører 687

Men undervisning og træning synes at være særlig udbredt for visse typer 
af entreprenører, Tabel 2 (Forskellene mellem de forskellige typer entre-
prenører er statistisk set marginalt signifikante, med en p-værdi på 0,10 
i en signifikanstest). Undervisning og træning er mest udbredt blandt 
de uafhængige startere; næsten hver tredje uafhængige starter blev under 
uddannelsen undervist i iværksætteri eller innovation. Undervisning og 
træning er næstmest udbredt blandt de prospektive startere; næsten hver 
fjerde prospektive starter er undervist i iværksætteri eller innovation. De 
prospektive startere har en ambition om at starte, men mange, formentlig 
de fleste, dropper ambitionen, og de, som ikke er undervist eller trænet i 
iværksætteri eller innovation, er nok særlig tilbøjelige til at droppe drøm-
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men. Derfor vil de 23% underviste prospektive startere nok udgøre en 
langt større procentdel, når de, der ikke dropper ud, bevæger sig ind i 
startfasen. Dette antyder professionaliseringens fremmarch. 

Tabel 2. Entreprenørers undervisning og træning i iværksætteri og innovation i hver fase.

Prospektive
startere

Uafhængige
startere

Jobrelaterede
startere

Ejerledere
i nye
virksom- 
heder

Ejerledere 
i etablerede
virksomhe-
der

Er blevet 
undervist

23% 30% 17% 16% 14%

Ingen  
undervisning

77% 70% 83% 84% 86%

Sum 100% 100% 100% 100% 100%

N entrepre-
nører

322 78 76 126 85

Professionaliseringens fremmarch antydes også ved at undervisning og 
træning er mindst udbredt blandt ejerledere i de etablerede virksomhe-
der. De er jo overvejende noget ældre, har større anciennitet, og er ud-
dannede forud for bølgen af undervisning og træning i iværksætteri og 
innovation.

Professionaliseringens fremmarch viser sig mere direkte og klart ved, at 
alderen hænger sammen med undervisning eller træning, nemlig på den 
måde, at flere blandt de unge entreprenører end blandt de ældre entrepre-
nører var blevet undervist eller trænet i iværksætteri eller innovation.

Teori og praksis i undervisning og træning
Praksis frem for teori er nogle steder i udlandet, specielt i USA, prioriteret 
meget højt i undervisning og træning i entreprenørskab. Men hvordan er 
situationen i Danmark: Er entreprenørers undervisning og uddannelse 
også her mest praktisk, er den mest teoretisk, eller måske en ligelig blan-
ding?

Vi spurgte de entreprenører, der i deres uddannelse havde modtaget un-
dervisning eller træning i iværksætteri eller innovation: 

”Var det mest teoretisk undervisning eller mest praktisk træning?”
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Tabel 3 viser, at entreprenørers undervisning og træning langt oftest hav-
de være teoretisk. Så danske entreprenører er nok i denne henseende no-
get forskellige fra deres amerikanske kolleger, der oftere er uddannet med 
”hands on”-entreprenørskab.

Tabel 3. Undervisningens eller træningens indhold af teori og praksis.

Teori 72%

Ligeligt fordelt 17%

Praksis 11%

Sum 100%

N underviste entreprenører 141

Vi skal i det følgende undersøge om indholdet af teori eller praksis påvir-
ker entreprenørernes motivation, kompetencer og præstation.

Motivation fremmes ved undervisning og træning, især praksis
Hvordan påvirker undervisning og træning den senere karriere, specielt 
motivation, kompetencer og præstation? Først undersøger vi, om moti-
vationen øges.

Entreprenørerne, der i vores interview, fortalte, at de i deres uddannelse 
blev undervist eller trænet i iværksætteri eller innovation, fik herefter stil-
let spørgsmålet:

”Fik du dermed mere lyst til at skabe noget nyt?” 

Tabel 4 viser en bred fordeling; mange blev ikke mere motiverede, ret 
mange blev lidt mere motiverede, og mange blev meget mere motiverede 
til at skabe noget nyt. Så undervisningen og træningen øgede i betydelig 
grad motivationen for entreprenørskab.

Tabel 4. Effekten af undervisning på motivationen.

Meget mere lyst 36%

Lidt mere lyst 26%

Ikke mere lyst 38%

Sum 100%

N underviste entreprenører 141
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Er en sådan styrkelse af motivation mon afhængig af undervisningens 
indhold af teori eller praksis? Ja, tabel 5 viser, at motivationen påvirkes 
af indholdet (statistisk signifikant). Påvirkningen af motivationen øges 
mindst, når indholdet er mest teoretisk, og mest, når indholdet er mest 
praktisk eller lige dele teori og praksis.

Tabel 5. Effekten af undervisning på motivationen, afhængigt af undervisningens indhold.

Teori Ligelig teori og praksis Praksis

Meget mere lyst 30% 58% 44%

Lidt mere lyst 29% 8% 38%

Ikke mere lyst 42% 33% 19%

Sum 100% 100% 100%

N underviste entreprenører 101 24 16

Kompetencer fremmes ved undervisning og træning
Hvordan påvirker undervisning og træning entreprenørers kompeten-
cer?

Entreprenørerne, der i vores interview fortalte, at de i deres uddannelse 
blev undervist eller trænet i iværksætteri eller innovation, fik herefter stil-
let spørgsmålet:

”Blev du dermed mere kompetent til at skabe noget nyt?” 

Tabel 6 viser en bred fordeling; nogle blev ikke mere kompetente, mange 
blev lidt mere kompetente, og ret mange blev meget mere kompetente 
til at skabe noget nyt. Så undervisningen og træningen øgede i betydelig 
grad kompetencen for entreprenørskab.

Tabel 6. Effekten af undervisningen på kompetencen

Meget mere kompetent 35%

Lidt mere kompetent 45%

Ikke mere kompetent 20%

 Sum 100%

 N underviste entreprenører 139
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Er en sådan styrkelse af kompetencen mon afhængig af undervisningens 
indhold af teori eller praksis? Vi gættede på, at vægt på praksis fremmer 
kompetencen mere end vægt på teori. Sammenhængen synes at være så-
dan, men er statistisk set kun ret svag. Påvirkningen synes altså at være, at 
kompetencen øges mindst, når indholdet er mest teoretisk, og øges mest, 
når indholdet er mest praktisk eller lige dele teori og praksis.

Tabel 7. Effekten af undervisningen på kompetencen, afhængig af undervisningens indhold.

Teori Ligelig teori og praksis Praksis

Meget mere kompetent 32% 46% 40%

Lidt mere kompetent 47% 38% 47%

Ikke mere kompetent 21% 17% 13%

 Sum 100% 100% 100%

 N underviste entreprenører 100 24 15

Præstation fremmes ved undervisning og træning
Hvordan påvirker undervisning og træning entreprenørers præstation?

Entreprenørerne, der i vores interview fortalte, at de i deres uddannelse 
blev undervist eller trænet i iværksætteri eller innovation, fik herefter stil-
let spørgsmålet:

”Har du i din karriere haft gavn af denne undervisning eller træning, når 
du skulle arbejde innovativt eller etablere en ny forretningsenhed?” 

Tabel 8 viser en skæv fordeling; kun få fik ingen gavn, ret mange fik 
nogen gavn, og de fleste fik stor gavn. Så undervisningen og træningen 
øgede i betydelig grad deres præstation i entreprenørskab.

Tabel 8. Effekten af undervisningen på præstationen

Stor gavn 63%

Nogen gavn 33%

Ingen gavn 4%

 Sum 100%

 N underviste entreprenører 137
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Er en sådan højere præstation mon afhængig af undervisningens indhold 
af teori eller praksis? Vi gættede på, at vægt på praksis fremmer præsta-
tionen mere end vægt på teori. Sammenhængen ser ud til at være sådan, 
men kun svagt og ikke statistisk signifikant. At sammenhængen ser ud til 
at være der, men ikke er statistisk signifikant beror nok på, at fordelingen 
er skæv, og at antallet af entreprenører er ret begrænset i de to kategorier. 
Påvirkningen ser ud til at være, at et praktisk indhold øger præstationen 
mere end et teoretisk indhold.

Tabel 9. Effekten af undervisningen på præstationen, afhængig af indhold

Teori Ligelig teori og praksis Praksis

Stor gavn 61% 61% 80%

Nogen gavn 37% 26% 20%

Ingen gavn 2% 13% 0%

 Sum 100% 100% 100%

 N underviste entreprenører 99 23 15

Konklusioner: Entreprenørers foretagsomhed fremmes ved professionaliseringen
Spørgsmålene i undersøgelsen var for det første: Er professionaliseringen 
udbredt? Er entreprenører nu typisk folk, der i deres uddannelse blev 
undervist eller trænet i iværksætteri eller innovation? 

Professionaliseringen er svag i nutidens Danmark, idet kun hver femte 
entreprenør i sin uddannelse blev undervist eller trænet i entreprenørskab 
ifølge vore interviews med 687 entreprenører, identificeret i den dan-
ske befolkningsundersøgelse af Global Entrepreneurship Monitor. Men 
nutidens unge entreprenører er oftere end de ældre entreprenører blevet 
undervist eller trænet, så professionaliseringen er i fremmarch.

For det andet: Har professionalisering vægt på teori eller praksis i un-
dervisning og træning i iværksætteri og innovation i Danmark? 

Teori vægtes højest i Danmark, i modsætning til nogle andre lande, 
specielt USA, hvor vægten lægges på praksis.

Øger undervisning og træning i væsentlig grad entreprenørernes mo-
tivation, kompetencer og præstation? Hvad har størst effekt, teori eller 
praksis? 

Ja, motivation, kompetencer og især præstation øges. Især øges motiva-
tion og kompetencer, når vægten har været på praksis frem for teori.

Motivation, kompetence og præstation til entreprenørskab kan betrag-
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tes som udtryk for en underliggende mere generel egenskab – foretag-
somhed. En entreprenørs foretagsomhed, som øges ved undervisning el-
ler træning, kan identificeres ved summen af målene for motivationens, 
kompetencens og præstationens forøgelse ved undervisning. Vi skelner 
blot mellem stor og lille effekt, når vi skal vise sammenhængen med ind-
holdet i undervisningen. Tabel 10 viser, at praksis i højere grad end teori 
fremmer foretagsomhed (statistisk signifikant). 

Tabel 10. Effekten af undervisning på foretagsomhed, afhængig af indhold.

Teori Ligelig teori og praksis Praksis

Foretagsomhed øget meget 51% 74% 71%

Foretagsomhed øget lidt 49% 26% 29%

Sum 100% 100% 100%

N underviste entreprenører 98 23 14

Selvom professionaliseringen hidtil har været beskeden, så er den nu un-
der videre udbredelse blandt de unge og vil utvivlsomt fremme motive-
ring, kompetencer og præstation blandt fremtidige iværksættere.

Men professionalisering er jo ikke en automatisk proces. Det er en ud-
vikling, der drives gennem undervisningsprogrammerne. Det er jo stadig 
de allerfærreste elever og studerende, der i deres uddannelser får tilbudt 
undervisning og træning i iværksætteri og innovation, og det er stadig de 
færreste iværksættere, der har fået en sådan undervisning og træning.

I Danmark har knap 7% af voksenbefolkningen i deres skolegang mod-
taget træning i at starte virksomhed. I de fleste europæiske lande (såsom 
Belgien, Bosnien, Finland, Frankrig, Irland, Island, Italien, Kroatien, 
Letland, Makedonien, Slovenien, Storbritannien, Tyskland og Ungarn) er 
procentdelen højere, og i enkelte europæiske lande (såsom Grækenland) 
er procentdelen lavere. Danmark ligger næsten lavest, når det kommer 
til befolkningens modtagelse af træning i at starte virksomhed (Schøtt, 
2009).

At kun de færreste danske iværksættere har fået træning i entreprenør-
skab, og at Danmark ligger næsten lavest blandt de europæiske lande i 
befolkningens træning i at starte virksomhed, gør, at Danmark nok ikke 
i en overskuelig fremtid kan hæve sig over midterfeltet blandt landene i 
iværksætteri. Men det er jo netop et regeringsmål, at Danmark i løbet af 
nogle år skal op i toppen i iværksætteri og specielt i vækstiværksætteri, 
hvor landet nu ligger omkring midten blandt de udviklede lande (Schøtt, 
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2009). Hvis Danmark skal opad i iværksætteri, så vil det utvivlsomt kræ-
ve, at Danmark kommer op i midterfeltet i uddannelse og træning af 
fremtidens iværksættere.

Denne analyse indikerer, at indholdet af undervisningen og træningen 
af nutidens entreprenører har været mest teoretisk, men at foretagsom-
heden især er øget, når træningen har været mere praktisk. Det er derfor 
ikke tilstrækkeligt blot at øge udbuddet af undervisning og træning i en-
treprenørskab; balancen af teori og praksis bør også overvejes nøje. Da 
ikke alle modtagerne af undervisning bliver praktikere, iværksættere, men 
mange også vil blive undervisere, rådgivere og organisatorer, vil der nok 
være efterspørgsel efter et bredt spektrum af både teoretiske og praktiske 
undervisningsprogrammer i iværksætteri.

Note 
Undersøgelsen er støttet af iværksætterakademiet IDEA, International 
Danish Entrepreneurship Academy.
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I teori og (især) praksis – 
iværksætternes egne bud
Af Susanne Krogh Petersen, DI

Resumé
At være en god iværksætter handler især om at se muligheder, have idérigdom 
og være handlekraftig. Det er iværksætternes egne bud på deres vigtigste kom-
petencer. Hvis uddannelsessystemet skal bidrage til at udvikle disse kompeten-
cer, må det i langt højere grad integrere iværksætterånden i sin pædagogik og 
sit fokus. Iværksætteri kan ikke tænkes – det skal læres. Derfor er projektori-
enteret undervisning, konkurrencer og virkelige udfordringer nogle af de bud, 
som iværksætterne foreslår.

Introduktion
Igennem de seneste år er der kommet stort fokus på, hvordan vi skaber 
grobund for flere vækstiværksættere i Danmark. Danmark ligger pænt 
i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med, når det gælder 
start af virksomhed. Vi har dog stadig en stor udfordring foran os i for-
hold til at få virksomhederne til at vokse. Der arbejdes på flere fronter 
for at hjælpe virksomhederne på vej. Vores offentlige erhvervsservice er 
blevet grundigt renoveret, der arbejdes på at nedbringe de administrative 
byrder, og der findes efterhånden mange netværk og rådgivningstilbud, 
som gør deres bedste for at styrke iværksætterne.

Ikke mindst arbejdes der på at finde ud af, hvad det egentlig er, der gør 
den enkelte iværksætter til en succes. Hvad er det for nogle kompetencer, 
som vi skal forsøge at styrke for at give iværksætterne de bedste forudsæt-
ninger? Kan iværksætteri læres, og i så fald hvordan?
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I DI vil vi gerne bidrage til den debat ved at give læserne et indblik 
i, hvad iværksætterne selv siger. Vi har i DI’s IværksætterNetværk 350 
virksomheder med vækstambitioner, hvoraf omkring 60% i tidligere un-
dersøgelser har svaret, at de har internationale aktiviteter under en eller 
anden form. Det er med andre ord virksomheder, som vi gerne ser flere 
af, da de udgør et udsnit af netop de virksomheder, der har potentiale til 
at blive til vækstvirksomheder. DI’s IværksætterNetværk optager virksom-
heder efter kriterier beskrevet i sidste års antologi (Sørensen 2007).

Vi har i forbindelse med denne antologi lavet en undersøgelse1 i DI’s 
IværksætterNetværk for at få deres egne bud på, hvad der gør dem til gode 
iværksættere, og inddrager desuden en tidligere undersøgelse.2 Endeligt 
har vi bedt to iværksættere om at bidrage med deres personlige erfaringer 
for at give et blik helt ind i, hvad der udgør iværksætterens byggestof.

Der er behov for øget fokus
Allerede i december 2007 spurgte vi vores iværksættere om deres hold-
ning til iværksætteri i uddannelsessystemet. Der var to helt klare tilbage-
meldinger: 88% af iværksætterne mener, at der er behov for øget fokus 
på iværksætteri i uddannelsessystemet, og 70% gav desuden udtryk for, at 
iværksætteri skal integreres i de allerede eksisterende fag på uddannelses-
institutionerne. Iværksætterne selv efterlyser altså ikke særlige ekstrafor-
løb eller valgfag, der specifikt omhandler forretningsudvikling. De ønsker 
til gengæld en undervisning, der i højere grad, helt naturligt, inddrager 
iværksætteri og støtter op omkring entreprenant tankegang. Den samme 
tendens tegner sig i undersøgelsen fra juli 2008, hvor de fleste konkrete 
forslag til, hvordan skolesystemet kan bidrage til flere iværksættere, er for-
slag, der er baseret på, at de skal integreres i den almindelige skolegang. 
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Figur 1. DI-tilknyttede vækstiværksætteres vurdering af behovet for undervisning i iværksætteri samt 
fremgangsmåden

Kilde: DI’s undersøgelse december 2007

Personlige og faglige kompetencer

Iværksætterne mener, at et større fokus i skolesystemet kan hjælpe iværk-
sætterlysten og -kompetencerne. For at komme nærmere ind på, hvad de 
selv karakteriserer som deres vigtigste kompetencer, foretog DI i juli 2008 
en supplerende undersøgelse. Formålet med undersøgelsen var at finde ud 
af, hvad iværksætterne selv mener er deres vigtigste kompetencer, hvor-
dan de har opnået disse kompetencer, samt hvad de tror, skolesystemet 
kan gøre for at bidrage til at udvikle kompetencerne. 

Figur 2: DI-tilknyttede vækstiværksætteres vurdering af, om faglige eller personlige kompetencer er 
vigtigst

Kilde: DI’s undersøgelse juli 2008
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Helt overordnet blev iværksætterne bedt om at vægte, i hvor høj grad 
deres faglige baggrund er afgørende for deres succes som iværksættere i 
forhold til deres personlige og generelle kompetencer. Her svarer knapt 
50%, at den faglige baggrund og de personlige kompetencer vægter lige 
højt, og 38%, at de personlige og generelle kompetencer er vigtigere end 
de faglige kompetencer i forhold til deres succes som iværksætter. Vi ved 
fra andre undersøgelser, at når vi taler om vækstvirksomheder, findes dis-
se i særlig grad blandt videniværksættere. Når man sammenholder dette 
med iværksætternes egen bedømmelse af de personlige kompetencers vig-
tighed, tyder det på, at vi i høj grad skal være opmærksomme på, hvordan 
den faglige formidling kan ske på en måde, som samtidig styrker den 
enkelte studerendes personlige kompetencer.

På spørgsmålet om, hvad der gør DI’s IværksætterNetværk til gode 
iværksættere, har de fleste peget på, at de tænker i muligheder, at de er 
handlekraftige og idérige. Kun halvt så mange har peget på udsagn som 
”jeg er en god leder” eller ”jeg har let ved at danne mig overblik”som dét, 
der gør dem til gode iværksættere. Det er nærliggende at tænke, at disse 
udsagn ville have højere svarprocent, hvis iværksætterne i en senere fase 
af deres virksomheds udvikling blev spurgt om, hvad der gør dem til dyg-
tige virksomhedsejere. Iværksætternes fokus på muligheder, handling og 
kreativitet passer godt med den traditionelle opfattelse af iværksætteren 
som en stærk ener med et ukueligt opfindergen. Dette suppleres her med 
deres fjerde udsagn, nemlig at de er gode til at skabe netværk. Vi står altså 
med udfordringen, at vi skal have en fagligt stærk undervisning formidlet 
i en pædagogisk ramme, som styrker løsningsorienteret tænkning og god 
social forståelse.
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Figur 3. DI-tilknyttede vækstiværksætteres vurdering af deres vigtigste kompetencer

Kilde: DI’s undersøgelse juli 2008

Hvilke sammenhænge har styrket kompetencerne?
Vi har spurgt iværksætterne om deres egen vurdering af, hvilke sammen-
hænge der har udviklet deres evner, og her svarer kun 6%, at skolegan-
gen er dét, som har bidraget mest. Tidligere ansættelse ligger på en klar 
førsteplads. Det er værd at notere sig, at tidligere iværksætteraktiviteter 
ligger på en andenplads som det, der har bidraget mest. Vi har traditio-
nelt i Danmark ikke været gode til at bruge fx konkurser som inspire-
rende historier og rollemodeller – men her peger iværksætterne på, at de 
netop har lært noget af tidligere forsøg. At hele 22% har dette som deres 
vigtigste læringssammenhæng peger på, at det vigtigt at inspirere til at få 
prøvet ideer af, og at der er kulturel accept af, at det måske ikke lykkes 
første gang. Under kategorien ”andet” gemmer sig i høj grad familiær 
baggrund, opdragelse og familiemedlemmer, som er iværksættere.
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Hvad oplever du generelt gør dig til en god iværksætter? Det har været muligt at svare i tre kategorier. 
Svarene er opgivet i procent af respondenter

GEM-Antologi 2008.indd   41 15/12/08   8:11:31



42 I  T EOR I  OG  ( I SæR)  PRAKS IS  –  I VæRKSæTTERNES  EGNE  BUD

Figur 4. DI-tilknyttede vækstiværksætteres vurdering af deres vigtigste læringssammenhænge

Kilde: DI’s undersøgelse juli 2008

Skolesystemet har altså ikke tidligere været nogen stor hjælp for udviklin-
gen af de kompetencer, som iværksætterne selv peger på som de vigtigste. 
I forhold til formidlingen af mere konkret viden om iværksætteri og for-
retningsudvikling er det 20% af iværksætterne, der svarer, at de har mod-
taget undervisning i iværksætteri eller lignende igennem deres uddan-
nelsesforløb. Hele 58% svarer direkte nej på spørgsmålet om, hvorvidt de 
har modtaget undervisning i iværksætteri eller lignende. Det kan hermed 
ikke undre, at iværksætterne mener, at der er behov for et større fokus på 
iværksætteri i uddannelsessystemet.

Tabel 5. DI-tilknyttede vækstiværksætteres modtagelse af undervisning i iværksætteri og lignende

Kilde: DI’s undersøgelse juli 2008
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Hvad kan gøres?
Vi stillede i undersøgelsen iværksætterne det åbne spørgsmål, hvordan 
de mener, at man bedst styrker iværksætterkompetencer gennem uddan-
nelsessystemet. Blandt de mange forskellige svar var der nogle helt over-
ordnede tendenser. 

Kulturændring
Iværksætterne efterlyser en generel kulturændring i uddannelserne. Som 
en af dem siger: ”Fokus på handlingsorientering. Mange akademikere tæn-
ker for meget og analyserer for meget til at blive gode iværksættere. Man skal 
turde begå fejl og lære at eksekvere.” Andre efterlyser større fokus på vin-
dermentalitet og plads til engagement: ”Alt i skolen, der giver selvtillid og 
højt selvværd, er vigtigt”. Skolen fremstår som meget teoretisk funderet i 
iværksætternes bevidsthed, og de efterlyser i høj grad skolens evne til at 
fremme handlekompetence. Flere nævner, at det er, som om selve tanken 
om at blive selvstændig ikke er til stede i uddannelsessystemet. Der er de 
senere år gjort meget for at give studerende mulighed for at følge kurser 
i forretningsudvikling, men DI’s IværksætterNetværk efterlyser desuden 
en mere gennemgribende pædagogisk tænkning, hvor det er selve den en-
treprenante ånd, der underbygges. Der skal ikke kun formidles viden, og 
især skal den entreprenante tilgang ikke afgrænses til bestemte valgfag. 

Rollemodeller og samarbejde med lokale virksomheder
Rigtig mange af iværksætterne peger på, at rollemodeller er en stor inspi-
rationskilde. Deres forslag omhandler alt fra praktik, hvor de studerende 
møder virksomhedernes hverdag, til foredrag af iværksættere om iværk-
sætteri. Der er mange forslag om, at skolerne i højere grad skal inddrage 
de lokale virksomheder i deres undervisning og bruge erhvervsledernes 
engagement og viden helt ned i grundskolen. På universitetsniveau efter-
lyses også en højere grad af samarbejde med virksomhederne, således at 
undervisning og forskning i langt højere grad tænkes ind i et markeds-
perspektiv fra starten. ”Når en dansker hører ordet innovation, tænker han 
på smart teknologi. En amerikaner tænker på radikale løsninger, der gør, 
at kunderne kan ændre adfærd (…)”. Flere har peget på det nødvendige 
i underviseres og foredragsholderes egne erfaringer og begejstring, når 
det gælder direkte undervisning i iværksætteri. En gymnasielærer, som 
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har været fastansat hele sit liv, har, i iværksætternes øjne, meget lille tro-
værdighed som formidler af både viden om og fordele ved et liv som 
selvstændig. En gymnasielærer kan til gengæld være en fremragende til-
rettelægger af en undervisning, der udfordrer elevernes evne til at tænke 
løsninger og samarbejde.

Projektforløb 
Flere af iværksætterne foreslår projektforløb, lege, konkurrencer og fik-
tive virksomhedsopstarter som del af undervisningen. ”Richard Branson 
startede et skoleblad og udbyder nu rejser til månen”. Forslagene har det til 
fælles, at de gennem projektforløbene vil lade de studerende forholde sig 
til virkelige udfordringer, og at formålet er at få dem til at handle, ikke 
bare tænke. ”Det vigtigste er at prøve tingene af i virkeligheden og så tale med 
andre om det.” Der findes allerede flere initiativer i denne kategori, og det 
er altså et spor, som med fordel kan forfølges.

Rådgivning og undervisningsforløb
Flere nævner, at iværksætteri bør integreres i den almindelige erhvervs-
vejledning, der i dag er meget koncentreret om ansættelse. Derudover 
efterlyses muligheden for konkret rådgivning, hvis man starter en virk-
somhed op under sin studietid, samt mulige tilvalgsfag i forretningsrela-
terede udfordringer.

Udfordringer for skolesystemet
Opsummerende kan det siges, at iværksætterne i høj grad efterlyser, at 
skolesystemet integrerer entreprenørskabsånden som en del af undervis-
ningen. Iværksættere fremelskes ved mødet med den virkelige verden, de 
virkelige udfordringer – og den store glæde, man har ved at løse dem. 
Potentielle iværksættere inspireres af og lærer fra andre iværksættere, der 
med begejstring og autenticitet kan formidle, hvordan et liv som iværksæt-
ter kan se ud. Udfordringen til skolerne er fra DI’s IværksætterNetværks 
perspektiv i høj grad et spørgsmål om at åbne uddannelserne mod verden 
og sætte teori i forbindelse med handling. 
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CASE 1: Lysten driver værket!
Det er en kulturpåvirkning helt ned i de små ting, der skal skabe flere 
vækstiværksættere, hvis det står til Helene Hoffmann. Hun er grund-
lægger af og administrerende direktør for Type2dialog, der arbejder med 
sundhedsfremme og forebyggelse i offentlige og private virksomheder. 
Helene er tidligere direktør i luftfartsindustrien og har en HD i afsæt-
ningsøkonomi. Efter nogle oplevelser i privatlivet med et familiemedlem, 
som mistede begge ben på grund af diabetes, opstod tanken om, at pro-
cesser og metoder fra en anden industri måtte kunne anvendes til et mål-
rettet arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme. En idé var født, og 
så var der ikke langt til handling. Type2dialog blev etableret i 2002 og har 
i dag 15 medarbejdere samt et bredt netværk af fagpersoner tilknyttet. 

Når Helene skal pege på, hvad der gør hende til en god iværksætter, 
er det helt grundlæggende personlige kompetencer, hun trækker frem. 
Optimisme er det første, Helene nævner. For som hun siger: ”Du skal 
kunne se, at glasset er halvt fuldt. At udvikle en vækstvirksomhed er et langt, 
sejt træk, og du er nødt til at tro på det, også når det er op ad bakke. Det 
kræver jernvilje og tålmodighed.” Af andre væsentlige egenskaber er evne til 
multitasking. ”Som ejerleder, især i en virksomhed i vækst, skal du forholde 
dig til virkelig mange ting. Ud over at udfolde den faglige ambition skal du 
kunne lede og udvikle organisationen. Der står måske ti ting i din outlook, 
og du skal stadig beholde overblikket.” Helene peger dermed på en pointe, 
som også indirekte fremgår af tallene fra spørgeundersøgelsen: Rigtig 
mange af iværksætterne omtaler sig selv som generalister i højere grad end 
fagspecialister. Sidst, men ikke mindst er gode sociale og kommunikative 
evner dét, der giver Helene styrke i udviklingen af virksomheden. ”Du er 
oppe på ølkassen dagligt for at sælge din idé og vision. Ikke bare til kunderne, 
men til medarbejdere, samarbejdspartnere, organisationer, politikere – og det 
salg skal du kunne blive ved at gøre med sjæl.”

Opvækst og kulturel bagage
Helene kan ikke pege på enkelte oplevelser eller situationer, som har haft 
særlig betydning for udviklingen af disse evner. Hun lægger vægt på, at 
hun har haft en opvækst, der altid har motiveret hende til at være positiv, 
modig og til at gøre ting ordentligt. Meget væsentligt kommer Helene 
også fra en kultur, hvor det er vigtigt at gøre en forskel. For som hun 
siger: ”Det er ikke pengene, der er drivkræften. Det er viljen til at ville gøre 
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en forskel, til at ville se sin virksomhed markere sig i verden og forandre den. 
Selvfølgelig skal bundlinjen være i orden, men på de tidspunkter, hvor tingene 
er svære, og løsningerne synes langt væk, er det lysten og viljen, der holder hju-
lene i gang”. ”Jeg har desuden haft en skolegang, hvor jeg havde dygtige lærere, 
der lærte mig at tænke selv, at være kritisk og at tænke positivt. Dét er vigtigt. 
Vores skolegang skal huske at fejre de små succes’er og turde dyrke en vinder-
kultur. Det er vigtigt at belønne dét, der går godt, og inspirere til, at vi yder 
vores bedste. Jeg tror ikke, vi har brug for særlige fag om iværksætteri, men for 
at vi generelt underviser og opdrager i en entreprenant tankegang. Det hand-
ler meget om kultur. Og når vi underviser i iværksætterrelaterede ting skal det 
være gennem leg, spil og konkurrencer. Det skal være sjovt, for det er lysten, 
der driver værket.” Helene peger på, at når netop lysten er så vigtig en 
forudsætning, er det nødvendigt at være opmærksom på, at underviserne 
i iværksætterrelaterede emner og forløb har troværdighed og begejstring. 
”Hvis du sætter en gymnasielærer til at læse en bog om forretningsudvikling og 
beder vedkommende om at formidle det, hvorefter eleverne skal lave en for-
retningsplan i løbet af de næste to timer – ja, så har du sandsynligvis gjort det 
modsatte af, hvad du gerne ville. Underviserne skal have jord under neglene 
og rigtige historier at supplere den mere teoretiske undervisning med. I det 
hele taget skal vi sørge for at bære de gode rollemodeller frem, også i skolerne.” 
I forhold til at dyrke en vinderkultur taler Helene om at turde udpege de 
børn og unge, der viser gode entreprenante evner, og give dem særlige 
undervisningsmuligheder: ”Vi har jo sportsgymnasier og f.eks. Skt. Annæ for 
dem, der har musikalske talenter. Hvad med at lave et entreprenant gymna-
sium, hvor det er iværksætterånden, som er central for skolens pædagogik? Vi 
skal bare huske, at det ikke nødvendigvis er 13-tallerne, men nysgerrigheden, 
stædigheden og de gode sociale kompetencer, som vi skal kigge efter.” 

CASE 2: Forskellen ligger i praksis
For Kasper Hulthin og hans partner Gus Murray er ”hemmeligheden” 
bag deres succes, at de er gode til at eksekvere. Kasper og Gus har virk-
somheden Friprint, som arbejder med målrettet reklame over for stu-
derende. De har netop fået tilført kapital og står over for at skulle tage 
de næste store skridt med virksomheden. ”Vi har godt nok den teoretiske 
baggrund, da vi begge har gået på CBS, men det hjælper jo ikke meget, hvis 
ikke man kan tage telefonen og ringe til folk.” Kasper er 26 år, kandidat fra 
Copenhagen Business School (CBS) og ønsker et uddannelsessystem, der 
er langt mere orienteret mod virkelige udfordringer. ”At være iværksætter 
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er et spørgsmål om at få ting til at ske. Det nytter ikke noget at sætte sig ned 
og tænke og måske lave en hjemmeside.” Af samme årsag svarer Kasper ”evne 
til at danne netværk”, når han bliver spurgt om, hvad han, ud over hand-
lekraft, mener, er vigtigt. ”Vi tænker altid: Hvem kan hjælpe, i stedet for: 
Hvor kan jeg læse om det. Vores virksomhed er bygget op omkring evnen til at 
danne relationer, tage imod god hjælp og i øvrigt selv give den, når vi kan.” 

Det er ikke skolen, der har givet Kasper sin stærke handlekraft. ”Jeg har 
det nok med hjemmefra. Min far er selvstændig, og jeg fik lov til at være med 
i biksen, lige så snart jeg kunne kigge over disken. Så stod jeg og solgte cykler.” 
Kaspers tidligt udviklede overtalelsesgen hjalp ham senere, da han beslut-
tede selv at bidrage til virksomhedskendskabet i sin egen skolegang. ”Jeg 
læste til kandidat, og vi havde flere gange været på virksomhedsbesøg, som ofte 
var uinspirerende ens. Et besøg i kantinen og på kontoret og så fremvisning af 
standard powerpointshowet. Der var ikke rigtig nogen energi i det, hverken 
fra virksomhedens eller de studerendes side.” Kasper fik i stedet stablet på 
benene, at klassen på 35 studerende skulle bruge en hel arbejdsdag på 
Telia, hvor de udviklede serviceprodukter. Telia stillede et par mand til 
rådighed, som klassen kunne trække på undervejs, og så blev der knoklet. 
”Det blev en fantastisk dag, hvor vi lærte en masse om virksomheden og de 
præmisser, som man udvikler produkter på. Og vi kan i dag genkende noget 
af vores arbejde i et af Telias produkter.” Eksemplet illustrerer meget præ-
cist Kaspers vigtigste pointe. ”I dag uddanner vi studerende til job, som 
ikke længere eksisterer om fem år. Jeg tror, det i stedet handler om, at vi skal 
konfronteres med virkeligheden og stimuleres til at handle inden for nogle 
rammer, hvor det betyder noget. Det er ikke en opfundet, teoretisk problem-
stilling, der får dig til at ligge søvnløs om natten. Det er muligheden for reelt 
at gøre en forskel, der skaber energi. Og det er den energi, som senere får dig 
til at kaste dig ud i iværksættereventyret.”

Kasper og Gus har, deres unge alder til trods, allerede selv givet deres 
erfaringer som iværksættere videre. ”Vi er ikke færdige millionærer, som de 
studerende kan kigge på og tænke: ’Det kan de jo sagtens sige’. Vi står midt i 
det og har derfor en høj troværdighed og en masse på hjerte, som kan inspirere 
de næste. Vi håber, at uddannelsessystemet i endnu højere grad vil huske at 
bruge alle os, som synes, det er sjovt at være iværksættere og gerne deler ud af 
bommerter og gode ideer.” 
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Noter
1   Undersøgelse i juli/august 2008. Tema: Iværksætterkompetencer. 188 respondenter, 

svarende til 46% ud af undersøgelsesgruppen.
2   Undersøgelsen i december 2007. Tema: Iværksætteri i uddannelsessystemet. 178 

respondenter, svarende til 41% ud af undersøgelsesgruppen.
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Effekten af iværksætterundervisning 
ved de videregående uddannelser
Af Erkko Autio, Imperial College London og John Heebøll, Danmarks Tekniske Universitet

Resumé
På baggrund af en undersøgelse af Global Entrepreneurship Monitor- 
(GEM-1) data fra 2000 til 2006, hvor sammenhængen mellem nationale 
rammebetingelser for iværksætteri og iværksætteraktiviteter undersøges nærme-
re, kan det konkluderes, at den eneste rammebetingelse, som på en signifikant 
og positiv måde påvirker iværksætteraktivitet, er iværksætterundervisning ved 
de videregående uddannelser. 

Det er den såkaldte ”high expectancy-” iværksætteraktivitet, i det følgende 
betegnet vækstorientet iværksætteraktivitet, som påvirkes. Årsagen er, at unge 
mennesker eksponeres positivt for entreprenørskab på et tidspunkt i deres liv, 
hvor de træffer afgørende beslutninger om deres fremtidige karrierevalg. 

Påvirkningsmekanismen beror især på udvikling af evnen til at se forret-
ningsmuligheder, i det følgende betegnet ”sans for forretningsmuligheder”.

Baggrund 
Denne artikel er baseret på resultaterne af forskningsprojektet: ”A theo-
retical grounding and test of the GEM model” udført af Dr. Jonathan 
Levie, Hunter Center for Entrepreneurship, University of Strathclyde og 
professor Erkko Autio, Imperial College London, Tanaka Business School 
(Levie og Autio 2008).2

Forskningsprojektet bygger på en omfattende undersøgelse af GEM-
data (2000-2006) med henblik på at identificere relationerne mellem en-
treprenørielle rammebetingelser (Entrepreneurial Framework Conditions 
(EFC))3 og iværksætteraktivitet (Entrepreneurial Activities (EA)). 
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Artiklen er et bidrag til IDEA’s 2008 GEM-antologi, som bliver præ-
senteret på den årlige konference ”IværksætterDagen”, januar 2009. Årets 
tema for 2008 har til formål at kaste lys over forholdet mellem iværksæt-
terorienteret undervisning og uddannelse på videregående uddannelser 
og vækstorienterede iværksætteraktiviteter.

Artiklen er udarbejdet af John Heebøll, centerleder, Entrepreneurship, 
DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet i et samarbejde med 
professor Erkko Autio, Tanaka School of Business, Imperial College, 
London.

Undersøgelsen i hovedtræk
Iværksætteraktiviteten på nationalt plan varierer med ovennævnte entre-
prenørielle rammebetingelser. Disse rammebetingelser, hvoraf der er ti, 
beskrives kort nedenfor. Fokus i denne artikel ligger på rammebetingel-
sernes påvirkning af tilgangen af nye højvækst-virksomheder, snarere end 
virksomhedsdannelsen i bred almindelighed (Autio 2007).

 De ti rammebetingelsers indflydelse på de vækstorienterede iværksæt-
teraktiviteter (HEA) er undersøgt af Levie og Autio (2008) på basis af 
det globale GEM-datasæt, 2000-2006 med henblik på at skabe et bedre 
grundlag for politiske beslutningsprocesser og udformning af relevante 
initiativer på dette område. 

Den mest klare konklusion fra Levie og Autios undersøgelse er, at kva-
liteten af undervisning og uddannelse i entreprenørskab påvirker væksto-
rienteret iværksætteraktivitet positivt, mens offentlig regulering af virk-
somhedsdannelse påvirker negativt (begge sammenhænge er statistisk 
signifikante).

 Entreprenøruddannelsens virkning på vækstorienterede iværksætterak-
tiviteter skyldes især udviklingen af evnen til at se forretningsmuligheder. 
Alle øvrige rammebetingelser synes at have ringe eller ingen indflydelse 
på disse iværksætteraktiviteter.

 GEM-undersøgelsens vækstorienterede iværksættere forventer at be-
skæftige mere end 20 mennesker mindre end 5 år fra virksomhedens 
etablering. I GEM-datasættet udgør disse mennesker 7,4% af alle iværk-
sættere, men de skaber mere end 74% af de forventede nye arbejdspladser. 
Hvis den forventede jobskabelse øges til mere end 100 ansatte, reduceres 
denne gruppe til 1,7%, men den skaber stadig næsten 60% af alle nye 
job i nye virksomheder (Autio 2007). Derfor fortjener denne gruppe af 
iværksættere vores fulde opmærksomhed. 
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Da entreprenøruddannelse på de videregående uddannelser er den ene-
ste rammebetingelse blandt de ti GEM-rammebetingelser, som entydigt 
fremmer de vækstorienterede iværksætteraktiviteter, er konsekvensen at 
fremme af kvalitet og volumen af iværksætterorienteret undervisning og 
uddannelse på de videregående uddannelser vil være den mest omkost-
ningseffektive måde at fremme en nations vækstorienterede iværksætter-
aktiviteter på.

En anden bemærkelsesværdig erkendelse er, at påvirkningen af væksto-
rienterede iværksætteraktiviteter først og fremmest sker gennem evnen til 
at identificere nye forretningsmuligheder (Opportunity Recognition), i 
det følgende betegnet som sansen for forretningsmuligheder. 

Iværksætterfærdigheder, holdninger og tillid til egne evner som iværk-
sætter (Self-efficacy) har også betydning for fremkomsten af nye væksto-
rienterede virksomheder, men vigtigtigere er det, at entreprenørunder-
visningen lærer de studerende at identificere forretningsmuligheder. 
Derefter kan man opbygge de færdigheder, der gør de studerende til ef-
fektive projektudviklere og projektledere i forbindelse med dannelse af 
nye virksomheder. 

Ved at uddanne studerende i entrepreørskab styrker uddannelsesinsti-
tutionerne elevernes evne til at identificere og agere på en forretningsmu-
lighed, når de møder den. Entreprenørielt orienterede studerende invol-
verer sig derefter i vækstorienterede iværksætteraktiviteter. Denne sans 
for forretningsmuligheder kan være socialt smitsom: Tilstedeværelsen af 
et par entreprenørielt vågne personer i en given social gruppe kan øge 
den entreprenørielle interesse hos alle medlemmer af gruppen, og de 
entreprenørielt vågne enkeltpersoner kan dele deres observationer med 
andre af gruppens medlemmer. Denne sociale ”smitte-effekt” kan for-
klare, hvorfor entreprenørundervisning på de videregående uddannelser 
har en positiv indvirkning på vækstorienterede iværksætteraktiviteter for 
hele befolkningen i et givet land. Ikke alle studerende behøver at blive 
undervist i entreprenørskab i løbet af deres studier – det er tilstrækkeligt 
med en høj grad af eksponering, for at den socialt smittende virkning 
opnås

Det er bemærkelsesværdigt, at en lignende effekt ikke blev observeret 
for entreprenørielle færdigheder, som åbenbart er ikke socialt smittende 
på samme måde som sans for forretningsmuligheder: Færdigheder flyttes 
ikke let fra én person til en anden. Mens undervisningen i grundlæg-
gende færdigheder er vigtige for nystartede virksomheder, er dette ikke 
den mekanisme, hvormed virkningen af entreprenøriel undervisning og 
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træning på videregående uddannelsesinstitutioner kan mærkes på befolk-
ningsniveauet.

Endelig er det vigtigt at forstå, hvorfor entreprenøriel uddannelse og un-
dervisning har en kraftigere effekt på de videregående uddannelsesinstitu-
tioner i forhold til lavere niveauer. Videregående uddannelsesinstitutioner 
udgør en ramme for personer med veludviklede menneskelige (og for-
mentlig også sociale) evner. Personer med disse evner leverer et højt sam-
fundsmæssigt afkast, når de foretager karrierevalg. Sådanne individer vil 
naturligt lægge store ambitioner i iværksætteraktiviteter, fordi det vil være 
nødvendigt for at nå samme resultater som ved traditionelle karrierevalg.

 
Læren af tidligere GEM-analyser
Tidligere GEM-analyser har indikeret svagt positiv sammenhæng mellem 
rammebetingelser (EFC) og den tidligefase i iværksætteraktiviteter (EA) 
på nationalt plan og svag negativ sammenhæng med vækstorienterede 
iværksætteraktiviteter (HEA) (Autio 2005, 2007). Det overordnede bille-
de af sammenhængen mellem rammebetingelser og virksomhedsdannelse 
er dermed sløret, hvilket indebærer, at studier af iværksætteraktiviteter i 
bred almindelighed ikke kan forventes at føre til resultater, der kan bruges 
i udformningen af politiske tiltag. Samtidig er mængden af indsamlede 
data på årsbasis ikke tilstrækkeligt til at udlede brugbare oplysninger om 
sammenhængen mellem rammebetingelser og vækstorienterede iværk-
sætteraktiviteter. Solide konklusioner fordrer, at flere års data studeres 
samlet.

Ved at lave en undersøgelse på GEM-data fra 2000 til 2006 og bygge på 
de relativt konsistente GEM-interviewskabeloner i denne periode, opnås 
tilstrækkelige data til forståelse af samspillet mellem rammebetingelser og 
vækstorienterede iværksætteraktiviteter på det nationale plan. 

Det er faktisk første gang, at GEM-data har været anvendt på denne 
måde, og resultatet er i sig selv en anerkendelse af GEM-konsortiets ved-
holdenhed og i sig selv i tråd med de første GEM-undersøgelsesresultater, 
nemlig at forandring af iværksætterkulturer kræver tid og vedholdenhed 
af alle involverede parter. 

 
Iværksætterrammebetingelser og iværksætteraktivitet 
Fra et politisk perspektiv er forståelsen af relationerne mellem rammebe-
tingelser og iværksætteraktivitet af yderste vigtighed. Store ressourcer in-
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vesteres i at øge tilgangen af nye virksomheder, især vækstorienterede nye 
virksomheder. Det er velbegrundet. Som anført i flere GEM-rapporter er 
tilvæksten i vækstorienterede nye virksomheder direkte relateret til væk-
sten i landets bruttonationalprodukt. 

Derfor kan en forkert opfattelse af relationerne mellem rammebetin-
gelser og vækstorienterede iværksætteraktiviteter føre til ikke blot spild 
af tid og penge, men måske endnu vigtigere også til tabte muligheder på 
nationalt niveau.

 Et vigtigt resultat af Levie og Autios forskningsprojekt4 er erkendelsen 
af, at de ti GEM-rammebetingelser er relateret til vækstorienterede iværk-
sætteraktiviteter snarere end til iværksætteraktiviteter i almindelighed. 
Dette skaber i sig selv en vigtig forudsætning for fokusering, som kan 
opsummeres i, at vi ved at studere disse iværksætter rammebetingelser får 
et indblik i den del af iværksætteraktiviteterne, som skaber mere end tre 
fjerdedele af de nye arbejdspladser og værdier.

 De ti rammebetingelser fortjener en kort introduktion med nogle kom-
mentarer til deres indvirkning på iværksætteraktiviteten. 

 
1. Finansiering
Adgang til finansiering gennem banklån og venture-kapital er et alment 
anerkendt fokusområde for politiske beslutningsprocesser og offentlig de-
bat og betragtes – om end mest af ikke-iværksættere – som den vigtigste 
barriere for ny virksomhedsdannelse. Spørgsmålet om, hvorvidt begræn-
set adgang til finansiering er den barriere, som forhindrer iværksætterne i 
at blomstre, spøger stadig. GEM-modellen giver gennem Levie og Autios 
resultater overraskende nye oplysninger om dette fascinerende puslespil, 
som kan sammenfattes til, at på det overordnede nationale niveau er til-
stedeværelsen af en statssubsidieret risikobestemt kapital ikke sammen-
hængende med tilgangen af nye vækstorienterede virksomheder. Det er 
bestemt ikke udtryk for, at sådanne erhvervsfremmeprogrammer ikke i 
sig selv er lønsomme. Der er mange eksempler – også fra Danmark – på, 
at det er de. Men de synes ikke at slå igennem på de vækstorienterede 
iværksætteraktiviteter på nationalt niveau.
 
2. Regeringspolitik 
Typiske politiske tiltag retter sig mod erhvervsvilkår i almindelighed 
og særlige politikker for at fremme små og mellemstore virksomheder 
(SMV-sektoren) og erhvervslivets innovation. Det er almindeligt anta-
get, at iværksætteraktiviteter og -kulturer kan fremmes på nationalt og 

GEM-Antologi 2008.indd   53 15/12/08   8:11:32



54 EFFEKTEN  AF  I VæRKSæTTERUNDER V ISN ING  VED  DE  V IDEREGåENDE  UDDANNELSER

regionalt plan via regeringstiltag og -politikker med henblik på at fjerne 
barrierer og skabe incitamenter. Velkendt er bestræbelser på at bane vejen 
for nystartede virksomheder ved at fjerne lovgivningsmæssige hindringer 
og gennem offentlige indkøbsprogrammer, der tilskynder SMV’ere og 
nye virksomheder til at levere til offentlige institutioner. Spørgsmålet er: 
Virker det? GEM-data giver ikke noget specielt grundlag for at tro det.
 
3. Offentlig regulering
Offentlig regulering er en af de mest undersøgte ydre begrænsninger på 
erhvervslivets udvikling. Offentlige forskrifter og regulering fremkalder til 
stadighed følelsesladede offentlige debatter – og med god grund ifølge Levie 
og Autios konklusioner. GEM ser blandt andet på indflydelsen af ind- og 
udrejsebarrierer, markedsregler og skattepolitik med henblik på at opnå et 
klarere billede af indflydelsen af regeringens regler og forordninger for start 
og drift af virksomheder. Her viser GEM-data en negativ sammenhæng 
mellem statslig regulering og iværksætteraktiviteten (statisk signifikant).
 
4. Regeringsprogrammer 
Kan en regering skabe en generation af nye iværksættere via kuvøser, 
mentorer, pre-seed- finansiering, informationskampagner osv.? Det sker i 
de fleste lande. Derfor forsøger GEM-modellen at give et bedre grundlag 
for forståelsen af forholdet mellem input i statslige programmer og re-
sultatet i form af flere og bedre nye virksomheder, og resultaterne er ikke 
overbevisende.
  
5. Uddannelse og træning
Vil iværksætteraktiviteten øges i mængde og kvalitet ved at eksponere 
kommende generationer af iværksættere for særlige undervisnings- og 
uddannelsesprogrammer? Denne hypotese er almindeligt accepteret, og 
iværksætteruddannelse er nu ved at blive udviklet i hele uddannelsessy-
stemet. Nogle lande har nået et betragteligt niveau, hvor op mod 15-20% 
af de studerende bliver eksponeret for entreprenørskab i løbet af deres 
uddannelse. Andre lande – som Danmark – stræber fortsat efter at opnå 
passende niveauer (Autio 2007). Spørgsmålet er, i hvilket omfang under-
visningen virker, og hvad der er væsentligt og mindre væsentligt i uddan-
nelsesprogrammernes form og indhold. Levie-Autios studie af GEM-data 
har resulteret i en markant forbedring af vores forståelse for betydningen 
af iværksætterundervisningen ved de videregående uddannelser og af vo-
res evne til at udvikle effektive uddannelsesprogrammer. 
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6. Teknologioverførsel
Nogle teoretiske værker om iværksætterkultur anser fremkomsten af nye 
teknologier som den væsentligste drivkraft i dannelsen af nye virksomhe-
der, som på destruktiv vis udfordrer de etablerede industrier på deres tra-
ditionelle markeder. Historien om den schweiziske urindustri er et godt 
eksempel. Spørgsmålet er, i hvilket omfang den vellykkede fremkomst 
og overførsel af ny teknologi er en væsentlig drivkraft for iværksætter-
aktiviteten, og om den Schumpeterianske model for kreativ destruktion 
tegner et nutidigt billede af iværksætteraktiviteten (Schumpeter 1947). 
GEM-modellen anser, at hurtig og billig overførsel af viden fra laborato-
rier og forskningsinstitutioner er fremmende for vækstorienteret iværk-
sætteraktivitet, men den succesfulde og innovative iværksætter er stadig 
en sjælden art, og GEM-data giver ikke grundlag for at tro på en statistisk 
signifikant og positiv sammenhæng mellem de vækstorienterede iværk-
sætteraktiviteter og teknologioverførslen. 
 
7. Kommerciel og juridisk infrastruktur 
Adgangen til konsulentbistand, underleverandører, leverandører, regn-
skabsføring, telekommunikation og internet er en forudsætning for dan-
nelse og vækst af nye virksomheder. GEM-modellen forsøger at forstå det 
indbyrdes forhold mellem disse rammebetingelser og den brede iværksæt-
teraktivitet.
 
8. Markedets åbenhed 
Dynamiske og let tilgængelige markeder er iværksættersamfundets græs-
gange. GEM-modellen forsøger at beskrive effekterne af markedets dyna-
mik og åbenhed på den brede iværksætteraktivitet.
  
9. Fysisk infrastruktur 
Denne adgang anses for uproblematisk i højindkomstlandene. I lav-
indkomstlandene har den fysiske infrastruktur væsentlig betydning for 
iværksætteraktiviteten og kan udgøre en af de største hindringer for 
økonomisk udvikling. Derfor bør afbalancerede initiativer til fremme af 
iværksætteraktivitet tage investering i udviklingen af fysisk infrastruktur 
i betragtning. GEM-modellen forsøger at forstå sammenhængen mellem 
forekomsten af fysisk infrastruktur for iværksætteraktiviteten.

10. Sociale, kulturelle normer
GEM-modellen vurderer det indbyrdes forhold mellem sociale normer 
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og iværksætteraktiviteten for at forstå normernes betydning, deres mod-
standsdygtighed mod forandring samt de drivkræfter, der kan fremkalde 
forandringer af de sociale normer. Udbredte holdninger for eller imod 
entreprenøriel adfærd kan på det personlige plan udgøre et stærkt inci-
tament til, hvorvidt man er for eller imod iværksætteraktivitet. Dermed 
er forståelsen af det komplekse samspil mellem kultur og iværksætterak-
tivitet en vigtig forudsætning for vel tilrettelagte initiativer til fremme af 
virksomhedsdannelsen og dermed til ny økonomisk udvikling. 

Levie og Autios undersøgelse af det indbyrdes forhold mellem iværksæt-
terrammebetingelser og den brede iværksætteraktivitet kan sammenfattes 
i, at de fleste af de ti rammebetingelser har ringe eller ingen indflydelse 
på iværksætteraktiviteten. Offentlig regulering virker dog negativt i sam-
menhæng med iværksætteraktivitet, mens iværksætteruddannelse skiller 
sig ud med kraftig og positiv indvirkning på iværksætteraktivitet.

Yderligere analyse er nødvendig for at konsolidere disse resultater, men 
indikationen er stærk nok til at blive anvendt i de politiske beslutnings-
processer og i offentlig ressourceplanlægning. I resten af artiklen ser vi 
snævert på effekten af iværksætterrammebetingelsen vedrørende entre-
prenørundervisning og -uddannelse. 

 
Iværksætteruddannelsens indflydelse på iværksætteraktivitet 
GEM-modellen foreslår, at iværksætteraktiviteten på nationalt niveau 
påvirkes af befolkningens evne til at identificere og realisere forretnings-
muligheder.

 Iværksætteruddannelsen øger individets evne til at identificere behov, 
der kan opfyldes gennem individuelle færdigheder, evner og social kapital. 
Uddannelsen virker med andre ord gennem udvikling af den individuelle 
sans for muligheder. Desuden antages det, at formidling af færdigheder 
og kompetencer, som er nødvendige for at lancere nye selskaber, også 
påvirker virksomhedsdannelsen på nationalt niveau. 

Levie og Autio5 rejser følgende hypoteser i deres artikel:

Hypotese 1. Sans for forretningsmuligheder fremmes gennem 
uddannelse
På nationalt plan er sansen for forretningsmuligheder positivt forbundet 
med kvalitet og udbud af entreprenørundervisning på landets uddannel-
sesinstitutioner.
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Hypotese 2. Iværksætteraktiviteterne fremmes af sansen for forret-
ningsmuligheder
På nationalt plan er iværksætteraktiviteterne positivt forbundet med san-
sen for forretningsmuligheder.
 
Hypotese 3. Iværksætteraktiviteterne fremmes gennem uddannelse via 
sansen for forretningsmuligheder
På nationalt plan påvirkes iværksætteraktiviteterne gennem uddannelse 
og undervisning, der fremmer sansen for forretningsmuligheder.

Hypotese 4. Iværksætteraktiviteterne fremmes af 
iværksætterfærdigheder 
På nationalt plan er iværksætteraktiviteterne positivt forbundet med fore-
komsten af iværksætterfærdigheder i befolkningen. 
 
Hypotese 5. Iværksætterfærdigheder fremmes af uddannelse
På nationalt plan vil forekomsten af iværksætterfærdigheder i befolknin-
gen være positivt forbundet med udbuddet af iværksætteruddannelser på 
uddannelsesinstitutionerne.
  
Hypotese 6. Iværksætteraktiviteterne fremmes gennem uddannelse via 
iværksætterfærdigheder
På nationalt plan påvirkes iværksætteraktiviteterne gennem uddannelse 
og undervisning, der fremmer udviklingen af iværksætterfærdigheder i 
befolkningen.

 
De seks hypoteser kan indeholdes i én ligning: Iværksætteraktiviteterne 
fremmes gennem uddannelse via sansen for forretningsmuligheder og iværk-
sætterfærdigheder. 

Denne ligning rejser umiddelbart følgende spørgsmål: Hvilket er det 
vigtigste læringsmål for iværksætterundervisningen: sans for forretnings-
muligheder eller iværksætterfærdigheder? Hvilket led vejer tungest?

Svaret er baseret på en statistisk analyse, som kort er anført nedenfor. 
 
Metode 
Syv års GEM-data på nationalt plan, der dækker mere end 50 lande og 
800.000 interviews ligger til grund for vurderingen af de seks hypoteser.

 Indledningsvis bestemmes indekset for den samlede iværksætter-
aktivitet (TEA). Dette indeks angiver procentdelen af den voksne be-
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folkning (18-64 år), der kan klassificeres som enten kommende eller 
nye iværksættere. På tilsvarende vis bestemmes ”High Expectancy”-
iværksætteraktiviteten (HEA). Forholdet mellem ”High Expectancy”- 
iværksætteraktiviteterne og den samlede iværksætteraktivitet (HEA/TEA, 
også kaldet rHEA) er afledt af disse nøgletal.

 Dernæst udtrækkes indikator-variable (iværksætter rammebetingelser, 
som har indflydelse på TEA, HEA og rHEA). Endelig undersøges effek-
ten af indikator variablerne på TEA, HEA og rHEA gennem en omfat-
tende statistisk analyse.

 En grundig diskussion af de statistiske analysemetoder samt kontrol af 
undersøgelsens robusthed er nærmere beskrevet i Levie og Autios artikel 
(2008). Indflydelsen fra andre faktorer som landes økonomiske vækst, 
befolkningstilvækst, nationale velstand og velstandsfordeling m.v. blev 
inddraget, og der blev taget højde for dette i analyserne. Der henvises 
til artiklen for en nærmere præsentation og diskussion af de statistiske 
metoder. 

 
GEM-dataenes begrænsninger
GEM-data beskriver folks holdninger og forventninger snarere end deres 
faktiske handlinger. GEM-data er derfor i princippet afkoblet fra hårde 
empiriske data. Gyldigheden af konklusionerne afhænger af, hvorvidt 
der er en kobling mellem hensigt og efterfølgende handling. Denne be-
grænsning anerkender Levie og Autio (2008), som hælder til den op-
fattelse, at selvom vækst på iværksætterområdet måske ikke altid følger 
vækst-intentionerne, er det endnu sjældnere, at vækst sker uden hensigt. 
Dette synspunkt, som bygger på en veldokumenteret forbindelse mel-
lem hensigt og handling, kan omskrives til, at selvom GEM-data ikke 
kvanticerer højvækstvirksomhedsdannelsen direkte, afspejler datasættet 
en logik, som på entydig måde forener iværksætterrammebetingelser og 
højvækstselskabsdannelse. Dermed er GEM-baserede observationer og 
konklusioner værdifulde værktøjer i prioriteringen af de ressourcer, der 
afsættes til fremme af vækstorienterede nye virksomheder.

Resultater og konklusioner 
Hypotese 1. Identifikation af forretningsmuligheder fremmes gennem 
uddannelse.
Bekræftet, for så vidt angår de videregående uddannelser. Sansen for forret-
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ningsmuligheder er positivt og signifikant forbundet med iværksætterud-
dannelse på de videregående uddannelser.
 
Hypotese 2. Iværksætteraktiviteterne fremmes af sansen for forret-
ningsmuligheder.
Bekræftet i al almindelighed. Alle tre indekser for iværksætteraktiviteter 
(TEA, HEA og rHEA) er positivt forbundne med sansen for forretnings-
muligheder (statistisk signifikant).

Hypotese 3. Iværksætteraktiviteterne fremmes gennem uddannelse via 
sansen for forretningsmuligheder. 
Bekræftet, for så vidt angår de videregående uddannelser. Alle tre iværk-
sætterindekser (TEA, HEA og rHEA) har positiv sammenhæng med 
iværksætteruddannelsen på de videregående uddannelser (statistisk sig-
nifikant).
 
Hypotese 4. Iværksætteraktiviteterne fremmes af iværksætterfærdigheder.
Bekræftet i al almindelighed. Indeks for de totale iværksætteraktiviteter 
og for vækst-iværksætteraktiviteter er positivt forbundet med iværksæt-
terfærdigheder (statistisk signifikant). 
 
Hypotese 5. Iværksætterfærdigheder fremmes af uddannelse.
Relativ stærk indikation, for så vidt angår videregående uddannelser. Generelt 
kan hypotesen ikke bekræftes. Der er dog en positiv sammenhæng mel-
lem tilstedeværelsen af iværksætterfærdigheder og udbuddet af iværksæt-
teruddannelser ved de videregående uddannelser (næsten statistisk signi-
fikant).
  
Hypotese 6. Iværksætteraktiviteterne fremmes gennem uddannelse via 
iværksætterfærdigheder.
Relativ stærk indikation i al almindelighed, men svag for videregående ud-
dannelser. En vis støtte for hypotesen kan findes, for så vidt de samlede 
iværksætteraktiviteter (TEA) angår, hvorimod der kun konstateres en 
svag sammenhæng mellem iværksætteraktiviteterne og iværksætterfær-
digheder, der er opnået gennem iværksætteruddannelserne ved de videre-
gående uddannelser.
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Diskussion og sammenfatning af resultater
Den flerårige undersøgelse af GEM-data efterlader ikke nogen tvivl om 
virkningen af iværksætterundervisningen ved de videregående uddannel-
ser: Den er positivt forbundet med dannelsen af nye vækstorienterede 
virksomheder, og den virker først og fremmest ved at udvikle sansen for 
forretningsmuligheder. Man kan derfor konkludere følgende:

Iværksætteraktiviteten fremmes gennem iværksætteruddannelser ved de vi-
deregående uddannelser, og det sker primært gennem udviklingen af sans for 
forretningsmuligheder.

Iværksætterfærdighederne er trukket ud af formlen, da ingen klare sta-
tistiske nøgletal understøtter antagelsen af, at færdigheder, der erhverves 
gennem iværksætterundervisning, forøger fremkomsten af nye virksom-
heder.

 Da iværksætterfærdigheder imidlertid påvirker virksomhedsdannelsen 
i almindelighed, ser det ud til, at de færdigheder, som erhverves gennem 
iværksætterundervisningen ved de videregående uddannelser ikke er hen-
sigtsmæssige; eller med andre ord: De er ikke praktiske og anvendelige 
nok til at gøre en reel forskel for vordende iværksættere.

 Dette er en kraftig indikation af, at iværksætteruddannelser bør levere 
praktiske snarere end teoretiske færdigheder – og færdigheder, som er de-
signet til at håndtere de specifikke problemer forbundet med start af ny 
virksomhed, snarere end færdigheder vedrørende virksomhedsdrift. 

Yderligere kan det hævdes, at de særlige færdigheder, der er nødvendige 
for at starte en ny virksomhed, endnu ikke er fuldt forståede og indførte 
i undervisnings- og uddannelsesprogrammer. 

Det vigtigste budskab i ovenstående er imidlertid betydningen af sansen 
for forretningsmuligheder og af at implementere udviklingen af denne 
sans i iværksætteruddannelsesprogrammerne på de videregående uddan-
nelser.

 Dette fokus på sansen for muligheder er ikke af ny dato. Den danske 
filosof Søren Kirkegaard (1816-1855) forholder sig til dette i sit udsagn: 

”Skulle jeg ønske mig noget, da ville jeg ikke ønske mig rigdom eller magt, 
men mulighedernes lidenskab. Det øje som overalt, evigt ungt, evigt bræn-
dende ser muligheder” (Kirkegaard 1843:50).

 
Effektiv iværksætterorienteret uddannelse udvikler åbenbart dette liden-
skabelige øje for mulighederne. Spørgsmålet er, i hvilket omfang forstå-
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elsen af denne komplekse kognitive omdannelse af observationer til for-
retningsmuligheder kan videreudvikles og udbredes gennem uddannel-
sesprogrammer på de videregående uddannelser. 

Årsagen til, at undervisning og uddannelse ved de videregående uddan-
nelser påvirker vækstiværksætteraktiviteter, er endnu ikke helt forstået. 
Det antages, at den især virker gennem entreprenøriel eksponering af 
unge i en periode af deres liv, hvor vigtige beslutninger om deres fremti-
dige karriere træffes.

 Hertil skal tilføjes, at skønt entreprenøriel eksponering kun gør en 
lille brøkdel af de studerende til grundlæggere af nye virksomheder, er 
det almindeligt anerkendt og også statistisk bekræftet, at entreprenøriel 
eksponering sætter et aftryk på de studerendes personlighedstræk og ad-
færdsmønstre, som er meget efterspurgt af det eksisterende erhvervsliv 
(Charney og Libecap 2000).

 Diskussionen af betydningen af iværksætteruddannelse på de videre-
gående uddannelser bør derfor ikke blot berøre indhold, pædagogik og 
didaktik, men også tage fat på sådanne programmers dækning og ekspo-
nering af de studerende i al almindelighed. 

Praktisk orienteret iværksætterundervisning, der leverer brugbare fær-
digheder i forbindelse med start af ny virksomhed, hører ikke naturligt 
hjemme på de videregående uddannelser. Dette gælder for de fleste han-
delshøjskoler og bestemt for universiteter.

Derfor er udformningen af effektive kurser, der leverer et maksimum 
af eksponering, og færdigheder, der virker på kortest muligt tid, af stor 
betydning. Lav effektivitet og lange kurser modarbejder de nævnte insti-
tutioners overordnede mål gennem fortrængning af fagrelevant undervis-
ning, og iværksætterundervisningen er dermed i risiko for at blive afvist 
af de studienævn, der er ansvarlige for kvaliteten og prioritering af de 
uddannelser, som deres institutioner udbyder.

I en undersøgelse af iværksætterundervisningen på de videregående ud-
dannelser i Hovedstadsregionen blev en screening af de europæiske top 
ti-institutioner – og et par amerikanske universiteter – gennemført med 
henblik på at etablere et sammenligningsgrundlag. Det blev konstate-
ret, at på de mest entrepreneurship-orienterede skoler som fx Rensselaer 
Polytechnic Institute, Troy og New York, deltager mere end 60% af de 
studerende i denne form for undervisning. Gennemsnittet lå omkring 
15%. I Hovedstadsregionen toppede DTU med 6-8% (Autio 2007).

Alt i alt efterlod Autios undersøgelse et budskab om underdækning, 
som igen er et generisk fænomen i mange regioner, der arbejder på at 
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opnå en mere ”optimal” kombination af dækning og indhold i iværksæt-
terundervisningen på de videregående uddannelser.
 

Konklusioner
Sammenfattende giver Levie og Autios artikel (2008) os et sæt konklu-
sioner som følger:
  
1.  Et lands vækstiværksætteraktiviteter har en positiv og statistisk signifi-

kant sammenhæng med iværksætterundervisning på de videregående 
uddannelser. Ingen af de øvrige ni GEM-iværksætterrammebetingelser 
har nogen positiv virkning af væsentlig betydning.

2.  Sans for forretningsmuligheder er den vigtigste evne, som erhverves 
gennem sådanne uddannelsesprogrammer.

3.  Iværksætterfærdigheder er relevante for dannelsen af nye virksomhe-
der, men det lader til, at vi stadig ikke fuldt ud har identificeret disse 
færdigheder og udviklet passende undervisningskoncepter. Indhold og 
pædagogik er derfor stadig et problem inden for entreprenørundervis-
ningen på de videregående uddannelser.

4.  Der er fortsat behov for yderligere forskning vedrørende dækningen og 
omfanget af sådanne uddannelsesprogrammer for at opnå en fornuftig 
balance i forhold til kandidatuddannelsernes fokus. Erfaringer tyder 
på, at omkring 15% af alle studerende bør tage kurser i entreprenør-
skab. Der kan argumenteres for en endnu højere eksponering.

5.  I Hovedstadsregionen modtager kun mellem 3% og 8% denne un-
dervisning, hvilket klart efterlader plads til forbedring. Det er rimeligt 
at antage, at resten af de danske universiteter også passer ind i dette 
billede.
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Noter
1  The Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Research Program er en årlig vurder-

ing af iværksætteraktiviteterne på nationalt plan. GEM startede som et samarbejde 
mellem London Business School og Babson College i 1999 med undersøgelse af 10 
landes iværksætteraktiviteter. I 2000 deltog 21 lande. I 2001 deltog 29 lande, i 2002 
deltog 37 lande. I 2007 gennemførte GEM-konsortiet undersøgelser i 42 lande. Se 
også http://www.gemconsortium.org/.

2   “A theoretical grounding and test of the GEM model” præsenteret ved Third 
Global Entrepreneurship Research Conference, George Mason University, 
Washington D.C., 1- 3 oktober 2008, af Dr. Jonathan Levie, Hunter Centre for 
Entrepreneurship, University of Strathclyde og professor Erkko Autio, Imperial 
College London, Tanaka Business School. En revideret artikel er publiceret i Journal 
of Small Business Economics, Oktober 2008.

3   GEM Entrepreneurial Framework Conditions: EFC1: Finance, EFC2: Government 
policy, EFC3: Government regulations, EFC4: Government programs, EFC5: 
Education and training EFC6: R&D Transfer, EFC7: Commercial and legal infra-
structure, EFC8: Internal market openness, EFC9: Access to physical infrastruc-
ture, EFC10: Social and cultural norms

4  Se note 2
5  Se note 2
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Fremtidens undervisning har 
entreprenøriel mestring som 
fokusområde
Af Valdemar Duus, Syddansk Universitet

Resumé
Elever og studerende på alle niveauer i uddannelsessystemet skal have kom-
petencer inden for entreprenørskab og innovation. Herom er alle enige; men 
der er stor usikkerhed om, hvordan det skal gøres, og hvordan de forventede 
læringsresultater skal vurderes. I denne artikel argumenteres for, at fremtidens 
uddannelser – fra start til slut – skal give eleverne kompetencer inden for tre 
konkrete områder: visuelle kompetencer som et ”vindue mod verden”, kom-
munikative kompetencer til dialogen med relevante målgrupper og metode/
redskabskompetencer til realisering af ideer og visioner.

De tre kompetencer skal i kombination med den aktuelle uddannelses fag-
lige og pædagogiske indhold udvikle faglig indsigt og entreprenøriel mestring, 
således at elever og studerende opnår fortrolighed med at anvende fag og ar-
bejdsformer, som udvikler foretagsomhed, samarbejde og lysten til selvvirk-
somhed.

Det er artiklens tese, at man i den daglige og praktiske undervisning ud-
vikler kreativitet, innovation og iværksætteri ved at vælge faglige arbejds- og 
evalueringsformer, som udfordrer elevernes og de studerendes kompetencer på 
de tre områder.

Som udgangspunkt må der formuleres en progression for alle de didaktiske 
og indholdsmæssige overvejelser, der fører til realiseringen af en entreprenøriel 
undervisning, dvs. en undervisning målrettet kompetenceudvikling i form af 
entreprenøriel mestring, og som sidegevinst har kreative, innovative personer 
med lyst til at sætte i værk.
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Introduktion
I begyndelsen af 2004 udgiver Undervisningsministeriet og Ministeriet 
for Videnskab, Teknologi og Udvikling publikationen ”Innovation, iværk-
sætterlyst og selvstændighedskultur i uddannelsessystemet”.1 I forordet 
fremhæves det, at indholdet beskriver en strategi, således at Danmark kan 
nå op i den europæiske elite på iværksætterområdet, og at uddannelses-
systemet spiller en meget central rolle i denne udvikling.

Baggrunden for den politiske interesse for iværksætteri og selvstændig-
hedskultur er den voksende globalisering, som sætter sit præg på sam-
fundsdebatten, og som resulterer i, at mange virksomheder vælger at out-
source aktiviteter til andre lande. Fra regeringens side bliver danskernes 
fremtidige velfærd koblet sammen med vores evne til at tage globalise-
ringens udfordringer op, og det politiske mål er at fremme lysten i be-
folkningen til at skabe nye højteknologiske vækstvirksomheder, som kan 
beskæftige medarbejdere fra virksomheder, der må se sig nødsaget til at 
flytte den konkrete produktion til mere lønsomme steder i verden.

Det politiske budskab fra de to ministerier er tydeligt og klart: Dansk 
velfærd er helt afhængig af vores fælles evner til at tænke kreativt og inno-
vativt i nye produkter og serviceydelser i både den private og den offent-
lige sektor. Derfor skal børn og unge – så tidligt som overhovedet muligt 
– lære at se de nye muligheder i tilværelsen og gøre dem til forretning.

Den politiske vision forudsætter en ændring uddannelseskulturen, som 
– efter ministeriernes mening – i overvejende grad er præget af hold-
ninger fra lønmodtagerkulturen. Elever og studerende, der har lyst til at 
starte egen virksomhed, bliver ikke i tilstrækkelig grad stimuleret til at 
se det attraktive i et liv som selvstændig erhvervsdrivende. Og som i så 
mange andre tilfælde hvor viden og holdninger skal ændres og udbygges, 
bliver uddannelsessystemet udpeget til at spille en væsentlig rolle i forsø-
get på at øge antallet af iværksættere og give elever og studerende en øget 
lyst til at starte for sig selv. 

Publikationen, som undervisningsministeren og videnskabsministeren 
udgiver i fællesskab, præsenterer en samlet strategi for at styrke og ud-
vikle en iværksættende og innovativ læringskultur i uddannelsessystemet. 
Desuden forsøger strategien at skabe sammenhæng i undervisningen, så-
ledes at elever og studerende oplever en række aktiviteter, som har indbyr-
des relationer fra start til slut i deres uddannelsesforløb.

Det sker i form af en iværksætterkæde, der lægger op til, hvordan uddan-
nelsesinstitutionerne skaber rammerne for entreprenøriel undervisning.
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Introduktionen af en iværksætterkæde er nytænkning i forhold til tidli-
gere ministerielle strategier, som siden midten af 1980’erne er udkommet 
i en lind strøm. Valget af en kæde som metafor for en række sammen-
hængende aktiviteter, der fremmer selvstændighedskultur hos elever og 
studerende i undervisningen, afspejler et politisk ønske om at få fastlagt 
nogle faglige kriterier for, hvad der skal være kernen i den entreprenørielle 
undervisningsform, og hvordan den adskiller sig fra andre undervisnings-
former.

Designet og det visuelle udtryk med en kæde understreger behovet for 
en systematik samt nogle grundlæggende principper og indikatorer for 
kreativitet, innovation og iværksætteri i undervisningen. Spørgsmålet er, 
hvordan entreprenøriel undervisning kan etableres som en fortløbende 
læring med en støt fremadskridende udvikling mod et læringsmål, hvor 
man i undervisningen opbygger entreprenøriel viden og færdigheder, som 
er koordinerede gennem et helt uddannelsesforløb. Iværksætterkæden er 
et forsøg på en progressionsbeskrivelse inden for det samlede uddannel-
sessystem.

Progressionen i undervisningen
Progression kommer fra det latinske ord ”progredio” og betyder ”jeg be-
væger mig fremad”. Progression kan sammenlignes med en struktur eller 
et mønster af informationer, som står i forbindelse med hinanden. Taler 
man om progression i undervisningens tilrettelæggelse og det faglige ind-
hold, kan man betragte de enkelte elementer i et undervisningsforløb 
som en slags byggesten, hvor alle stenene er hinandens forudsætninger. I 
undervisningen drejer det sig om at tage udgangspunkt i kendt viden hos 
målgruppen og knytte eller udvide med mere ”avancerede byggesten” til 
det allerede kendte og indlærte. Underviser en lærer i fx dansk, bliver un-
dervisningen tilrettelagt på en måde, så elever og studerende bliver stillet 
over for stadigt mere komplekse former for danskfaglig viden, men skal 
den danskfaglige viden være meningsfuld for eleven eller den studerende, 
er det en forudsætning, at de nødvendige faglige mønstre eller strukturer 
er til stede hos den enkelte person.

Ud over den faglige progression i uddannelsen møder elever og stude-
rende også en progression i arbejdsformer, så de udvikler sig fra fx at være 
elever til studerende – eller udvikler sig fra at være afhængige af støtte og 
hjælp fra læreren til at kunne fungere uafhængigt og selvstændigt. Når det 
lykkes i undervisningen, kan man tale om en faglig identitet hos elever 
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og studerende. Det giver glæde og stolthed, når man opdager, at man kan 
mestre et bestemt fag.

Iværksætterkæden får ikke den ønskede effekt
Imidlertid får de store visioner i ”Innovation, iværksætterlyst og selv-
stændighedskultur i uddannelsessystemet” ikke den ønskede effekt ude 
på uddannelsesinstitutionerne. Det bliver ”innovation without change”, 
hvilket vil sige, at indholdet i iværksætterkæden ikke har form og ind-
hold, der kan motivere uddannelsesinstitutionerne til at ændre de un-
dervisnings- og arbejdsformer, de er vant til at bruge. Problemet er, at 
beskrivelserne i kæden ikke er konkrete nok, og at de enkelte forslag til 
entreprenøriel undervisning reelt ikke kan fungere som en slags spar-
ringspartner for lærere og elever om undervisningens indhold og valget 
af arbejds- og evalueringsformer. Iværksætterkæden mangler en tydelig 
progression, og blandt andet derfor kan forventningerne om dynamik og 
fornyelse i undervisningen ikke indfris.

Entreprenørskabssøjlen, kompetencer og sammenhæng
Selvstændighedsfonden, som blev etableret i efteråret 2004, tager ideen 
med en iværksætterkæde op. Fonden ønsker at få beskrevet retningslinjer 
for udviklingen af undervisningsforløb, som kan udfordre eksisterende 
undervisningsmetoder og danne baggrund for, at institutionerne får lyst 
til at eksperimentere og udforske nye områder for pædagogisk entrepre-
nøriel aktivitet. Projektet resulterer i en såkaldt entreprenørskabssøjle.2 
Søjlen tager udgangspunkt i, at entreprenørskab er et samlende begreb 
for aktiviteter, som dækker kreativitet, innovation og iværksætteri, og den 
indeholder anvisninger på, hvordan man kan udvikle dynamiske kreativi-
tets- og innovationskulturer på uddannelsesinstitutionerne.

Rapporten om entreprenørskabssøjlen ”Entreprenørskab i undervis-
ningen”3 er et inspirationsmateriale og en forståelsesramme og giver et 
konkret bud på en entreprenøriel progression med sammenhængen-
de aktiviteter i hele uddannelsessystemet. Den undervisningsmæssige 
grundholdning i beskrivelsen af søjlen er inspireret af erfaringerne fra 
projektet ”Kompetenceudvikling Og Matematiklæring”4, der blev sat i 
værk på initiativ af Naturvidenskabeligt Uddannelsesråd. Rådet ønskede 
at medvirke til, at udviklingen af matematikundervisningen kom til at stå 
som et eksempel, der kunne bruges til en tilsvarende udvikling inden for 
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andre fag. Et af KOM-projektets udfordringer var den manglende sam-
menhængskraft i matematikundervisningen i uddannelsessystemet og de 
store kulturforskelle mellem grundskole, gymnasium og universitet – en 
parallel til problemstillingen forbundet med en progression for entrepre-
nørskab i uddannelserne. Løsningen ligger i at tænke matematik (og en-
treprenørskab) ved hjælp af kompetencebegrebet.

Den entreprenørielle trekant og mestring
Entreprenørskab og entreprenørielle aktiviteter i undervisningen forud-
sætter, at flere forskellige kompetencer er i interaktion med hinanden. I 
entreprenørskabssøjlen drejer det sig om tre kompetencer: den visuelle, 
den kommunikative og den metode-/redskabsmæssige kompetence. Det 
er en treklang, hvor alle tre ”klange” ikke nødvendigvis behøver vores 
opmærksomhed samtidig, men den ene kan være dominerende i forhold 
til de to andre.

Grundtanken er at få skabt en sammenhæng mellem det, man kan, den 
viden og de færdigheder, uddannelsen har givet én på et eller andet fagligt 
niveau og i en eller anden specialiseringsgrad, og så et praksisaspekt: At 
bruge denne faglighed til at skabe værdi for andre, for samfundet og for 
én selv gennem en entreprenøriel proces.

I denne artikel anvender jeg ordet ”mestring”. Mestring kan knyttes 
til det engelske ord ”coping”, som betyder at ”handle, håndtere og over-
komme”. Med ”coping” lærer man sig at beherske sine egne reaktioner og 
håndtere eller tackle de krav, man bliver udsat for i en kompleks og foran-
derlig verden, så de mange udfordringer ikke overvælder én og bliver en 
stressende belastning. Vi kan ”mestre” eller ”cope” virkeligheden, hvilket 
vil sige, at vi ikke lukker os selv ude fra verden og dens muligheder, men 
aktivt deltager bidrager til en fortsat udvikling. Et bud på en definition 
af ordet ”mestring” kan være, at det er ”en persons samlede bevidste og 
ubevidste handlingsmønstre i forhold til en oplevet belastning”.5

Udtrykket ”entreprenøriel mestring” har også den kvalitet, at man fø-
lelsesmæssigt skal være involveret i det, man oplever og gør. At mestre 
noget betyder, at man kan udøve faglig kontrol og styring i forbindelse 
med løsningen af en opgave, at man har fanget essensen og fagligt teore-
tisk eller praktisk ”har det siddende på rygraden”.

Entreprenøriel mestring kan jeg illustrere med denne trekant (figur 1), 
Figuren viser de tre kompetencer, som undervisningen sideløbende med 
den faglige formidling skal udvikle hos eleverne og de studerende:
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Figur 1.

Hver af siderne i trekanten kan beskrives ud fra tre forskellige synsvinkler. 
Jeg vil her bruge den visuelle kompetence som eksempel:

1.  Vi kan beskrive kompetencens ”bredde”, dvs. det, som repræsente-
rer den visuelle kompetences faglige indhold, og hvor omfattende ens 
viden er om de mange valgmuligheder i forbindelse med fx visuelle 
udtryksformer og faglige discipliner. 

2.  Den anden synsvinkel beskriver den visuelle kompetences ”dybde”, 
dvs. hvor faglig specialiseret man er fx i forbindelse med at lave en 
plakat eller et videoprogram. 

3.  Den sidste synsvinkel beskriver den visuelle kompetences ”højde” og 
drejer sig om, hvor indsigtsfuldt man kan analysere en given situation 
og målrette sin udtryksform efter forholdene.

Når man beskæftiger sig med synsvinklerne bredde, dybde og højde, 
handler det om progression.

Den visuelle kompetence
Visuelle kompetencer handler om at ”kunne se noget for sig”, ”forestille 
sig noget” og ”være visionær”. Det er en mental proces, som vi kender det 
fra udtryk som: ”At se tingene i et nyt perspektiv”. De indre billeder har 
stor betydning for vores handlinger. Læring er ikke kun faglig træning, 
men omfatter det at kunne anskue en situation i sin helhed og så identifi-
cere dens muligheder. Arbejdet med den visuelle kompetence udvikler en 
nuanceret forestillingsverden hos elever og studerende, som måske bliver 
i stand til at se muligheder, som andre ikke får øje på. 

Førhen hed det anskuelighedsundervisning. Det var dengang, der hang 

Visuel 
kompetence

Kommunikativ
kompetence

Entreprenøriel
mestring

Metode/redskabskompetence
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billeder i klasseværelserne, og der stod en udstoppet ræv i glasskabet på 
gangen. For dengang var det at forestille sig et emne – at kunne se det for 
sig – en vigtig pædagogisk undervisningsform. Visualisering er en særlig 
måde at tænke og kommunikere på. At visualisere er at gøre det abstrakte 
håndgribeligt og synligt – og dermed lettere at formidle.

En beherskelse af visuelle fremstillings- og udtryksformer er en del 
af den visuelle kompetence. At kunne forstå og udtrykke sig visuelt og 
kunne bruge og forstå et billedsprog er grundlæggende kundskaber, som 
fremmer den kreative arbejdsform, hvor elever og studerende kombinerer 
kendte ting, ord, begreber eller ny viden på en ny måde og bringer det i 
anvendelse i en ny sammenhæng. Nysgerrighed og undren udvider vores 
verden, men vi skal kunne se det for os.

Den visuelle kompetence udvikles gennem elevernes og de studerendes 
praktiske arbejde med forskellige former for elektroniske billedmedier fx 
digitalkamera; men også arbejdet med produktion af collager, plancher 
og udstillinger er væsentlige elementer i undervisningen.

Den kommunikative kompetence
Kommunikation er den anden kompetence i den entreprenørielle me-
string. Når udviklingen af nye ideer skal realiseres, og man skal have in-
volveret andre i sit projekt, er troværdig og overbevisende kommunikati-
on vejen frem. Det er vigtigt, at man har kendskab til, hvordan man rent 
praktisk kan gribe kommunikationsopgaver an på baggrund af veletable-
rede teorier, modeller og metoder. Man skal tænke over, hvad målgrup-
pen ønsker af informationer, og hvad de har behov for vide.

Formålet er, at eleverne og de studerende opnår kendskab til og erfaring 
med forskellige kommunikationsformer. I undervisningen afprøves teo-
rier i praksis via øvelser, opgaver og rollespil, så eleverne og de studerende 
kan forstå, hvorledes kommunikation og samarbejde fungerer i det virke-
lige liv. Temaerne kan være forskellige, men kan fx dreje sig om at forklare 
en problemstilling over for et publikum ved anvendelse af et fags begreber 
og enkle teorier eller formulere faglige sammenhænge på en struktureret 
og nuanceret måde ved at bruge en faglig terminologi.

Plancher, udstillinger og forskellige softwareprogrammer til at pro-
ducere hjælpemidler til fx en mundtlig præsentation kan inddrages. 
Kompetencen er en af forudsætninger for, at innovation og realisering 
af en idé kan finde sted – forstået på den måde, at det drejer sig om at få 
andre med og få dem til at se ideens værdi.

GEM-Antologi 2008.indd   71 15/12/08   8:11:34



72 FREMT IDENS  UNDER V ISN ING  HAR  ENTREPRENØR IEL  MESTR ING  SOM FOKUSOMRåDE

Metode-/redskabskompetence
Det sidste område i forbindelse med den entreprenørielle trekant handler 
om anvendelsen af redskaber og metoder. Redskaber kan fx være compu-
tere med forskellige former for software; det kan være udstyr til digital 
billedproduktion; men det kan også være materialekendskab i forbindelse 
med etablering af fx en udstilling.

Metoder er valg af den strategi, som man ønsker at bruge for at nå et 
bestemt mål. Det kan være valg af en bestemt organisationsform i forbin-
delse med mødeledelse, brug af planlægningsteknikker til projektarbejder 
og scenarieværksteder. Kendskab til redskaber og metoder sætter elever 
og studerende i stand til fx at skabe deres egen viden i en proaktiv lære-
proces, hvor de indsamler og bearbejder informationer fra virkelighedens 
verden uden for skolen. 

Progressionen og virkelighedens verden
Entreprenøriel mestring er afhængig af den faglige udvikling. Ingen kan 
være i tvivl om, at børn i grundskolens første klasser ikke kan matche 
samme grad af mestring som elever på ungdomsuddannelserne eller 
studerende på universitetet. Eleverne i grundskolen leger, at de har en 
virksomhed fx en fabrik eller købmandsbutik og lærer at mestre den ud-
fordring. På de højere trin i uddannelserne får den type aktiviteter helt 
naturligt en anden karakter, fordi undervisningen her skal inddrage vir-
kelighedens verden.

På samme måde kan man se brugen af fx et softwareprogram. Det kan 
være et regneark, hvor de små elever laver tabeller og indtaster tal i et 
regnskab, men hvor det samme program bliver anvendt med avancerede 
formler til markedsanalyser m.m.

Hos elever og studerende udvikles den entreprenørielle mestring gen-
nem den progression, udvidelsen af læringsrummet giver. I klasseværelset 
bliver såvel problemer som problemløsningsmetoder efterhånden vel-
kendte, og det nyskabende og udviklende perspektiv er derfor ikke ek-
sisterende. Muligheden for at udveksle og afprøve nye ideer og metoder 
fordrer et læringsrum, hvor læring og refleksion foregår i samarbejde med 
personer, som har virkeligheden som lærings- og handlerum. Det fører 
til, at elever og studerende overskrider den gængse praksis fra klasseværel-
set og genererer ny viden, nye begreber og nye metoder.

På figur 2 har jeg forsøgt at vise, hvordan progressionen og kompe-
tencetilvæksten sker. Figuren illustrerer en meget forenklet ”kæde” eller 
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”søjle”, hvor niveau 1 kan opfattes som folkeskolen, niveau 2 er ung-
domsuddannelserne, og niveau 3 er universitetet. De enkelte niveauer er 
både hinandens forudsætning og målsætning.

Figur 2.

Kompetencebegrebet sætter eleven og den studerende i fokus
En af de store fordele ved at bruge kompetencebegrebet i forbindelse med 
den entreprenørielle undervisning er, at eleven og den studerende som 
person kommer i fokus. Hvis man taler om ”kun” at lære et fag og fagets 
begrebsdefinitioner, bliver fokus et andet. Målet bliver at lære et bestemt 
pensum uden at tænke på, hvad indholdet skal bruges til. Ingen har glæde 
af ”bare” at kunne definitioner eller – i den mere brede forstand – for-

Viden og holdning
Eleven/den studerende:
bruger de rigtige kommuni-
kationsmetoder i forskellige 
situationer,
bruger mange innovative måder 
at finde løsninger på.

Eleven/den studerende kan:
bruge forskellige  
kommunikationsmetoder,
bruge alternative måder til at 
finde løsninger på.

Eleven/den studerende ved:
at der findes mange måder at 
kommunikere på,
at “ting” kan gøres på forskellige 
måder.

Eksempler på indikatorer
Innovationsledelse/selvledelse
Forhandlingsledelse
Økonomiforståelse
Skabe faglige netværk
Tidsstyring
Systemtænkning
Selvforvaltning.

Vurdering af ideer
Intern/ekstern kommunikation
Flerfaglig problemerkendelse
Faglige løsningsforslag
Konfliktløsningsmodeller
Kaos-robusthed
Præsentationsteknik.

Teknikker til idéudvikling (ideation)
Learning by doing
Projekt- og mødeledelse
Teamwork
Planlægge projekter
Laver research
Budgetlægning
Netværksdannelse
Deltagerindflydelse.

Uddannelse 
niveau 3 

involvering i 
virkelighedens udfordringer

Uddannelse 
niveau 2 

Involvering i 
konstruerede og  

simulerede udfordringer

Uddannelse 
niveau 1 

Involvering i udfor-
dringer med divergent 
tænkning og følelse
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skellige faglige færdigheder. Man skal også kunne håndtere sin faglighed, 
dvs. bruge og vurdere den. Kompetence handler netop om at ”gøre no-
get”, hvilket er noget mere end viden og færdigheder. Kompetencer er 
at kunne udleve kundskaber og færdigheder i forhold til en situation. 
På den måde bliver undervisningen meningsfuld for den enkelte elev og 
studerende.

Den entreprenørielle arbejdsform med fokus på visuelle, kommunika-
tive og metode-/redskabsmæssige kompetencer er en måde at organisere 
en undervisning omkring et fag eller en gruppe af fag. Entreprenøriel 
undervisning har to aspekter i forbindelse med elevers og studerendes 
læring: den entreprenørielle form og faget. Begge aspekter skal indlæres i 
en proces, hvor der er en vekselvirkning mellem faglig viden og praktisk 
erfaring. Man kan ikke blive ekspert i entreprenørskab uden praktisk er-
faring, og man kan ikke få praktisk erfaring uden, at det handler om et 
eller andet fagligt.

Undervisning i, om og med
Med denne artikel har jeg ønsket at sætte fokus på den brede fortolk-
ning af begrebet entreprenørskab. Målet med entreprenøriel mestring er 
at skabe mennesker med nærvær, selvvirksomhed, empati og livfuldhed. 
Entreprenøriel undervisning handler ikke kun om, at der skal undervises 
i regnskabsforståelse i syvende klasse, og at undervisningen på kandidat-
niveau altid skal målrettes etableringen af egen virksomhed. Det drejer 
sig om at bibringe eleverne og de studerende interessen for den brede 
entreprenørielle synsvinkel og udfordre dem i forhold til selvstændighed, 
kreativitet og innovation.

På folkeskoleniveau og på gymnasialt plan handler entreprenørskab pri-
mært om påvirkning af holdninger, hvor projektbaseret og entreprenøriel 
undervisning samt kreativitetsfremmende aktiviteter m.v. skal fremme 
selvvirksomheden blandt børn og unge. Fx ved fokus på idéteknikker og 
ved at lære dem, at frugtbare nye ideer skabes gennem skiftevis idépro-
duktion og idévurdering.

På de videregående uddannelser vil entreprenørskab i uddannelsessyste-
met i højere grad have fokus på viden, som er relevant for de studerende, 
der ønsker at starte egen virksomhed, men i lige så høj grad viden, der er 
relevant for studerende, der ønsker at forfølge en karriere som ansat i en 
eksisterende virksomhed. Fx fokus på praktisk projektstyring, identifice-
ring af løsningsmodeller og ledelse af innovative virksomheder.
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Der er ingen tvivl om, at entreprenørskab er et fagligt, videnskabeligt 
område på linje med fx finansiering, forskellige sprogfag og psykologi. 
Overalt i verden bliver der forsket og undervist i entreprenørskab, og den 
tilgængelige litteratur er meget omfattende. Kernen i entreprenørskab 
kan ikke læres rent bogligt, dvs. som undervisning om fænomenet, men 
bygger på nye undervisningsmetoder, hvor man bliver en god iværksætter 
ved at handle og afklare sine faglige såvel som sine personlige kompeten-
cer og erfaringer. 

Entreprenørskab i undervisningen kan praktiseres ud fra tre forskellige 
didaktiske overvejelser.

Entreprenørskab som et socialt fænomen
Fokus ligger på entreprenørskab som et socialt fænomen og dets betydning 
for samfundet og samfundets udvikling. Det handler om undersøgelser 
af teorier om iværksættere, om etablering af virksomheder og om 
iværksætteres bidrag til den økonomiske udvikling og velstand i landet. 
Det er formidling og ”overførsel” af viden om entreprenørskab.

Entreprenørskab som udvikling og stimulering 
Fokus er på udvikling og stimulering af den iværksættende proces, hvor 
undervisningen leverer alle de nødvendige værktøjer til fx opstart af en ny 
virksomhed, etablering af en ny enhed i en eksisterende organisation i form 
af intraprenørskab samt socialt entreprenørskab, som er lokale initiativer og 
projekter med en central betydning for udvikling af bæredygtige løsninger 
af sociale udfordringer i et lokalt område. Typisk handler det om at give 
kvalifikationer til den praktiske hverdag som iværksætter gennem uddan-
nelse og kurser som fx: ”Start af virksomhed”, ”Det daglige regnskab” og 
”Salg og markedsføring”. Denne definition har læring og udvikling af prak-
tiske kompetencer og entreprenørielle værdier som det centrale.

Entreprenørskab som arbejdsform
Her ligger fokus på arbejdsformer, som kendes fra erhvervslivets hverdag, 
men tilpasset en praktisk pædagogisk arbejdsform, der tager hensyn til 
elevers og studerendes faglige og udviklingsmæssige niveau. Dette inde-
bærer, at man ikke nødvendigvis arbejder med aktiviteter – hverken di-
rekte eller indirekte – rettet mod økonomi og erhvervsliv, for at eleverne 
skal blive selvstændige erhvervsdrivende. Der er derimod tale om et meget 
bredt spektrum af pædagogiske aktiviteter og arbejdsmåder, som fremmer 
elevernes og de studerendes indflydelse på undervisningens form og ind-
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hold samt inddrager den virkelige verden uden for klasseværelset i un-
dervisningen. Her udvikles og introduceres en didaktik, som motiverer 
elever og studerende til at være foretagsomme og handlingsorienterede.

Afrunding
Entreprenørskab i undervisningen er et begreb, som bliver defineret på 
mange forskellige måder overalt i verden. Sikkert er det, at det er et om-
fattende og komplekst begreb, som ikke kun skal anvendes i forbindelse 
med fx etablering af en virksomhed. En undervisning målrettet den en-
treprenørielle mestring skal betragtes som en drivkraft til at skabe foretag-
somme borgere, der med lyst og evne engagerer sig i samfundets mulighe-
der. Derfor skal det integreres i alle fag blandt andet gennem udviklingen 
af nye digitale læremidler, som stimulerer de traditionelle fagmiljøer til at 
anvende entreprenørielle metoder og undervisningsformer.

Når en entreprenøriel undervisning tilrettelægges og gennemføres er 
det vigtigste ikke, hvad der undervises i, men hvordan der undervises. For 
uddannelserne er entreprenørskab i undervisningen et redskab og ikke et 
mål i sig selv. Det skal sammentænkes med et fag på en pædagogisk måde 
således, at der foregår en øget læring med fokus på praksis. Og det er den 
grundlæggende holdning i denne artikel, at en bred definition af begrebet 
entreprenørskab i undervisningen er et bedre grundlag for at fremme ly-
sten til at sætte i værk og udvikle entreprenøriel mestring end en snæver. 

At satse på entreprenørskab er at igangsætte en pædagogisk udvikling 
med nye strategier og metoder i undervisningen som mål. Det er skolens 
undervisningskultur, som sættes til debat, men kulturændringer tager tid 
og kræver ressourcer, fordi det sandsynligvis kræver et opgør med vante 
forestillinger. Den udvikling kan ikke skemalægges med kurser om krea-
tivitet, innovation og iværksætteri, men bliver til i et kompliceret samspil 
med mange forskellige interessenters holdninger.

I al undervisning er progression en af forudsætningerne for, at man kan 
udvikle sin faglige viden og forståelse samt anvende det, man har lært, i 
nye situationer. Sådan er det også med entreprenørskab, og det kan være 
en vanskelig opgave at komme med forslag til kernefaglighed, principper 
og systematik, som kan styre fagenes og undervisningens entreprenørielle 
indhold gennem en hel uddannelse.

Men indsatsen i uddannelserne betaler sig. Det viser undersøgelser i ud-
landet6, og de fortæller også, at vi skal udvikle og stimulere børn og unges 
entreprenørielle evner så tidligt som muligt. Børn, unge og voksne skal 
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gennem deres uddannelse motiveres til at tænke kreativt, handle innova-
tivt og udvikle mange facetter af deres personlighed heriblandt lysten til 
at sætte i værk, være foretagsom og se muligheder i et liv som selvstændig 
erhvervsdrivende.
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Noter
1  Innovation, iværksætterlyst og selvstændighedskultur i uddannelsessystemet. 

Undervisningsministeriet i samarbejde med Ministeriet for Videnskab, Teknologi 
og Udvikling. København. Januar 2004. http://pub.uvm.dk/2004/innovation/.

2  Se http://www.selvstaendighedsfonden.dk/content/entreprenoerskabssoejlen/
Entreprenorskabssojlen.php

3 http://www.selvstaendighedsfonden.dk/content/entreprenoerskabssoejlen/  
 Entreprenorskabssojlen.php
4  http://nyfaglighed.emu.dk/kom/
5  Se fx http://www.sundhed.dk/Images/alle/amt_nordjylland/praksis_vedhaeftede-

filer/NPD2006/mestring.pdf
6  Se fx Minivirksomheder på udskolingstrinnet, ”Best Procedure”-projekt: 

Ekspertgruppens endelige rapport, september 2005.
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Udvikling af entreprenørielle 
kompetencer på gymnasieuddannelser
Af Kristian Philipsen, Syddansk Universitet og Lars Funder, tidl. adm. direktør Gumlink

Resumé
Denne artikel sætter fokus på entreprenørielle kompetencer i gymnasierne. Vi 
påstår, at udvikling af entreprenørielle kompetencer hos gymnasieelever kræ-
ver, at de får direkte adgang til viden fra relevante personer, virksomheder og 
organisationer i omgivelserne. I et samfund, hvor forandringer sker hurtigt, 
er der brug for, at elever anvender ”action learning” og ikke blot undervises 
”om” entreprenørskab, men også ”i” entreprenørskab. For at gøre det er der 
brug for, at elever lærer gennem eksperimenter ved at løse praktiske problemer. 
Det får den organisatoriske konsekvens, at gymnasier med entreprenørskab på 
skemaet må åbne sig op over for omverdenen. 

Artiklen bygger på statistiske data og empiriske undersøgelser af udbuddet 
af fag og træningsaktiviteter på det gymnasiale niveau, dvs. det almene gym-
nasium, hf, handelsgymnasiet og det tekniske gymnasium. De entreprenør-
skabsfag, eleverne har, ses som eksempler på undervisning ”om” entreprenør-
skab. De forretningsplanskonkurrencer, der arrangeres af fx Young Enterprise 
og European Business Games ses som eksempler på undervisning ”i” entrepre-
nørskab. Endvidere inddrages resultater fra en undersøgelse af elever fra to 
handelsgymnasier for at tegne et billede af, i hvilket omfang eleverne har et 
samspil med private og offentlige virksomheder i undervisningen og i forret-
ningsplanskonkurrencerne, og hvordan undervisningen evalueres af elever og 
undervisere, samt hvilke forventninger elever har til beskæftigelse fremover.

Kapitlet afsluttes med at identificere væsentlige hindringer for udbredelse af 
undervisningen i entreprenørskab i gymnasiet og diskutere, hvilke tiltag der 
kan sættes i værk for at øge antallet af gymnasieelever, som får entreprenørielle 
kompetencer, og øge kvaliteten af elevernes entreprenørielle kompetencer.
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Er der noget særligt ved undervisning i entreprenørskab? 
Og i så fald hvad?
Hvad er entreprenørskab? Vi vil her anvende en meget udbredt definition 
formuleret af Shane og Venkataraman (2000) ”… the nexus of two phen-
omena: the presence of lucrative opportunities and the presence of enterpris-
ing individuals” (Shane & Venkataraman 2000, p. 218). Entreprenørskab 
defineres altså som samtidig tilstedeværelse af lukrative muligheder og 
initiativrige personer. 

Enterprising kan oversættes med initiativrig eller foretagsom. Begge dele 
indikerer, at man skal gøre noget, at entreprenøren skal handle. En entre-
prenør kan ikke nøjes med at læse en bog eller tænke store tanker på langs 
i sofaen. Handling er en væsentlig karakteristik ved en entreprenør. 

Der er ikke enighed blandt forskere om, hvad begrebet ”muligheder” 
dækker over. Nogle forskere argumenterer for, at muligheder allerede 
eksisterer og skal ”opdages” (Shane og Venkataraman (2000) taler om 
”discovery”). Andre forskere taler om, at muligheder ikke findes på for-
hånd, men bliver skabt af individer i samspil med andre individer og 
omgivelserne (Gartner m.fl. 2003). Eksempelvis gav den indiske forsker 
Sarasvathy (1998) som en del af et forskningsprojekt den samme idé til 
29 forskellige succesfulde amerikanske entreprenører og bad dem om at 
udvikle ideen til en god forretningsidé. Ingen af de 29 entreprenører kom 
frem til den samme forretningsidé. Oversat til entreprenørskab i gymna-
siet betyder det, at selvom der er 29 elevgrupper, som alle vil lave noget 
med en mobiltelefonopladerholder, en designerknagerække eller golfkug-
ler med radiosendere, så golfkuglen kan spores, når den bliver slået uden 
for golfbanen, ja, så kan de 29 elevgrupper dels opfatte mulighederne 
forskelligt, dels have nogle forskellige bud på, hvordan man kobler mu-
lighed og dem selv som initiativrige personer sammen. Så muligheder 
rummer et element af opdagelse, men de rummer også et element af, at 
muligheder bliver skabt. Det sidste kræver en ”action learning”-proces 
(Revans 1983; Carson m.fl. 2001), hvor elever lærer gennem at handle og 
involvere sig (Hjort & Johannisson 2007).

Et andet karakteristisk element ved entreprenørskab er fx, at der er tale 
om, at et produkt bliver skabt, som ikke findes, når man starter. Der er en 
tidsmæssig afstand mellem en ønsket fremtidig situation og den aktuelle 
situation (Wickham 2006). Selvom man tror på, at muligheder eksisterer, 
så skal der initiativrige og handlende personer til at få dem omdannet til 
et produkt eller en serviceydelse, som kan sælges. Det sker ikke af sig selv. 
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Denne skabelsesproces handler om at påvirke fremtiden ved at skabe nyt 
eller kombinere nogle eksisterende elementer på en ny måde. 

Et tredje element er, at muligheder aldrig eksisterer abstrakt, men altid 
er konkrete og specifikke. Muligheder skal altid forstås som noget, der ek-
sisterer i en bestemt kontekst på et bestemt tidspunkt (Blenker, Philipsen 
& Damgaard 2006). Et globalt produkt, hvad det så end er, skal jo opfin-
des af nogle bestemte personer og købes af nogle konkrete virksomheder 
eller forbrugere, som befinder sig et bestemt sted på kloden, og som ser 
nogle fordele ved netop at købe dette produkt. 

Hvis et gymnasium skal undervise i entreprenørskab, hvad er så vigtigt? 
At det udbyder entreprenørskabsfag? At det organisatorisk muliggør, at 
elever kan lære at virke som entreprenører? Eller begge dele. Det er te-
maer, som diskuteres i næste afsnit.

Undervisning ”om” og ”i” entreprenørskab
Entreprenørskabsundervisning rummer to forskellige aspekter, som lidt 
populært kan betegnes som undervisning om og i fagene innovation og 
entreprenørskab. Undervisning om entreprenørskab minder om tradi-
tionel lærebogsorienteret undervisning, hvor hovedaktiviteten er at lære 
stoffet i en lærebog, fx en lærebog om iværksætteri, entreprenørskab eller 
innovation. Undervisning i entreprenørskab kan beskrives som at gå i 
entreprenørens fodspor.

Undervisning i entreprenørskab rummer et element af kendt og ny vi-
den. Man kan, som Revans (1983) gør, skelne mellem to typer af viden: 
P-viden dvs. programmeret viden, og Q-viden dvs. spørgsmål-viden til at 
beskrive undervisning om og i entreprenørskab. P-viden er den viden, der 
typisk bliver givet videre gennem lærebøger og i traditionel undervisning 
med udgangspunkt i, at studerende skal lære fagets teorier og metoder. 
Q-viden opnås ikke bare gennem at stille spørgsmål, men kræver, at man 
forholder sig kritisk og reflekterende til P-viden, og ved, at deltagerne 
bringer deres egen eksperimentelle viden sammen med P-viden. Fuld læ-
ring opnås kun ved at løse praktiske problemer ved at gøre noget/hand-
le og dermed bringe både P-viden og Q-viden sammen (Revans 1983; 
Carson m.fl. 2001:164). 

Nogle forskere forbinder entreprenørskab med en stor innovationshøj-
de, dvs. det skal afvige fra det eksisterende, andre forskere lægger mindre 
vægt på denne dimension. Uanset om innovationshøjden er stor eller lille, 
vil en gruppe elever skulle sammensætte et produkt ud fra ny eller eksiste-
rende viden, og det i sig selv skaber behov for en vis grad af eksperimentel 
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viden for at løse det praktiske problem. En skematisk sammenligning af 
undervisning om og i entreprenørskab fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik af undervisning om og i entreprenørskab.

Fokus i undervisningen Typisk måde at undervise på

Undervisning ”om” 
entreprenørskab

Undervisningen sætter fokus 
på, at den studerende opnår 
viden om fremherskende 
teorier, begreber og metoder 
i faget.
 

Lærebogstilgang. Lærebog og 
gennemgang af væsentlige teorier, 
begreber og metoder dominerer 
undervisningen.

Undervisning ”i” 
entreprenørskab

Undervisningen er projekt- og 
handlingsorienteret. Eleven 
sætter sig i entreprenørens 
sted og lærer at omsætte en 
forretningside til et konkret 
salgbart produkt eller at løse 
et problem gennem innovativ 
indsats.

Action learning-tilgang. Elever prøver 
entreprenørskab af på egen krop. 
Elever lærer gennem ”learning by 
doing/experimentel learning”, koblet 
med teoretiske og metodiske reflek-
sioner – og i samspil med personer 
og organisationer uden for uddan-
nelsesinstitution.

Et statistisk portræt af undervisningen i entreprenørskab på gymnasier
I dette afsnit vil der blive tegnet et billede af undervisningen i entrepre-
nørskab og innovation på gymnasieuddannelser i Danmark. Først vil der 
blive givet et overblik over antal elever på de forskellige gymnasieuddan-
nelser. Dernæst beskrives undervisningen om og i entreprenørskab for 
hver af gymnasieuddannelserne. Undervisning om er fagene Innovation 
C og Erhvervsøkonomi C. Undervisningen i er forretningsplansaktivite-
ter knyttet til organisationerne Young Enterprise og European Business 
Games. Afsnittet afsluttes med en beskrivelse af den kvantitative udbre-
delse af undervisningen på de forskellige gymnasier.

I Danmark er der fire typer af studentereksamen. Tre 3-årige uddan-
nelser: stx, hhx og htx samt den to-årige uddannelse hf. En oversigt over 
antal studenter, som har taget en eksamen fra de fire typer af gymnasieud-
dannelser fremgår af tabel 2. 
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Tabel 2. Antal studenter med eksamen i 2007 og forventet antal i 2008

2007 2008 %-fordeling 2008

Stx, det almene gymnasium 18.455 19.800 58,7%

Hf, højere forberedelseseksamen 5.083 4.300 12,8%

Hhx, handelsgymnasium 7.055 7.100 21,1%

Htx, teknisk gymnasium 2.198 2.500 7,4%

Total 32.791 33.700 100,0%

Kilde: Flagstad (UNI-C) 2008.

De to fag Innovation C og Erhvervsøkonomi C er rettet mod under-
visning om entreprenørskab. Faget Erhvervsøkonomi C udbydes på stx, 
det almene gymnasium, hf og på htx, det tekniske gymnasium. Faget 
Innovation C udbydes på hhx, htx og stx, men med klart størst udbre-
delse på hhx og htx. Både faget Erhvervsøkonomi og Innovation udbydes 
som C-fag, dvs. typisk et fag, som varer et studieår i modsætning til B-fag 
og A-fag som typisk varer henholdsvis to og tre år. 

Ud over disse fag er der også tilbud om at deltage i aktiviteter med pri-
mært et undervisning i-formål. Det er for stx, hf og enkelte hhx-gymna-
sier European Business Games og for hhx og htx Young Enterprise. 

Young Enterprise tilbyder deltagelse i et ”Company Programme”, hvor 
tre-fem elever danner en gruppe, som skal udvikle en ”ung virksomhed”. 
Deltagerne skal finde/få en forretningsidé, udvikle og omdanne ideen 
til et konkret produkt eller serviceydelse, som kan sælges, og skabe en 
virksomhed, som kan danne en organisatorisk ramme for forretningen. 
Hovedparten af aktiviteterne foregår i klasserne på de enkelte gymnasier. 
Inspiration til ideer får eleverne blandt andet gennem oplæg fra entre-
prenører og virksomheder, eller elever kan komme på virksomhedsbesøg. 
Elever har også kontakt til potentielle kunder, til banker, som hjælper 
med penge, og til potentielle leverandører og samarbejdspartnere. 

Organisationen Young Enterprise står endvidere for at organisere regio-
nale konkurrencer. Her skal eleverne præsentere deres virksomheder og 
ikke mindst deres produkter/serviceydelser på en stand typisk i et stor-
center, hvor en række kunder kommer forbi. Et dommerpanel, bestående 
af erhvervsfolk, bedømmer de enkelte virksomheder og deres produkter. 
De bedste går videre til den nationale konkurrence. De bedste fra den 
nationale konkurrence deltager endvidere i en europæisk konkurrence. 
Young Enterprise tilbyder hjælp til undervisere og elever i form af skrift-
ligt materiale. Young Enterprise udbyder også forløb, hvor elever med 
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teknisk baggrund (htx) og erhvervsøkonomisk baggrund (hhx) arbejder 
sammen om udvikling af forretningsplaner.

European Business Games bygger på et koncept om at danne en virtuel 
virksomhed. Eleverne danner grupper på tre-fem og udvikler en forret-
ningsplan for en virtuel virksomhed ud fra en forretningsidé, som fører til 
et produkt/serviceydelse. Inspiration til den virtuelle virksomhed får ele-
verne blandt andet gennem oplæg fra virksomheder eller virksomhedsbe-
søg. Her er der også regionale konkurrencer, hvor grupperne præsenterer 
deres produkt for et dommerpanel bestående af erhvervsfolk. De bedste 
går videre til den nationale konkurrence, og herfra går de bedste igen 
videre til en europæisk konkurrence. European Business Games tilbyder 
hjælp til undervisere og elever i form af skriftligt materiale.

Hvor udbredt er undervisning om og i entreprenørskab på  
stx, hf, hhx og htx?
Hvad er en retvisende metode til at opgøre, hvor mange elever der følger 
undervisningen i entreprenørskab i gymnasiet? Her er brugt tre meto-
der:

 
1.  For det første at vises, hvor mange studieretningsfag entreprenørskabs-

fagene Innovation C og Erhvervsøkonomi C indgår i, og hvor po-
pulære de er, dvs., hvor mange elever der går på de enkelte studieret-
ninger. En studieretning består typisk af tre fag, som har en vis faglig 
sammenhæng. En opgørelse over studieretningsfag fortæller noget om, 
hvor vigtige disse fag er for gymnasiernes faglige profilering, og hvad 
eleverne vælger. 

2.  For det andet udregnes en indikator for undervisning om entrepre-
nørskab, altså lærebogsbaseret undervisning. Indikatoren viser, hvor 
mange elever på en årgang der følger et entreprenørskabsfag. 

3.  Den tredje udregning er en indikator for undervisning i entreprenør-
skab. Her beregnes der, hvor mange elever der samlet følger aktiviteter 
i Young Enterprise og European Business Games.

Hvor mange studieretninger har entreprenørskab som profilfag?
På to af de gymnasiale uddannelser, hhx og htx, er faget Innovation C 
med i de mest populære studieretninger. På hhx har 20% af en årgang 
valgt studieretningen ”Afsætning A virksomhedsøkonomi A – Innovation 
C”. Det er klart den mest populære studieretning på hhx.
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Tabel 3. Studieretninger i gymnasiet med et af entreprenørskabsfagene (Innovation C eller 
Erhvervsøkonomi C)

Elever, som er dimitteret eller forventes at 
dimittere fra gymnasiet i året

2008 2009

Stx (Erhvervsøkonomi C)
Stx (Innovation C)
Stx, i alt

521 (2%)
32 (0%)
553 (2%)

644 (3%)
45 (0%)
689 (3%)

Hf 0 (0%) 0 (0%)

Hhx (Innovation C) 2.037 (24%) 1.846 (22%)

Htx (Innovation C)
Htx (Erhvervsøkonomi C)

319 (9%)
174 (5%)

447 (12%)
127 (4%)

Kilde: Nielsen (UNI-C) 2008.

På htx er den mest populære studieretning ”Teknologi A – Design B – 
Innovation C”, og 8% af eleverne på en årgang vælger denne studieret-
ning. Endvidere er den tiende mest populære studieretning ”Matematik 
A – Fysik A – Innovation C”. 

Hverken faget Erhvervsøkonomi C eller Innovation C indgår i de ti 
mest populære studieretninger på stx. Alligevel findes studieretninger, 
hvor Erhvervsøkonomi C og Innovation C indgår som studieretningsfag, 
og de omfatter 2-3% af en årgang. Se tabel 3.

Når faget Innovation C indgår som et fag i de to mest populære studie-
retning på hhx og htx, kan det fortolkes således, at entreprenørskab på 
disse to gymnasiale uddannelser er populært og stærkt profileret, specielt 
når det tages i betragtning, at faget først blev udbudt fra 2005. Man kan 
selvfølgelig spørge, om det ikke snarere er de 3-årige fag ”Afsætning A” 
og ”Virksomhedsøkonomi A”, som definerer den mest populære studie-
retningen på hhx? En del elever på hhx vælger måske netop denne stu-
dieretning pga. disse to fag på A-niveau, men netop disse to fag indgår i 
en håndfuld af de mest populære studieretninger på hhx. Det fortolker vi 
sådan, at det er faget Innovation C, som gør forskellen. 

Det samme mønster gør sig ikke gældende på htx. Den mest populære 
studieretning med ”Teknologi A” og ”Design B” og ”Innovation C” er 
kendetegnet ved, at ”Teknologi A” og ”Design B” ikke er fag, som er at 
finde i kombination med andre fag blandt de ti mest populære studieret-
ninger, og dermed er det ikke til at afgøre, om det er faget Innovation C, 
der gør forskellen. Det kan i princippet være alle fag eller netop kombi-
nationen. 
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Hvor mange gymnasieelever har undervisning ”om” entreprenørskab?
Elever kan vælge studieretninger, hvor Innovation C indgår, men kan 
også vælge faget som valgfag. Nedenfor er det samlede antal elever på de 
gymnasiale uddannelser, som følger faget Erhvervsøkonomi C og faget 
Innovation C, vist. De viste tal er for de årgange, som blev færdige som-
meren 2007 og 2008, og den årgang, som bliver færdig sommeren 2009. 
Tallene stammer fra særlige opgørelser på Undervisningsministeriets 
hjemmeside om gymnasier.

Tabel 4. Undervisning om entreprenørskab. Antal gymnasieelever, som følger undervisningen i fagene 
Innovation C og Erhvervsøkonomi C.

Elever, som er dimitteret eller forventes at 
dimittere fra gymnasiet i året

2007 2008 2009

Stx (Erhvervsøkonomi C), andel af årgang, 
som har fulgt faget
Stx (Innovation C), andel af årgang, som har 
fulgt faget

8,3%*

0,2%*

- -

Hf (Erhvervsøkonomi C), andel af årgang, 
som har fulgt faget

10,3%** - -

Hhx (Innovation C), andel af årgang, som 
har fulgt faget

2,6% 27,2% 35,6%

Htx (Innovation C), andel af årgang, som har 
fulgt faget

0,5% 13,3% 13,3%

Htx (Erhvervsøkonomi C), andel af årgang, 
som har fulgt faget

2,0% 14,3% 17,9%

*Beregning af andel af årgang, som har taget erhvervsøkonomi på stx og hf. Ud fra eksamensstatistikken for 
gymnasier, på undervisningsministeriets hjemmeside kan man finde antal elever med mundtlig årskarakter i 
Erhvervsøkonomi C (1.542 elever ud af 18.455 elever samlet på stx) og Innovation C (32 elever ud af 18.455 
elever).
** Tal fra Thorsen (UNI-C) 2008.

 
Af tabel 4 fremgår det, at for den årgang af gymnasieelever, som tager 
deres eksamen i sommeren 2009, vil 35,6% af alle hhx-elever have haft et 
entreprenørskabsfag, og det gælder også for 13,3% af htx-eleverne. Disse 
tal for den årgang, som bliver studenter i 2009, er de nyeste tilgængelige 
tal. 

Der er ikke tilgængelige tal for stx og hf for 2009, men af de årgange, 
som blev færdige i 2007, havde 8,5% af eleverne på stx et entreprenør-
skabsfag og 10,3% af hf ’erne. 
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Undervisning ”i” entreprenørskab
En del elever er involveret i aktiviteter og konkurrencer med udgangs-
punkt i en forretningsplan eller etablering af en virksomhed hos organi-
sationerne Young Enterprise og European Business Games. Aktiviteterne 
for årgangene 2006/2007 og 2007/2008 er vist i tabel 5. 

Tabel 5. Undervisning i entreprenørskab (deltagelse i forretningsplanskonkurrencer hos Young 
Enterprise eller European Business Games)

Elever, som har fulgt en Young Enterprise eller 
European Business Games-aktivitet

2006/2007 2007/2008

Stx og hf European Business Games - 543 (2,3%)

Hhx.Young Enterprise. Company pro-
gramme, langt forløb

1.387 (19,7%) 1.718 (24,2%)

Htx. Young Enterprise. Company program-
me, langt forløb

569 (25,9%) 530 (21,2%)

Grupper med et miks af elever fra hhx & 
htx. Young Enterprise, langt forløb

617 510

Note: Procentandel af årgang er målt i forhold til antal, som har fået eksamen i året. 
Elever, som følger EBG og YE, kan gå på både 1. år, 2. år og 3. år. 
Kilde: Tal fra Young Enterprise og European Business Games.

Hhx og htx har stort set lige mange elever, som er involverede i undervis-
ning i entreprenørskab med henholdsvis 24,2% og 21,2% af en årgang 
for studieåret 2007/2008. I 2007/2008 var der 510 elever, som indgik i 
blandede grupper fra htx og hhx i et Young Enterprise-forløb. Hvis disse 
510 elever fordeles efter, hvor mange elever der følger Young Enterprises 
company programme, vil andelen af en årgang, som følger et undervis-
ningsforløb i entreprenørskab, være ca. 29% på hhx og ca. 27% på htx. 

Hvis man kigger på tallene for htx for undervisning om entreprenørskab 
i tabel 5, så overstiger de 27% de 13,3% af eleverne, som har Innovation 
C. Faget Erhvervsøkonomi C bliver, så vidt vides, ikke brugt som en-
treprenørskabsfag. Forklaringen er, så vidt vi har forstået, at en del ele-
ver på htx følger et Young Enterprise-forløb med udgangspunkt i fagene 
Teknologi A og Teknologi B. For den årgang, der bliver færdige med htx 
i 2009, vil 22,6% have taget faget Teknologi A, og 76,6% have taget 
faget Teknologi B. Når disse fag ikke regnes med til entreprenørskabsfag 
i tabel 5, skyldes det, at entreprenørskab opfattes som et fagområde, der 
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beskæftiger sig med kommercialisering af ideer, og dermed hører til det 
samfundsøkonomiske område og ikke det teknisk/naturvidenskabelige 
område. 

På stx og hf deltager 2,3% af en årgang i et forretningsplankonkur-
renceforløb hos European Business Games. Dvs. niveauet for deltagelse 
undervisning i entreprenørskab er ca. ti gange højere på hhx og htx sam-
menlignet med stx og hf.

Kontakt mellem elever og erhvervsliv
Dette afsnit bygger på en undersøgelse af blandt andet 160 gymnasie-
elever og 20 undervisere i entreprenørskab (Innovation C og Young 
Enterprise-forløb) fra Vejle Handelsskole og IBC i Kolding og Fredericia. 
Undersøgelsen er foretaget af Syddansk Universitet, Kolding i samarbejde 
med Young Enterprise, Trekantområdet. Informationerne er indsamlet 
gennem spørgeskemaer i marts og april 2007. Forfatterne til denne arti-
kel har stået for undersøgelsen.

Udvikling af entreprenørskabskompetencer kræver adgang til viden 
hos personer, virksomheder og organisationer uden for uddannelsesin-
stitutionen. Vi vil i dette afsnit kort præsentere nogle resultater fra oven-
nævnte undersøgelse. Det drejer sig om at undersøge mønstre for kontakt 
til erhvervsliv gennem undervisning om entreprenørskab og undervisning 
i entreprenørskab gennem Young Enterprise-forløbet. Derudover drejer 
det sig om en sammenligning af, hvordan elever og undervisere evaluerer 
undervisningsforløbet og hinandens indsats. 

Oplæg fra erhvervsliv i undervisning ”om” entreprenørskab
Af tabel 6 fremgår det, at undersøgelsen omfatter 160 elever på handels-
gymnasiet, hvoraf 37 elever kommer fra IBC i Kolding og Fredericia, og 
123 elever er fra Vejle Handelsskole. Hovedparten af eleverne går på 1. år. 
Tabel 6 viser, hvor mange oplæg fra erhvervslivet eleverne har fået som en 
del af undervisningen, dvs. undervisning om entreprenørskab. Ca. halv-
delen af eleverne på 1. studieår angiver, at de ingen oplæg har fået, mens 
resten angiver at have fået fra et til tre eller flere oplæg. 
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Tabel 6. Oplæg fra erhvervslivet som en del af undervisningen (gæsteforelæsninger, virksomhedsbe-
søg og lignende). Antal elever fordelt på antal oplæg og studieår

Samlet 
antal 
elever

0 oplæg 1 oplæg 2 oplæg 3 eller 
flere 

oplæg

Ikke 
svaret

1. studieår 117 55 18 21 17 6

2. studieår 35 1 9 5 19 1

3. studieår 8 0 0 1 6 1

Kilde: Young Enterprise Trekantområdet-undersøgelse, CESFO, Syddansk Universitet.

Undersøgelsen viser en klar tendens til, at elever på andet og tredje stu-
dieår modtager flere oplæg i faget. En naturlig forklaring kunne være, 
at elever på 2. og 3. årgang pga. længden af deres uddannelsesforløb har 
modtaget flere oplæg i løbet af deres studietid. Vi ved ikke, hvorfor for-
delingen af svar er så skæv på årgange. Under alle omstændigheder viser 
opgørelsen, at elever får en række kontakter til eksterne interessenter gen-
nem studietiden som en del af undervisning om entreprenørskab.

Kontakter til private og offentlige virksomheder i undervisning ”i” 
entreprenørskab
I tabel 7 er det gennemsnitlige antal kontakter til private virksomheder 
og offentlige virksomheder og institutioner opgjort.

Tabel 7. Kontakter til private virksomheder og offentlige virksomheder og institutioner gennem projekter

Gennemsnitligt 
antal kontakter 

pr. elev

Antal kontakter (telefon, mail, direkte kontakt) til private virksomheder 
gennem projekt eller lignende i undervisningsforløbet

2,29

Antal kontakter (telefon, mail, direkte kontakt) til offentlige virksomheder 
og institutioner gennem projekt eller lignende i undervisningsforløbet

0,76

Kilde: Young Enterprise Trekantområdet-undersøgelse, CESFO, Syddansk Universitet

Det er helt tydeligt, at elever i forbindelse med deres projekter, typisk via 
Young Enterprise, har en del kontakter til virksomheder. Det er i gen-
nemsnit 2,29 kontakter til private virksomheder og 0,76 kontakter til of-
fentlige virksomheder. Yderligere analyser viser en markant tendens til, at 
elever på 2. og 3. år har et højere antal kontakter end elever på første år.
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Vi har også spurgt både elever og undervisere, hvad der var godt ved 
kontakt til private og offentlige virksomheder. Her har mange elever og 
undervisere angivet, at det er inspirerende både fagligt og pædagogisk at 
høre oplæg fra erhvervslivet og at arbejde sammen med virksomheder i 
forbindelse med fx Young Enterprise-projektet. På et spørgsmål om, hvad 
der kan gøres bedre, angiver eleverne, at det ofte er svært at få kontakt 
og et samarbejde med virksomhederne. Virksomhederne afviser ofte et 
samarbejde pga. travlhed. Underviserne angiver, at det tager lang tid at 
etablere og vedligeholde et godt netværk til virksomheder, som kan og vil 
holde oplæg eller tage imod besøg.

I tabel 8 er der en sammenligning af elevers og underviseres vurdering 
af undervisningen i faget Innovation C og fx. et Young Enterprise-forløb. 
Det er dermed en kombination af undervisning om og i entreprenørskab. 
Der er ingen forskel i elevers og underviseres vurdering af det faglige ni-
veau, og hvor relevant faget og fagets indhold er i forhold til, hvad man 
forventer, at eleverne får brug for i deres arbejdsliv. Derimod vurderer 
eleverne undervisernes pædagogiske niveau signifikant lavere end under-
viserne selv, en score på 4,35 versus 5,00. Det omvendte er tilfældet, når 
eleverne skal vurdere egen arbejdsindsats, som de angiver med en score på 
4,69 mod undervisernes 4,14 i en vurdering af forberedelsen hos eleverne 
i faget. Det ikke til at afgøre, om uenigheden er generelt gældende for 
undervisning eller kan henføres til bruddet på traditionel undervisning 
om entreprenørskab og i entreprenørskab. 

De to forskellige former for undervisning lægger i hvert fald op til en 
diskussion af, hvordan man evaluerer et undervisningsforløb, som rum-
mer begge elementer. Er det rimeligt at anvende en evalueringsform fra 
undervisning om entreprenørskab på undervisningsforløb, som også rum-
mer elementer fra undervisning i entreprenørskab? Undersøgelsen giver 
ikke et svar, men de signifikante forskelle i vurderingen mellem elever og 
undervisere kan fortolkes som udtryk for dette dilemma i undervisnings-
forløbet.
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Tabel 8. Sammenligning af elevers og underviseres vurdering af fagligt og pædagogisk niveau samt 
arbejdsindsats i faget og relevans af entrepenørskabsfaget for arbejdslivet

Elever

N= 160

Under-
visere
N= 20

Signifikant
Forskel i 
vurdering

Hvordan vurderer du det faglige niveau hos 
underviseren i faget?

4,82 5,00 0,553

Hvordan vurderer du det pædagogiske niveau 
hos underviseren i faget? 4,35 5,00 0,035*

Elever: ”Hvordan ville en ven, som kender dig 
godt, karakteriserer din arbejdsindsats i fa-
get?” Undervisere: ” Hvordan er forberedelsen 
hos eleverne i faget?

4,69 4,14 0,050*

Hvor relevant er faget og fagets indhold i 
forhold til, hvad du forventer at få brug for i 
dit arbejdsliv?

4,97 5,14 0,583

Note: Eleverne har haft mulighed for at svare ved at krydse et tal af mellem 1-7, hvor 1 er helt uenig, 
og 7 er helt enig. Elevers og underviseres vurdering er sammenlignet ved at sammenligne gennemsnit. Signifikans 
er fundet ved niveau 0,05. Testen kræver et minimum på 30 respondenter i de to stikprøver. Dette krav opfyldes 
ikke ved underviserne, og man skal derfor være forsigtig ved fortolkningen af resultatet.
Kilde: Young Enterprise Trekantområdet-undersøgelse, CESFO, Syddansk Universitet.

Eleverness forventninger til beskæftigelse om ti år
Inden for entreprenørskabsforskningen er der en betydelig interesse for 
at undersøge, i hvilken udstrækning etablering af egen virksomhed udgør 
et alternativ til beskæftigelse i et lønnet job. I undersøgelsen har vi spurgt 
til, hvor eleverne forventer at være beskæftiget om ti år. Af tabel 9 frem-
går, at de fleste elever forventer at blive ansat i en privat virksomhed eller 
organisation. Lidt færre forventer at have startet egen virksomhed, og 
markant færrest forventer at være ansat i en offentlig eller halvoffentlig in-
stitution. Nu er forventninger til fremtidig beskæftigelse ikke nødvendig-
vis lig med, hvad elever faktisk kommer til at beskæftige sig med. Ud af 
tabel 10 kan man dog konkludere, at offentlige virksomheder har et klart 
imageproblem – også selvom mange fra handelsgymnasiet traditionelt 
søger job i den private sektor. Ud fra de hidtidige erfaringer med opstart 
af virksomheder virker det antal elever, som forventer at have startet egen 
virksomhed, som optimistisk – der er en markant interesse for at starte 
egen virksomhed.
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Tabel 9. Hvad forventer eleverne at være beskæftiget med eller leve af om ti år?

Elevers svar på skala 
fra 1 til 7 (gennem-

snit) 

Jeg er ansat i en privat virksomhed eller privat organisation om ti år 5,04

Jeg er ansat i en offentlig eller halvoffentlig virksomhed om ti år 2,95

Jeg har startet egen virksomhed, enten selv eller sammen med 
andre om ti år

4,49

Note: Eleverne har haft mulighed for at svare ved at krydse et tal af mellem 1-7, hvor 1 er helt uenig, og 7 er helt 
enig. 
Kilde: Young Enterprise Trekantområdet-undersøgelse, CESFO, Syddansk Universitet.

Opsamling
Formålet med denne artikel har været at skabe et statistisk portræt af, hvor 
udbredt undervisning om og i entreprenørskab er i gymnasieuddannel-
ser. Undervisning om entreprenørskab blev beskrevet ved brug af Revans’ 
(1983) begreb om P-viden, og undervisning i med begrebet Q-viden. 

Undervisning om entreprenørskab blev opgjort på to måder. Først hvor 
mange studieretninger, der har et entreprenørskabsfag. På hhx indgår en-
treprenørskabsfaget Innovation C i den klart mest populære studieret-
ning, som omfatter 20% af alle elever. På htx indgår Innovation C også 
i den mest populære studieretning med 8% af alle elever. På stx indgår 
entreprenørskabsfaget Erhvervsøkonomi C i 3% af studieretningerne. 
Man kan ikke snakke om studieretningsfag på hf. For det andet blev un-
dervisning om entreprenørskab opgjort som det antal elever, der deltager 
i entreprenørskabsundervisning. Det højeste antal er på hhx, hvor 35,6% 
har faget Innovation C. På htx har 13,3% faget Innovation C. På stx har 
8,5% Erhvervsøkonomi C eller Innovation C, og på hf har 10,3% faget 
Erhvervsøkonomi C. 

Undervisning i entreprenørskab blev målt ud fra, hvor mange elever der 
deltager i en forretningsplanskonkurrence arrangeret af Young Enterprise 
eller European Business Games. På hhx deltager 24,2% af en årgang i 
et Young Enterprise-forløb. På htx er det 21,2%. Deltagelsen er endnu 
højere, hvis elevgrupper fra begge uddannelser tælles med – ca. 29% på 
hhx og 27% på htx. Deltagelsen på stx og hf i European Business Games 
er på 2,3% af en årgang. Dvs., at i runde tal deltager ti gange flere fra hhx 
og htx i en forretningsplanskonkurrence sammenlignet med elever på stx 
og hf. 
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Tal fra en undersøgelse af 160 gymnasieelever på handelsgymnasier i 
Trekantområdet viser, at de har en række kontakter til private og offent-
lige virksomheder. En evaluering af de samme elever og 20 undervisere 
viser, at de to parter har en meget ens vurdering af det faglige niveau og af, 
at entreprenørskabsfaget er vigtigt i det senere arbejdsliv. De er derimod 
signifikant uenige om undervisernes pædagogiske indsats, som eleverne 
vurderer lavere end underviserne. Det omvendte er tilfældet med elever-
nes arbejdsindsats i faget, som underviserne vurderer signifikant lavere. 
En mulig fortolkning er, at fagene er præget af undervisning om og i, og 
at denne tvetydighed kommer til udtryk i uenigheden. 

Eleverne er også blevet spurgt om, hvilken beskæftigelse de forventer at 
være i om ti år. De fleste forventer at have fået arbejde i den private sektor, 
og næsten lige så mange at have startet egen virksomhed, mens markant 
færre forventer at arbejde i den offentlige sektor.

Forslag til at forbedre og øge udbredelsen af undervisning i entrepre-
nørskab i gymnasierne
De følgende forslag bygger på den holdning, at undervisning i entrepre-
nørskab kræver adgang til viden hos personer og organisationer uden for 
uddannelsesinstitutionen. Holdningen kan skærpes ved at argumentere 
for, at udvikling af en entreprenøriel kompetence hos gymnasieelever 
kræver adgang til ufiltreret viden fra omverdenen. Med ufiltreret menes, 
at underviseren ikke skal kontrollere eller godkende viden og viden-input 
eller arbejde med konstruerede cases – det er en helt central del af udvik-
lingen af entreprenøriel kompetence, at eleven selv opnår et førstehånds-
kendskab til kunder, leverandører, banker, m.m. Selvfølgelig i praksis ofte 
med støtte og vejledning fra underviseren. 

Fokus i dette afsluttende afsnit er, hvilke barrierer der skal fjernes, for 
at flere elever i gymnasiet kan tilegne sig iværksættekompetencer ud fra 
dette grundsynspunkt. Da en række forhold går igen, vil alle gymnasier 
blive behandlet under et.

Der mangler et fag i Innovation på B-niveau, dvs. et fag på to år. Med 
en række gymnasier, som bruger Innovation som studieretningsfag og 
som en vigtig del af markedsføringen udadtil, mest udtalt på hhx, så vir-
ker det tankevækkende, at det bygger på et Innovationsfag på C-niveau. 
Med den interesse, der kan dokumenteres i elevantal og studieretninger, 
er der brug for et mere solidt teoretisk og metodisk fag i undervisning om 
entreprenørskabsfag – et Innovation B-fag. 
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De nuværende studieretninger i gymnasierne begrænser muligheden 
for at tage et valgfag til to, ét eller ingen fag. Antal valgfag afhænger 
blandt andet af studieretning og hvor mange fag, eleven har på A-niveau. 
Hvis entreprenørskab ønskes styrket på især stx, skal der ske ændringer 
af de nuværende meget snævre rammer for valgfag under studieretnin-
ger. Det vil give øget mulighed for at vælge fag som Innovation C eller 
Erhvervsøkonomi C. Faget Innovation C vil være et rigtigt godt fag at 
kombinere med andre fag pga. sin tværfaglige profil. Det er vanskeligt at 
vurdere, om hensyn til eksisterende fag og eksisterende faglige kompe-
tencer hos undervisere udgør en reel hindring for en større udbredelse af 
entreprenørskab på fx stx.

En styrkelse af et innovationsfag på stx og hf vil også kunne finde sted, 
hvis fagets image som et fag, der hører til på handelsgymnasiet, hhx, 
ændres. De nuværende to eksterne organisationer Young Enterprise og 
European Business Games har med deres profil og organisatoriske for-
ankring klart en appeal til unge med en drøm om at blive selvstændig 
eller ansat i det private erhvervsliv. Entreprenørskab kan forstås som et 
fagområde, der er begrænset til at skabe profit ved start af egen virksom-
hed eller ved at udvikle produkter og forretningsområder i eksisterende 
virksomheder. Men en bredere forståelse af entreprenørskab handler om 
et fag, som bidrager til forandringer og fornyelse i alle sektorer i samfun-
det, herunder den offentlige sektor og det civile samfund (Klyver, Evald 
og Philipsen 2007). Der er i en meget bredere forstand brug for, at unge 
mennesker lærer at engagere sig i at forbedre det samfund, de er en del 
af. På det offentlige område, som står for en meget betydelig andel af den 
økonomiske aktivitet og nye sociale bevægelser, mangler der nogen, som 
sætter fokus på entreprenørskab inden for disse vigtige aktivitetsområder. 
Hele kulturområdet, med fx musik, film, kunst, og hvad der ellers kan 
lægges ind under begrebet oplevelsesøkonomi og aktiviteter under beteg-
nelsen social entreprenørskab, ville være oplagt at tage fat i. Det samme 
gælder alle dele af velfærdsstatens ydelser. Det kræver måske en ny eks-
tern organisation med et andet image til at supplere Young Enterprise og 
European Business Games på de nævnte områder.

Der findes rigtigt mange ildsjæle blandt undervisere i entreprenørskab. 
Det kan være o.k. i en opstartsperiode, men på sigt nytter det ikke, at 
ildsjæle ikke får løn for de timer, de bruger på deres arbejde. Der synes 
især at være et problem på en række handelsgymnasier og tekniske gym-
nasier, som har Innovation som studieretningsfag og dermed som profil 
udadtil. Men det nytter ikke kun at rose et fagområde i ”skåltaler”, der er 
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også en dagligdag, der skal hænge sammen. De særlige forhold omkring 
netværkskontakter til virksomheder og personer uden for uddannelses-
institutionen tager tid at opdyrke og vedligeholde. Endvidere koster det 
tid og penge at køre aktiviteter som European Business Games og Young 
Enterprise. Det virker, som om ledelsen på nogle gymnasier glemmer, at 
en innovationslinje/studieretning koster ekstra tid og penge til undervi-
sere. Og opbakning fra ledelsen til både elever og underviser er meget 
varierende. En forklaring af de særlige forhold ved entreprenørskabsfaget 
– altså at det ikke kun er undervisning om entreprenørskab, men også 
undervisning i entreprenørskab og nødvendigheden af ud af huset-akti-
viteter vil formentlig hjælpe på forståelsen af behovet for flere ressourcer. 
Denne anbefaling bygger på et tæt kendskab til innovationsundervisere 
gennem et efteruddannelsesforløb til faget Innovation C.

Der er også et problem med undervisningen: Er det et fag som alle 
andre med undervisning om entreprenørskab, eller er det også et fag med 
undervisning i entreprenørskab? Vi mener, det er en kombination. Men 
det kan give anledning til problemer, når faget skal evalueres – det sker 
ofte ud fra et ”undervisning om”-perspektiv. 

Undervisere og især elever har brug for, at erhvervsvirksomheder og of-
fentlige institutioner er meget mere villige til at komme og holde oplæg. 
Herunder især at de giver adgang til de mere tidskrævende aktiviteter, 
leverer relevante informationer og indgår i et konkret samarbejde med 
eleverne om deres projekter. En del virksomheder er rigtig gode – mange 
er ikke. Det virker ikke troværdigt, at private og offentlige virksomheder 
råber op om kvalificeret arbejdskraft, men har meget svært ved at levere et 
solidt samarbejde, når det gælder om at tage et medansvar for at uddanne 
kvalificeret arbejdskraft. Det gælder både private virksomheder – der er et 
skær af ”Tordenskjolds soldater” over de deltagende virksomheder – men 
så sandelig også de offentlige virksomheder. Mon ikke initiativrige unge 
gymnasieelever kunne gøre en forskel også i det offentlige? Måske skal 
der indføres et regnskab over, hvor meget virksomheder bidrager til ud-
dannelse og oplæring, så dette sociale ansvar eller mangel på samme kan 
blive tydeliggjort.

GEM-Antologi 2008.indd   95 15/12/08   8:11:37



96 UDV IKL ING  AF  ENTREPRENØR IELLE  KOMPETENCER  På  GyMNAS IEUDDANNELSER

Litteratur
Blenker, P., Philipsen, K. og Damgaard, T. (2006): Enacting, Disclosing or Effectuating 
Opportunities – What does it actually mean? Paper for the ’UIC Research Symposium on 

Marketing/Entrepreneurship’ August 2 - 4, Chicago, Illinois.
Carson, D., Gilmore, A., Perry, C. & Gronhaug, K. (2001): Qualitative Marketing 

Research, Sage.
European Business Games. Fra hjemmesiden: http://www.business-games.dk/. 
Flagstad, Kristine (2008): Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddan-

nelser (stx, 
hhx og htx). UNI-C, 19. august 2008. http://www.uvm.dk/statistik/gymnasie/docu-

ments/analyse_student2009.pdf
Gartner, W.B., Carter N.M. & Hills, G.E. (2003): “The language of opportunity”. C. 

Steyaert
and D. Hjort (red.), New Movements in Entrepreneurship, London: Edward Elgar, 

103-124.
Hjort, D. og Johannisson, B. (2007): “Learning as an entrepreneurial process”. 

Handbook of research in entrepreneurship education, vol. 1, a general perspective, ed. by 
Alain Fayolle, 46-65. Cheltenham: Edward Elgar, 46-65.

Klyver, K., Evald, M.R. & Philipsen, K. (2007): ”En kontekstbaseret typologi for entre-
prenørskabsfeltet”. Nordiske Organisasjonsstudier, vol. 4, 87-97.

Nielsen, S.I. (2008): Oprettede studieretninger på gymnasiale uddannelser 2008. UNI-C, 
statistik og Analyse, 26. august 2008. Http://www.uvm.dk/statistik/gymnasie/docu-

ments/studieretninger2008.pdf
Revans, R.W. (1983): “Action Learning. Its terms and character”. Management 

Development, 21 (1), 39-50.
Sarasvathy S. D. (1998): How do firms come to be? Towards a theory of the prefirm. 

Dissertation. Graduate School of Industrial Administration: Carnegie Mellon 
University. Unpublished dissertation.

Shane, S. & Venkataraman, S. (2000): “The promise of entrepreneurship as a field of 
research”, Academy of management Review, (1), 217-226.

Thorsen, Lene (2008): hf-eksamen 2007. UNI-C statistik og analyse. 
http://www.uvm.dk/statistik/gymnasie/documents/hf2007_analyse.pdf
Wickham, P.A. (2006): Strategic Entrepreneurship. Financial Times Prentice Hall.

GEM-Antologi 2008.indd   96 15/12/08   8:11:37



2. DEL 
Metoder til entreprenøriel kompetenceudvikling
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Når studerende selv 
søger kompetencer
Af Hjalte Højsgaard, START Danmark og Stefan K. Madsen, Stardust-CBS

Resumé
Nærværende artikel har to formål: 1) At beskrive de selvstartede og autonome 
iværksætternetværk på de danske videregående uddannelsesinstitutioner. I sær-
deleshed beskrives arbejdet med og forsøget på etableringen af en national 
overbygning til disse netværk, START Danmark. Forfatterne argumenterer 
for, at gode netværk er drevet af efterspørgsel blandt medlemmerne og spontan 
selvorganisering, samt at effekten hos den enkelte modtager derfor i højere grad 
opnås af sådanne private initiativer tæt på brugerne end offentlige program-
mer. 2) At fremhæve hvilke kompetencer, studerende søger i disse netværk, og 
netværkenes relation til andre tilbud. Slutteligt diskuteres samfundets udbytte 
af disse netværk. Artiklen henvender sig til læsere med interesse i spontan or-
ganisering, iværksætterrådgivning og frivillig studenterkultur. 

Indledning
Følgende artikel omhandler START Danmark – den nationale samling 
af iværksætterstuderende ved videregående uddannelser i Danmark, og 
de mange lokale netværk, der til daglig huser disse studerende og deres 
fælles aktiviteter. 

Artiklen har to formål: 1) At fortælle historien om studerendes egne 
iværksætternetværk i Danmark. Hvorfor og hvordan opstod de? Hvad 
er deres formål, og hvordan er det gået? (sektion 2). 2) En mere almen 
beskrivelse af de kompetencer, som de studerende potentielt kan opnå 
gennem spontane og autonome netværk, og en diskussion af, om disse 
kompetencer kan have en positiv indflydelse på undervisningen generelt 
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(sektion 3). Artiklen er ikke teoretisk, og den er skrevet ud fra de to for-
fatteres personlige synspunkter. Den skal ikke ses som værende START 
Danmarks eller de enkelte netværks holdning. Mange mellemregninger 
er ligeledes udeladt på grund af manglende plads eller relevans. 

Begrebet ’iværksætterstuderende’ bliver brugt gennem artiklen og er 
bredt defineret som studerende, der er iværksættere, eller studerende med 
klar interesse og aktiviteter inden for iværksætteri og relaterede emner. 
Det er ikke nødvendigvis studerende, der studerer iværksætteri. Begreber 
som ’iværksætteri’ og ’entreprenørskab’ bruges i bredt omfang som syno-
nymer i artiklen, dog kan entreprenørskab læses mere ideologisk betonet 
end iværksætteri.

Artiklen er skrevet af to af de mange, der skabte START Danmark, 
og gjorde det til, hvad det er. På mange måder er START Danmark og 
særligt de lokale netværk, foreningen repræsenterer, et synligt billede på, 
at den iværksætterrevolution, der går gennem danske uddannelsesinstitu-
tioner i disse år, vitterligt er efterspurgt af de studerende.

Vi har som mange andre i landet brændt for visionen om at gøre 
Danmark mere entreprenant og åbent, men har også været helt ærlige 
omkring, at vores involvering krævede et personligt pay out i form af en 
masse kontakter, en læringsoplevelse af de helt store og muligheden for at 
sprede det, som vi mente var bedst for andre studerende – nemlig at lære 
entreprenørskab at kende. En morsom sidebemærkning er, at vi begge to 
kom i kontakt med iværksætteri næsten ved et uheld og ikke som mange 
fra familiearv (Erhvervs og Byggestyrelsen, 2007). Vi opdagede gennem 
forskellige oplevelser i studiet, friviligt arbejde og erhvervserfaring, at en-
treprenørskab i bred forstand er, hvad det danske samfund har brug for. 
Entreprenørskab lærer mennesker at blive ansvarlige for sig selv, både når 
det går godt, men også når det går skidt. Denne ansvarlighed er en vigtig 
dyd. En dyd, som velfærdssamfundet har sat under pres i mange år (Rand, 
1961), men som globaliseringen hver dag får flere til at se nødvendigheden 
af. Entreprenørskab skaber også glæde både for iværksætteren, der skaber, 
hvad vedkommende helst vil, men også for dennes kunder. Man køber jo 
kun noget frivilligt, når man mener, at det vil bidrage med nytte til ens 
egen eksistens (Rand, 1964). Vi mente i starten af vores uddannelse, og 
mener til dels stadig, at uddannelsessystemet ikke får de studerende til at 
se fordelen ved at tro på sig selv og værdien ved at løbe en kalkuleret risiko 
og gøre verden bedre gennem nye produkter og services (Mises, 1961). At 
få flere af vores medstuderende til at se dette blev vores studenteroprør.
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Historien om en START
Så hvordan skete det, at danske studerende med interesse for iværksætteri 
i Hayekiansk ånd spontant organiserede sig i netværk i starten af det nye 
årtusinde?1 (Hayek 1960, 1973, Paine, 1792) Det hele starter omkring april 
2005 med to uafhængige initiativer, som ikke kendte til hinandens eksistens 
på forhånd. Det ene opstod på Copenhagen Business School og fik navnet 
Stardust, og det andet blev skabt på Aarhus School of Business og blev døbt 
START. Trods små forskelle og deres uafhængige fødsel var der flere sammen-
fald mellem de to netværk ud over deres fokus på iværksætteri.

Efterspørgselsdrevne netværk
Begge netværk blev startet på initiativ af studerende, der havde egen virk-
somhed. De hentede begge organisatioriske kræfter fra studenterforenin-
gerne, men blev hurtigt udskilt i selvstændige initiativer. De søgte begge 
at indfange studerende, der selv havde virksomhed, eller som drømte om 
at se deres merkantile faglighed i dette lys. Netværkene blev således født 
af efterspørgsel og skulle kun bestå på baggrund af efterspørgslen. Således 
var decentralisering vigtig for begge netværk. Særligt det københavnske 
netværk forpligtede sig på et Lockiansk princip (Locke, 1690) om, at 
ejendom over aktiviteter skulle følge de frivillige, der havde lagt arbejdet, 
og ikke en politisk bestyrelse.

Vi skal kende os selv først
Grundlæggerne af begge netværk kendte fra egen krop, hvor svært det 
var at få iværksætteri på tavlen, selv på Handelshøjskoler. Derfor var det 
vigtigt at skabe et forum, hvor man i første omgang kunne omsætte sin 
læring til sin virksomhed, samt et forum, hvor man gennem andre med 
samme faglige baggrunds erfaringer kunne lære at opnå egen vækst og 
undgå for mange fejl på vejen. I anden omgang var det håbet, at de ind-
sigter, som medlemmer opnåede i netværket, kunne tages med tilbage og 
indirekte påvirke undervisningen i en mere entreprenant retning. 

Der var således i de første to netværk en skuffelse over manglen på 
iværksætteri på handelshøjskolerne. Hvis iværksætteri overhovedet blev 
nævnt, var det typisk enten abstrakt eller gennem en gæsteunderviser, 
som var mange år foran de studerende i sit livsforløb, og som typisk ikke 
blev kritisk brugt af underviseren. Derfor var det essentielt, specielt for 
Stardust, at bruge egne medlemmer som talere og forpligte disse på kon-
kret og kritisk dialog. 
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Vi skal også lege med andre 
Selvom det første mål var et mødested for studerende med relativ ens 
baggrund og mål, så var det klart, at gode virksomheder kræver mange 
færdigheder, og derfor var begge netværk interesserede i at møde andre. I 
Århus skete det hurtigt ved etablering af tværfaglige regionale initiativer 
såsom KrydsogTværs. Det var dog hos begge netværk en ambition med 
tiden at skabe kontakt til søsternetværk på andre institutioner og eventu-
elt hjælpe til med at få disse startet op. 

I den senere proces med START Danmark blev det til et guidende 
princip, at lokale netværk ikke skulle følge en formel eller være forpligtet 
på et særligt lokalt navn, men tage udgangspunkt i kulturen blandt de 
studerende, der udgjorde netværket. Dette for at sikre lokalt ejerskab og 
at man nemmest fik entreprenørskab ind i hele institutionens liv og un-
dervisning – uden for mange barrierer. 

Små skridt fører også til Rom
Det var aldrig meningen, at disse lokale netværk skulle føre til en revolu-
tion. Folk skulle lave deres egne virksomheder, ikke involvere sig i netværk 
og frivilligt studenterarbejde. Et eksempel på dette var Stardusts tidlige 
politik om, at det ikke måtte tage mere end to arbejdstimer at arrangere 
et arrangement til netværket. Selvom drømmene var store, eksempelvis 
et studenterdrevet inkubatormiljø eller to netværk, et for begyndere og et 
for øvede, så var det klart fra starten, at alt skulle foregå med små skridt. 
 Således fik Danmark sine første iværksætternetværk for studerende. 
Begge helt efterspørgselsdrevne og brugergenererede uden store offentlige 
tilskud, men med masser af initiativ og med venlige hjælpende hænder 
udefra når det gjaldt. Med egne ambitioner om sammenhold og arrange-
menter, der ville give stor værdi til medlemmerne gennem læring og nye 
muligheder for forretningspartnere, kunder og investorer. 

Om START Danmark – mellem uofficielle netværk og landsforening
En elevatorsætning for START Danmark kan lyde: START Danmark 
hjælper studerende i Danmark med at se sig selv som iværksættere. Mere 
deltaljeret handler det om at skabe de første professionelle og personlige 
netværk inden for iværksætteri for den enkelte studerende. Det handler 
om at få den enkeltes faglighed sat i spil sammen med andres faglighed, 
at lære, at tværfaglighed kræver egen faglighed, men også stor respekt for 
det, man ikke selv kan. Endelig handler det om en erkendelse af, at de 
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bedste rollemodeller er dem, som er tæt på dig. I dette afsnit vil vi gå i 
detaljer med, hvordan foreningen er organiseret.

Figur 1. START Danmark - organisering

Kongstanken med START Danmark er, at foreningen fungerer som pa-
raplyorganisation for de mindre institutionelle lokale netværk. Som tid-
ligere nævnt ligger der i dette et særligt fokus på at øge tværfagligheden 
i både netværket og de af netværket afholdte arrangementer – hvor de 
lokale har fokus på egen faglighed og kultur. Ved etableringen var det der-
for vigtigt, at organisationen først og fremmest tjente dette formål. For 
at dække så bredt et udsnit af uddannelser som muligt skulle vi etablere 
en organisationsstruktur, hvorigennem de aktive i selve foreningsarbej-
det kunne arbejde målrettet for promovering af nye lokale netværk og 
understøtte de allerede eksisterende. Kommunalreformen af januar 2007 
var lige om hjørnet, da START Danmark officielt blev konstitueret, og 
de fem nye regioner blev en naturlig ramme for foreningens strukturelle 
opdeling, samtidig med at regionerne kunne fungere som afgrænsning af 
indsatsområderne.

Som det ses af ovenstående figur, består START Danmark af en lands-
bestyrelse med i alt seks medlemmer. De fem medlemmer er studerende, 
som hver især ideelt set repræsenterer én af de fem regioner, således at alle 
regioner er understøttet og inkluderet i netværket. Hvis ikke alle regioner 
er repræsenteret, fordeles regionerne mellem de siddende medlemmer, 
således at indsatsen stadig er fordelt nationalt. Det sidste bestyrelsesmed-
lem er et æresmedlem, som har noget at bidrage med til netværket. Hun 
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kan fx være en erfaren iværksætter, en sparringspartner til bestyrelsen på 
foreningens fortsatte udvikling og organisering eller en, der kender ud-
dannelsessystemet godt fra toppen etc. Danfoss har blandt andet haft 
denne post og været en venlig støtte for netværket.

Det primære arbejde for bestyrelsesmedlemmerne ude i regionerne er 
at få sammensat regionale koordinationsgrupper, som varetager tværfag-
lige arrangementer i regionerne mellem de lokale netværk, hvor den geo-
grafiske afstand gør det muligt. De regionale koordinationsgrupper er 
samtidig betydningsfulde for den nationale forening, da de ideelt set skal 
fungere som katalysatorer for rekruttering af flere aktive og bevirker en 
decentralisering af flere af de administrative byrder, der følger med drif-
ten af en national forening. 

Det reelle arbejde for de aktive ligger primært i de regionale koordinati-
onsgrupper. Denne konstituering sikrer yderligere en fleksibilitet over for 
de lokale interessenter, hvad enten disse er statsetablerede institutioner 
eller studerende i regionen med unikke behov. 

Ovenstående figur illustrerer, hvordan kontaktfladen i skrivende stund 
ser ud fordelt på de fem regioner.2

Fra lokal til national
Den 11. november 2006 blev START Danmark født i landets midte, 
Odense, med støtte til generalforsamlingen fra Selvstændighedsfonden. 
Forinden var der lavet meget forarbejde, hvor især de to originale net-
værk havde samarbejdet og set på muligheder for at skabe en fælles over-
bygning. Ønsket herom kom dels på grund af mange henvendelser fra 
institutioner og studerende, der ønskede hjælp til selv at skabe netværk 
af iværksætterstuderende, og dels et ønske om at gøre det muligt at tale 
med fælles stemme og lette fundraising til de lokale netværk. Vi vil senere 
i korte træk gennemgå to strategier, der i foreningens hidtidige levetid er 
blevet prøvet af. Først vil vi dog sætte fokus på de to største udfordringer, 
som en national forening kan løfte.

Økonomisk fundament
De fleste iværksættere ved, at det kan være svært at skaffe kapital til sin 
virksomhed. De fleste opfatter det også som et af de mindre sjove aspek-
ter af virksomhedsdannelsen. Hvor alle er klar til at gøre det for sin egen 
virksomhed, så er motivation for denne trælse opgave lav, når det kommer 
til et projekt som et frivilligt iværksætternetværk. Derfor ønskede grund-
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læggerne fra starten at skaffe penge til at ansætte en, som kunne fundraise 
og afrapportere, så frivillige kunne være fri til at udvikle projektet.

Hertil kommer, at det var målet, at arrangementer skulle være gratis, da 
presset på studerendes økonomi i forvejen er stort – ikke mindst grundet 
det øvre loft på indtjeningen, alle lider under. Det var således målet at 
kunne uddele midler til lokale netværk til markedsføring og arrangemen-
ter samt at have mulighed for at udnytte stordriftsfordele i forbindelse 
med kampagnemateriale, sponsorater og lignende.

En fælles stemme og en tværfaglig mulighed
Det var ikke målet at skabe en fælles organisation i den betydning, at alt 
skulle hedde START Danmark. Lokale netværk skulle bibeholde deres 
eget navn og deres lokale særkender for på den måde at virke mest tiltræk-
kende på den lokale institutions studerende og forankre medejerskab og 
anerkendelse. START Danmark skulle blot være den regionale og natio-
nale overbygning for dem, som ønskede at møde mennesker med andre 
fagligheder. Eksempelvis gennem regionale arrangementer og gennem et 
virtuelt mødested. 

Derudover blev det hurtigt klart, at mange iværksættere, til trods for de-
res ønske om politisk neutralitet, ønskede nogle, som kunne være lidt hårde 
i filten mht. at udtrykke deres ønsker. Derfor blev et meget begrænset, men 
også meget stringent politisk ”program” forfattet på foreningens anden ge-
neralforsamling. Det medførte blandt andet en af medlemmer meget rost 
kritik af innovationsmiljøerne, som Børsen trykte (Madsen, 2007).

Det var også håbet, at START Danmark kunne erfaringsudveklse mel-
lem netværkene og hente udenlandsk erfaring hjem – eksempelvis deltog 
START Norge på den stiftende generalforsamling.

Succesen og de fejlslagne strategier
Selve netværket, både lokalt og nationalt, blev en succes for de enkelte 
medlemmer. For næsten ingen midler mødte studerende hinanden, og 
nye kontakter blomstrede. Nogle fandt finansiering i millionklassen, an-
dre vandt konkurrencer, andre skabte nye virksomheder sammen, og del-
tagerantallet til arrangementer voksede stødt og inkluderede blandt andet 
et deltagerantal på over 60 til en tredages national work camp i Århus. 
Imidlertid var alle arrangementer stadig afhængige af enkeltstående venlig 
støtte fra eksempelvis Venture Cup, og bortset fra et enkelt stort bidrag 
fra IDEA til en national hjemmeside, lykkedes fundraising faktisk ikke.
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Så til trods for mange positive effekter blandt medlemmer og stakehol-
ders blev det nationale netværk og mange af de nye lokale netværk aldrig 
rigtig cementeret som organisationer, og de er som konsekvens heraf alt 
for afhængige af enkeltpersoners engagement. Vi vil forsøge at forklare, 
hvorfor dette skete.

Indledningsvis skal det nævnes, at ingen på noget tidspunkt arbejdede 
lønnet på projektet. De af grundlæggerne, der gik ind i bestyrelsesarbej-
det, var stolte af, at de ikke ønskede job til sig selv i dette projekt, og at de 
anså projektet som velgørenhed.

Samarbejde med Danske Studerendes Fællesråd gik galt
Siden begge de to originale netværk og særligt Stardust havde rødder i stu-
denterpolitik, om end de hurtigt forlod det, tænkte man, at det gav me-
ning at søge et samarbejde med Danske Studerendes Fællesråd (DSF). En 
joint venture-model blev således forsøgt. Det skete i troen på, at det kunne 
frigøre ressourcer til at bygge netværket op, mens DSF kunne stå for det 
organisatoriske og særligt fundraisning. Ydermere var håbet, at man kun-
ne rekrutere aktive studerende til at starte nye lokale netværk op gennem 
lokalafdelingerne af DSF. Uagtet at DSF fik en bestyrelsespost i START 
Danmark og ønskede en iværksætterprofil, så fungerede samarbejdet aldrig 
optimalt. Efter et år blev det klart, at de to organisationers grundlæggende 
mål var for forskellige. Ydermere var typen af aktive i studenterpolitik og 
iværksættere for forskellige til, at der kunne findes aktive studerende til at 
starte iværksætternetværk blandt de lokale studenterpolitiske foreninger. 

At stå alene
Efter sammenbruddet i samarbejdet med DSF blev det prøvet at starte 
fra bunden. Dette viste sig at være udfordrende, da de fleste støttemid-
ler, der umiddelbart var at finde, blev givet til nye initiativer, og START 
Danmark var jo allerede var startet og var en succes. For de aktive i START 
Danmark og de lokale netværk virkede dette som en frustrerende oplevel-
se, da man kunne se eksempler på stort finansierede offentlige projekter i 
diverse områder, hvis effekt man virkelig kunne stille spørgsmålstegn ved, 
samt det at flere fortalte, hvordan andre professionelt søgte penge, inden 
man var klar over, om der var en efterspørgsel på den service, man stillede 
til rådighed. Til gengæld var det svært at finde det relativt lille beløb, der 
skulle til for at gøre START Danmarks succes varig.

Det var også en ambition at holde sig fri af statsstøtte. Dels af ideologi-
ske grunde om at andres skattekroner ikke skulle gå til os eller til erhvervs-
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støtte i øvrigt – der bør ikke være grund til at føle skyldfølelse over ens 
senere succes. Men også fordi der ved denne støtte medfølger store krav til 
evaluering, som kræver store ressourcer af frivillige og ikke nødvendigvis 
har noget med den reelle eller ønskede effekt at gøre. Det var et skræk-
scenarie at vikle deltagende studerende og iværksættere ind i bureaukrati 
og rød tape typisk affilieret med offentlig støtte. Derfor virker en stor del 
af indsatsen og det offentlige system, som forfatterne har mødt, som væ-
rende dårligt klædt på til at løfte den opgave, det er at gøre Danmark til 
en iværksætternation. Det er ligeledes spørgsmålet, om det overhovedet 
kan lade sig gøre med de rammer og incitamenter, som danske uddan-
nelsesinstitutioner fungerer under – her fandt forfatterne sig flere gange 
som tilhængere af mere deregulering, brugerbetaling, fjernelse af loftet for 
studerendes indtjening og ønsket om en lavere skat frem for puljemidler.

Det blev dog prøvet at skaffe et særligt miks af private og offentlige 
midler. Til trods for flere positive tilkendegivelser, opstod der en proble-
matik om, hvem der skulle være først med støtten. Dette bunder nok til 
dels i en del af velfærdsstatens problem, nemlig en forventning om, at det 
offentlig tager sig af den slags. Desværre var START Danmark i en svær 
position, da det jo handlede om at gøre dygtige studerende dygtigere, 
hvilket ikke lyder så socialt spændende. Samt at grundlæggerne var for 
sikre på sig selv og ikke ydmyge nok til at bede om hjælp på den gængse 
måde. Alternative finansieringsformer blev afprøvet, men her løb pro-
jektet ind i at være begrænset af den tid, som frivillige kunne forsvare at 
bruge på det, og disse modeller blev aldrig en forpligtende strategi.

I løbet af denne periode har START Danmark lånt penge af bestyrelses-
aktive for at opretholde et nogenlunde aktivitetsniveau. Denne situation 
er naturligvis ikke holdbar.

Nuværende udfordringer
Som sagen står nu, har de fleste lokale netværk trukket sig tilbage til at 
være blot denne nationale paraplyorganisation. Ikke på grund af mang-
lende tro på START Danmark som projekt, men på grund af følgende 
udfordringer.

Generationsskifte
Det er næsten umuligt at foretage et generationsskifte i en studenterforening 
uden penge til nye aktive, og i et studiemiljø, hvor studerende bliver fær-
dige eller tager på udvekslingsophold, er dette en ekstra stor udfordring.
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Gæld
Selv med en vis eftergivelse af gæld fra diverse medlemmer står forenin-
gen i dag med en gæld på omkring 30.000 DKK og løbende udgifter til 
blandt andet STARTdanmark.dk. Dette beløb er absolut ikke stort, men 
for studerende er det meget at overtage uden sikkerhed for fremtiden.

Ny strategi
Man har i bestyrelsessammenhæng diskuteret, om man skal begynde at 
indføre medlemsbetaling. Alternativt er en løsning med lån fra private 
blevet forslået lån, som så skulle investeres og give et afkast, foreningen 
kunne køres for. Der er ikke for tiden organisatoriske kræfter til at løfte 
denne strategi i START Danmark.

Kompetencer og iværksætternetværk for studerende
Som det fremgår af det historiske afsnit ovenfor, så er studenternetværkene 
drevet af efterspørgsel. Men hvilke kompetencer og muligheder er det så, 
studerende efterspørger og søger at finde gennem deres egne iværksætter-
netværk? I følgende diskuterende afsnit forsøger vi at svare på vores andet 
formål fremsat i indledningen. Først i relation til andre officielle initiativer. 
Officielle i den betydning, at de ikke kommer fra studerende selv. Dernæst 
i relation til samfundet og særligt den officielle undervisning. 

Studenternetværk og markedet for studenteriværksættere
Det spontant organiserende element i netværkene kommer særligt af, at 
disse netværk opstod blandt modtagerne selv og ikke som et resultat af en 
gennemarbejdet ansøgningsproces. Derfor er det svært efterfølgende at 
skulle placere sig strategisk blandt andre initiativer, som var det planlagt 
fra starten. Hertil kommer, at vi som studerende kun ønsker samarbejde 
og ikke har noget positioneringsmæssigt eller strategisk at vinde over for 
andre organisationer. Det er dog stadig relevant at diskutere, hvordan 
studenternetværk passer ind i det store billede af iværksætterinitiativer. 

Et grundlæggende princip i netværkets tilblivelse var det organisato-
riske princip hentet fra John Locke: Ejendom bør følge arbejde (Locke, 
1690). Dette betyder, at de lokale netværk aldrig vil forhindre studerende 
i at lave events i netværkets navn, også selvom dette ikke passer ind i en 
strategi. Af denne grund er vi ekstra påpasselige med at indtegne et mar-
kedsbillede. Det er dog klart, at studenternetværkene primært henvender 
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sig til personer i de helt tidlige faser af iværksætterprocessen, samt at de 
således primært må tænkes som kulturgenererende. Samtidig kan de dog 
også supportere den enkelte iværksætter resten af vejen – hvis vedkom-
mende får nok ud af sit engagement i netværket. Der findes således flere 
eksempler på færdiguddannede, der stadig kommer i deres lokale netværk. 
Det er således klart, at netværkene kan ses både som en fødselskanal til 
eksempelvis Venture Cup og studentervæksthuse, og som et supplement. 
Der er også tegn på, at netværkene således giver de studerende, der går i 
gang med iværksætteri, en vis anseelse blandt medstuderende, der ellers 
ikke ser værdi i det selvstændige liv.

Heri ligger også en vis kritik af at opfatte iværksætternetværkene som 
et marked. START Danmark og specielt lokalnetværkene er både kul-
turgenererende særligt blandt nye studerende, men også længere henne 
i forløbet, hvor studerende kan hjælpe hinanden gennem fælles referen-
cerammer, et øget tværfagligt netværk, mulighed for at vende problem-
stillinger privat eller i plenum og finde nye løsninger og kompetencer. 
Det meste i denne verden er et marked, mere eller mindre frit, og næ-
sten alt vil sikkert være mere effektivt og velfærdsforøgende som et frit 
marked (Hayek, 1945), men lige netop iværksætterhjælp til studerende i 
Danmark er svært at se som et marked. Hvor visse offentlige initiativer på 
grund af evalueringskriterier er nødsagede til at se eksempelvis studenter-
deltagelse eller netklik som en slags valuta, så er frie studenterinitiativer i 
besiddelse af den luksus ikke at behøve dette. Når det er sagt, så giver det 
naturligvis mening ikke at forvirre studerende, og netværkene har haft 
fantastisk godt samarbejde med eksempelvis de to iværksætterakademier 
og særligt Venture Cup. 

Hvis man derimod taler om et marked for frivillige kræfter, hvor valuta-
en er aktive studerendes tid, har netværket dog klare udfordringer i kon-
kurrencen med studenterinitiativer, der omhandler andet end iværksætte-
ri. Andre foreningsinitiativer, såsom studenterpolitik, socialt arbejde, fre-
dagsbar og lignende henter deres berettigelse mere direkte i sig selv. Deres 
mål er lige så meget at organisere medlemmerne som aktive frivillige, som 
det er at nå noget tredje, fx en studenterrevy. Iværksætternetværkene har 
her en udfordring, da deres mål er, at studerende starter egen virksomhed 
og lægger deres timer i egne projekter, hvilket gør det svært at skaffe frivil-
lige til at køre selve netværkene.

Et beslægtet aspekt, som også bør fremhæves, er, at målgruppen har 
travlt. Iværksættere er vant til at lave klare overvejelser om deres tidsfor-
brug, og dette er meget klart for de lokale netværk. Et arrangements suc-
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ces afhænger helt igennem af, om den enkelte deltager selv finder værdi 
eller regner med, at eventuelle kontakter finder værdi i emnet. Ellers bliver 
de væk og bruger tiden på deres virksomhed. Dette giver en ret kontant 
succesafregning efter hvert arrangement. Det skaber også en klar segmen-
tering. Arrangementer, såsom Stardusts berømte inspirationsevents med 
iværksættere fra netværkets egne rækker, tiltrækker typisk en mindre, men 
meget dedikeret og homogen gruppe af studerende, som selv er relativt 
langt med deres virksomheder og typisk har flere ansatte. Arrangementer, 
som er mere værktøjsorienterede, svinger oftere i deltagerantal fra helt 
booket til kun en håndfuld. Ydermere lader studerende til at foretrække 
værktøjsarrangementer inden for felter, de kender – kommunikations-
studerende kommer til tekstarbejdeworkshops og økonomistuderende til 
revisionsaftener. Dette understreger behovet for, at medlemmer selv for-
mulerer arrangementsindhold frem for, at nogen gør sig kloge på det. Det 
er denne nærhed til modtagerne, der har inspireret denne artikels titel 
– studerende er interesserede i at forbedre deres iværksætterkompetencer, 
og de tager aktive valg i forhold til, hvad de finder relevant for deres pro-
jekt, kontra mere passiv deltagelse i undervisning. 

Man kan næppe snakke om, at studenternetværk kan gå finansielt fallit, 
men til gengæld vil de ophøre, hvis efterspørgslen på dem forsvinder, el-
ler hvis de ikke formår at efterkomme denne. På den måde er netværkene 
drevet af markedskræfter, men de er ikke selv i noget marked i en strate-
gisk betydning med konkurrenter. I kraft af dette aspekt af uafhængighed 
og nærhed til kunden er de lokale netværk tæt på at være unikke i dansk 
iværksætterrådgivning.

Bliver samfundet rigere af kompetencer opnået gennem netværk?
Det er altid svært at svare på, om et samfund er blevet rigere af noget 
initiativ. En virksomhed, en frivillig organisation, en kirke eller lignende 
er kendetegnet ved at være organiseret om et givent formål, eksempelvis 
profit, hvor man gennem frivillige kontrakter og arbejdsdeling arbejder 
sammen mod det mål. Typisk i konkurrence med andre sammenslutnin-
ger med andre mål. Problemet med at tale om samfundsnytte kommer i 
og med, at et samfund i modsætning til ovenstående per definition ikke 
har et fælles formål (Hayek, 1973) eller et selvstændigt liv (Mises, 1961, 
Rand, 1964). Så hvor er samfundsnytten af et frivilligt netværk af dygtige 
studerende med interesse i iværksætteri? Vel at mærke studerende på of-
fentlige uddannelsesinstitutioner.
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For at forenkle diskussionen har vi valgt udelukkende at definere sam-
fundet som det, uddannelsesinstitutionerne (deres ledelse og ansatte) gør. 
Dette gør vi, fordi vi må forudsætte, at disse udtrykker, hvad samfundets 
valgte ledere ønsker, i og med at de er offentligt finansieret. Endvidere at 
vi ved denne forudsætning personliggør samfundets nytte.

Der er i denne artikel argumenteret for, at de studerende fandt sammen, 
fordi vi ikke fik, hvad vi søgte i den offentligt udbudte undervisning. Det 
søgte kan siges at indeholde:

 ·  Kontakt til andre studerende med andre liv og evner, men med fælles 
interesse for iværksætteri.

 ·  At perspektivere sin læring mod iværksætteri. 
 ·  Se og diskutere best practice gennem rollemodeller tæt på den stude-
rende selv.

Det krævede en struktur og et rum, som kunne huse disse studerende og 
deres erfaringsudveksling omkring iværksætteri. Fra de studerendes side 
blev netværket valgt som organisationsform, fordi den var løs – dette er 
naturligvis også udfordringen, da netværket således er følsomt for per-
sonudskiftninger. 

Uddannelsesinstitutionernes rolle har indtil videre primært været at 
give plads i form af udlån af lokaler, økonomisk støtte og lignende, men 
kan uddannelsesinstitutioner øge deres udbytte eller spille en mere aktiv 
rolle?

Vores erfaringer siger os, at institutioner, selv med stort økonomisk og 
personalemæssigt fokus, ikke har kunnet drive frivillige netværk frem 
blandt de studerende, hvor disse netværk ikke var i forvejen. Omvendt 
har institutioner uden stort fokus kunne cementere og forbedre netværk 
for relativt få midler, hvor disse netværk allerede var blandt studerende. 

Der er dog mere relevant at se på det pay out for undervisningen, der 
kan finde sted. Et stort problem, som studerende oplever hver dag, er, 
at særligt universitetsundervisere har klare incitamenter til at fokusere 
på deres forskning, hvorimod undervisning er en forpligtelse uden store 
karriereperspektiver. Nogle undervisere lægger naturligvis mere i deres 
undervisning end blot det. Men både de, som næsten mod egen vinding 
arbejder med at forbedre deres undervisning, og de undervisere, der ikke 
brænder for det, har brug for at kende deres kunder. Ved at studerende 
organiserer sig i faglige interessefællesskaber, kan de studerende gennem 
spørgsmål, opgaver og samtale med undervisere inspireret af deres net-
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værksarrangement give signaler til undervisere om at ændre undervisnin-
gen og inddrage nye perspektiver. Denne proces er søgt afbilledet i figur 
2. Den studerende bidrager til det faglige netværk og tager noget med sig 
fra netværket. Det samme sker med undervisningen. Såfremt undervise-
ren lytter, vil han få værdifulde inputs om det faglige perspektiv og kunne 
flytte sin undervisning i den retning, hvad der igen vil smitte af på net-
værket, da det består af studerende fra blandt andet hans undervisning.

Interaktion mellem netværk og undervisning går gennem den studerende.

Figur 2: Studerende er kontinuerligt bindeled mellem den udbudte undervisning og det faglige net-
værk.

Afbilledet i figur 2 ses processen, hvor den studerende er et bindeled mel-
lem den udbudte undervisning og det faglige netværk. Som bindeled kan 
den studerende påvirke netværket med perspektiver fra undervisningen 
og fortælle underviseren, hvad der efterspørges af det faglige netværk. 
Processen er kontinuerlig. Det er specielt i dette aspekt, at studenternet-
værk kan have en positiv og udviklende effekt på uddannelsesinstitutio-
nerne og derved samfundet.

Konklusion – fik du set det, du ville?
START Danmark lever stadig, og ånden lever specielt godt i visse af de 
lokale netværk. Der blev begået mange fejl i forsøget på at etablere denne 
forening – blandt andet blev fundraisning ikke prioriteret nok. Men de, 
som har været aktive i lokale netværk eller nationalt i løbet af de godt tre 
år, det hele har været i gang, kan finde en evig glæde i, at de deltog i et 
reelt efterspurgt og nødvendigt initiativ. Et initiativ, som har gjort en for-
skel i mange studerendes og særligt deres virksomheders liv. Det er også 
vores klare overbevisning, jævnfør ovenstående afsnit, at samfundets ud-
dannelsesinstitutioner har haft glæde af disse netværk, og at de har bidra-
get, om end småt, til at gøre Danmark til en mere entreprenant nation.

Undervisnings-
situation

Fagligt 
netværk
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Noter
1   Spontan orden: Teori om at orden og organisering opstår af sig selv blandt egennyt-

tige individer uden indledende design for at møde menneskers fælles mål.
2   Mere information om START Danmark og lokale netværk kan fås pwww.startdan-

mark.dk.
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Udviklingen i entreprenørskab og 
innovation ved de videregående 
uddannelser fra 2005-2008: 
Fokus på undervisningsmetoder og 
ledelsesmæssig opbakning
Af Heidi Risbøl Nielsen, Majbritt Rostgaard Evald og Anja Sinding Morgen,  
Syddansk Universitet

Resumé
I artiklen sættes der fokus på den udvikling, der har fundet sted ved de videre-
gående uddannelser i perioden 2005-2008, hvad angår undervisningsmeto-
der og ledelsesmæssig opbakning inden for området entreprenørskab og inno-
vation. Den udvikling, som kan spores, er hovedsageligt positiv. Udviklingen 
peger for eksempel på, at undervisere i stigende grad opfatter sig selv som 
pædagogisk innovative, når de underviser i entreprenørskab og innovation, 
og at de i stigende grad kan identificere sig med rollen som undervisere i 
entreprenørskab og innovation. Den positive udvikling underbygges også af, 
at undervisere i stigende grad anvender undervisningsformer, som stimulerer 
de studerendes entreprenørielle og innovative evner. Der er dog stadig plads 
til forbedringer her. Endelig viser udviklingen, at undervisernes opfattelse 
af ledelsens opbakning til undervisning af entreprenørskab og innovation er 
spredt på de videregående uddannelser. For universiteternes vedkommende 
kan der spores en positiv udvikling, mens udviklingen for professionshøjskoler/
university colleges og erhvervsakademier i høj grad er mærket af en turbulent 
periode med fusioner og indsættelse af nye ledelser. 
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Artiklens formål – belysning af undervisningsmetoder 
og ledelsens opbakning 
Formålet med denne artikel er at belyse, om der er sket en udvikling in-
den for entreprenørskab og innovation ved de videregående uddannelser, 
hvad angår undervisningsmetoder og ledelsens opbakning. Dette gøres i 
første omgang ved at se nærmere på, hvordan undervisere konkret opfat-
ter deres egen undervisningsrolle og -indsats. Dernæst fokuseres på, om 
der eksisterer en kløft mellem de undervisningsmetoder, som undervisere 
anvender, og de undervisningsmetoder, som underviserne opfatter som 
stimulerende for de studerendes entreprenørielle og innovative evner. 
Endeligt kastes et blik på, om der er sket en udvikling i ledelsens opbak-
ning til området entreprenørskab og innovation. 

Baggrunden for at se nærmere på udviklingen i undervisningsmetoder 
og ledelsens opbakning inden for området entreprenørskab og innovation 
er, at entreprenørskab og innovation er et område, som adskiller sig fra 
de traditionelle fag på de videregående uddannelser. For at undervisning 
inden for disse områder skal lykkes, er der ikke blot behov for faglig for-
midling, men i høj grad også behov for, at de studerendes entreprenørielle 
og innovative evner stimuleres i undervisningssammenhæng. Dette stil-
ler underviserne over for en undervisningsmæssig udfordring. En udfor-
dring, som indebærer en tværfaglig kobling mellem praksis og teori. En 
indikation af, om denne kobling opnås, kan vises ved at se nærmere på: 

 · Hvordan undervisere opfatter deres egen undervisningsrolle og -indsats. 
 ·  Hvilke undervisningsmetoder undervisere benytter kontra, hvilke, de 
mener, er stimulerende for de studerendes entreprenørielle og innova-
tive evner.

· Ledelsens opbakning til området.

Ved at belyse disse tre aspekter og sammenligne resultaterne indbyrdes 
tegnes et billede af, i hvilken grad den udfordring, det er at undervise i 
entreprenørskab og innovation, er imødekommet.

Metoden – sammenligning af undersøgelse fra 2005 og 2008
Afsættet for artiklen er to undersøgelser, som Iværksætterakademiet IDEA 
har foretaget blandt undervisere, hvis uddannelsesinstitutioner er med-
lem af IDEA, såsom erhvervsakademier, professionshøjskoler/university 
colleges og universiteter (Evald & Kirketerp 2006; Nielsen & Morgen 
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2008). De to undersøgelser er baseret på næsten identiske spørgeskemaer, 
som er sendt ud til undervisere i 2005 og 2008. De deltagende undervi-
sere i 2008-undersøgelsen er, som ved 2005-undersøgelsen, selektivt ud-
valgt og ikke udvalgt som en repræsentativ stikprøve blandt undervisere 
fra samtlige videregående uddannelser i Danmark.1 

Formålet med begge undersøgelser er at danne et overblik over, hvor-
dan der konkret bliver arbejdet med entreprenørskab og innovation i 
forskellige undervisningssammenhænge på videregående uddannelser. 
Udviklingstendenserne uddrages ved at sammenligne undersøgelsesresul-
taterne fra 2008 med de tilsvarende resultater fra 2005. 

Målgruppen for undersøgelsen er den gruppe af undervisere og/el-
ler fagpersoner (studieledere/uddannelsesansvarlige), som inden for de 
seneste år enten har undervist i entreprenørskab eller innovation, eller 
som har været involveret i aktiviteter, der sætter fokus på entreprenør-
skab og innovation. I denne artikel er distinktionen mellem undervisere 
og fagpersoner synonymt med termen undervisere. I alt har 120 ud af i 
alt 222 undervisere fra de videregående uddannelsesinstitutioner, der er 
medlem af IDEA, valgt at deltage i undersøgelsen fra 2008. For 2008 er 
besvarelsesprocenten dermed 54%. I 2005 fik 205 undervisere chancen 
for at deltage i spørgeskemaundersøgelsen, heraf valgte 148 at deltage. 
Svarprocenten for 2005 kom således op på 72%. Begge svarprocenter må 
anses for at være et godt grundlag at spore udviklingstendenser på. 

Den måde, entreprenørskab og innovation forstås på i de to undersøgel-
ser, er: 
 ·  Entreprenørskab skal forstås som organisationsdannelse. Entreprenørskab 
indbefatter dermed både opstart af en ny uafhængig organisation og op-
start af nye forretningsenheder, datterselskaber eller spin-offs med afsæt 
i eksisterende organisationer.

 ·  Innovation skal forstås som aktiviteter, som medfører fornyelse. 
Innovation dækker dermed både over evnen til at skabe nye ideer og rea-
lisere dem og over evnen til at se kendte ting og fænomener i nyt lys.

Undervisernes opfattelse af egen undervisningsrolle og -indsats
At kunne kombinere teori og praksis, når der undervises i entreprenør-
skab og innovation stiller krav til undervisernes kreativitet og pædagogik. 
Kombinationen af teori og praksis kræver en anderledes tilgang til under-
visning og adaptering af nye undervisningsmetoder, end hvad traditionel 
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fagundervisning typisk indbefatter. Undervisernes opfattelse af deres rolle 
som undervisere og deres vurdering af egen undervisningsindsats inden 
for entreprenørskab og innovation bliver dermed den første vigtige faktor 
for at kunne tage den udfordring op, det er at kombinere teori og praksis. 
Hvis underviserne ikke ser behovet for at være pædagogisk innovative, når 
de underviser i entreprenørskab og innovation, kan de have en tendens til 
at fravælge nye undervisningsmetoder til trods for at disse er tilgængelige. 
Argumentet for at se nærmere på undervisernes opfattelse af, hvilken rolle 
de har i undervisning af entreprenørskab og innovation, samt hvordan de 
selv vurderer deres undervisningsindsats, er derfor, at underviserne er de 
første, som skal tage undervisningsmetoderne til sig og føle sig trygge ved 
at bruge dem, hvis disse skal integreres i undervisningen.

Udviklingstendenser fra 2005-2008
Ser man nærmere på udviklingen fra 2005-2008, er der ikke de store for-
andringer at spore, hvad angår undervisernes opfattelse af, at de benytter 
undervisningsmetoder, som kan karakteriseres som pædagogisk innova-
tive. Størsteparten af underviserne har hele tiden været af denne opfat-
telse og mener desuden, at deres måde at undervise på hænger sammen 
med undervisningsformålet/aktiviteten. Undervisernes overbevisning 
kan hænge sammen med, at de fleste undervisere mener, at de selv har 
erfaring med entreprenørskab og/eller innovation (se tabel 1).

Tabel 1: Underviserens egen rolle og indsats i undervisningssammenhæng (%)

2008
I høj og i nogen grad

2005
I høj og i nogen grad

Egen undervisningsmetode kan karakteri-
seres som pædagogisk innovativ

79 82

Egen undervisningsmetode hænger sam-
men med undervisningsformålet/aktivi-
teten

97 94

Egen undervisningsmetode er forskellig 
fra andre fag/aktiviteter, du underviser i/
bidrager til

72 66

Har en opfattelse af sig selv som undervi-
ser i entreprenørskab/innovation

81 75

Undervisere med iværksætter- eller innova-
tionserfaring

80 80

(N: antal besvarelser fra undervisere) (120) (148)

Kilde: IDEAs underviserundersøgelser 2005 og 2008.
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Dertil kommer, at der kan spores en positiv udvikling, hvad angår under-
visernes opfattelse af, at de underviser på en anden måde end i traditio-
nelle fag. I 2008 har 72% af underviserne mod 66% i 2005 en opfattelse 
af, at måden, de underviser på i entreprenørskabs- eller innovationsfag, 
adskiller sig fra måden, de underviser på i andre fag. Også hvad angår un-
dervisernes opfattelse af sig selv som værende undervisere i entreprenør-
skab og innovation, kan der spores en positiv stigning fra 2005 til 2008. 
Resultaterne indikerer for det første, at underviserne i stigende grad har 
plads til at koble teori og praksis i undervisningssammenhæng. Desuden 
peger resultaterne på, at undervisning i entreprenørskab og innovation 
efterhånden er blevet et mere legitimt fagområde at undervise i på linje 
med andre traditionelle fagområder. 

Ser man nærmere på, hvilke undervisningsmetoder undervisere anven-
der, er der også positive tendenser at spore. Det er dog klart, at der stadig 
hersker mulighed for forbedringer på dette område. 

Anvendte kontra stimulerende undervisningsmetoder
Hvad angår undervisningsmetoder er det vigtigt at få belyst, 1) hvilke un-
dervisningsformer der anvendes, kontra 2) hvilke undervisningsformer 
undervisere opfatter som stimulerende for de studerendes entreprenøri-
elle og innovative evner. Argumentet for at skelne mellem, hvilke under-
visningsformer der anvendes, og hvilke undervisningsformer undervisere 
opfatter som stimulerende for entreprenørielle og innovative evner, er, at 
nogle undervisningsformer er bedre end andre til at fremme de studeren-
des forståelse af, hvad der skal til for at tænke anderledes, se muligheder 
og udnytte disse. En rent boglig undervisning er således ikke hensigts-
mæssig på dette felt, idet de studerende helst på egen krop skal prøve at 
deltage i kreative processer, hvor de kan udvikle deres doing-kompetencer 
sideløbende med deres knowing-kompetencer (Bager 2004). 

Udviklingstendenser fra 2005-2008
Konkret er underviserne i 2005 og 2008 blevet spurgt om, hvilke under-
visningsmetoder de gør brug af i deres formaliserede undervisning, og 
hvilke der stimulerer de studerendes entreprenørielle og innovative evner. 
Disse spørgsmål stilles for at få kortlagt, om der eksisterer en kløft mel-
lem den måde, der undervises på, og den måde, undervisere mener, at der 
burde undervises på. At en kløft eksisterer i et eller andet omfang, under-
streges af, at undervisere stadig i 2008-undersøgelsen, som tilfældet også 
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var i 2005, er af den opfattelse, at undervisningsmetoder, der stimulerer 
de studerendes entreprenørielle og innovative evner, bør styrkes på uni-
versiteterne. Hele 80% af underviserne mener, at der i høj grad eller no-
gen grad bør ske en styrkelse, mens kun 18% finder niveauet passende. 

Resultaterne fra 2008-undersøgelsen viser, at størsteparten af under-
viserne er af den opfattelse, at inddragelse af praktikere, praktikophold/
studiepladser i virksomheder, inddragelse af erhvervsfolk/virksomheder, 
projekt- og gruppearbejde samt øvelser er blandt de undervisningsformer, 
som bedst stimulerer studerendes entreprenørielle og innovative evner. 
Dette kan ses ud fra tabel 2. 

Tabel 2: Anvendte og stimulerende undervisningsformer (%)

Anvendte
Undervisnings-

former

Stimulerende 
Undervisnings-

former

2008 
kløft*

2008
I høj 

og nogen 
grad*

2005
I høj 

og nogen 
grad*

2008
I høj 

og nogen 
grad*

2005
I høj 

og nogen 
grad*

Anvendte 
kontra 

stimule-
rende 

Via forelæsning, hold- og 
klasseundervisning

86 79 82 85 – 4

Via projektarbejde 90 83 98 99 8

Via gruppearbejde 86 79 95 98 9

Via øvelser 68 60 97 94 29

Via inddragelse af er-
hvervsfolk/virksomheder

60 56 98 97 38

Via inddragelse af prak-
tikere

57 60 100 98 43

Via praktikophold/
studiepladser i virksom-
heder

34 29 98 97 64

Via e-læringsredskaber 33 15 87 77 54

Via rollespil 26 11 80 74 54

Via laboratoriearbejde 17 5 70 62 53

Via computersimulerede 
iværksætterforløb

4 4 88 75 84

(N= antal besvarelser 
fra undervisere, som har 
valgt at besvare) 

(77) (126) (120) (148) -

*Note: Kløften er udregnet ved at sammenligne procentsatserne mellem anvendte og stimulerende undervisnings-
former for året 2008. 
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Undervisningsmetoderne e-læring, rollespil og laboratoriearbejde har i 
særlig høj grad vundet indpas i undervisningen fra 2005 til 2008. For 
disse tre undervisningsmetoder er procentsatsen for anvendte metoder 
mere end fordoblet i perioden.2

En undervisningsform, som meget ofte anvendes i undervisning af en-
treprenørskab og innovation, er forelæsning, hold- og klasseundervisning 
(anvendt af 86% i 2008 og 79% i 2005). Her har 82% af underviserne i 
2008 og 86% i 2005 markeret, at de enten i høj grad eller nogen grad me-
ner, at denne undervisningsform stimulerer de studerendes entreprenøri-
elle og innovative evner. Der eksisterer således ikke nogen kløft mellem 
anvendelsen og opfattelsen af stimulering i dette tilfælde. Resultatet kan 
undre, da forelæsning, hold- og klasseundervisning typisk forbindes med 
traditionelle undervisningsformer, hvor studerende ikke umiddelbart får 
udviklet deres doing-kompetencer sideløbende med deres knowing-kom-
petencer. I dag forelæses og udøves hold- og klasseundervisning dog ikke 
længere efter en ”tankpassermodel”, hvor passiv overførsel af viden fra 
underviseren til de studerende er den primære aktivitet. I dag forsøger 
undervisere i langt større udstrækning, også når der er tale om store hold, 
at gøre forelæsning, hold- og klasseundervisning mere dialogpræget via 
plenumdiskussioner, summemøder, kortere øvelser eller andre aktiviteter, 
der aktiverer de studerende nu og her. 

I stor udstrækning gøres der brug af projekt- og gruppearbejde i under-
visningssammenhæng, og heller ikke her eksisterer der en kløft mellem 
anvendte undervisningsmetoder og undervisningsmetoder, som opfattes 
som stimulerende. 

Hvad angår inddragelse af erhvervsfolk/virksomheder og praktikere, er 
der stadig plads til forbedringer. Disse undervisningsformer bliver an-
vendt i mindre grad, når dette resultat sættes i forhold til, at langt de fleste 
undervisere mener, at disse undervisningsformer stimulerer de studeren-
des entreprenørielle og innovative evner. Det samme gør sig gældende, 
hvad angår anvendelse af øvelsesorienteret undervisning. 

Den største kløft mellem undervisernes opfattelse af stimulerende og 
faktisk anvendte metoder findes ved brug af computersimulerede iværk-
sætterforløb. Hele 88% mener, at det fremmer de studerendes entrepre-
nørielle og innovative evner. Kun 4% anvender dog computersimulerede 
iværksætterforløb i undervisningen. Brug af studiepladser hos virksomhe-
der er en anden metode, som underviserne er meget positive overfor, men 
kun anvender i begrænset omfang. For året 2008 giver dette en kløft på 
64%, hvilket er en markant forskel. Til trods for at e-læring, rollespil og 
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laboratoriearbejde, som tidligere nævnt, er undervisningsformer, som har 
haft fremgang, er der for disse også stadig en kløft på godt 50%. 

Der kan være flere årsager til, at der for disse undervisningsmetoder er 
en så markant forskel mellem undervisernes opfattelse af metoderne og 
brugen heraf. Der kan være tale om manglende ressourcer til at afprøve 
og integrere metoderne i undervisningen, manglende kendskab til me-
toderne eller manglende overblik over metodernes tilgængelighed. Der 
ligger derfor et vigtigt incitament til netværksorganisationer inden for 
entreprenørskabsundervisning om at sætte fokus på netop disse områder 
og øge indsatsen for at hjælpe underviserne på vej med hensyn til brug af 
metoderne. 

Opsummerende viser resultaterne, at der stadig er mulighed for at skabe 
bedre sammenhæng mellem anvendte undervisningsmetoder og metoder, 
som underviserne opfatter som stimulerende for de studerendes entrepre-
nørielle og innovative evner. Den udvikling, der er sket i anvendelsen af 
metoder, indikerer dog en positiv udvikling. Den første forudsætning for, 
at undervisere vælger at anvende specifikke metoder, er, at de har tiltro til 
en positiv effekt heraf. At denne tiltro er til stede må siges at være opfyldt. 
Det er samtidig positivt, at en så stor del af underviserne har gjort sig 
erfaringer med brugen af mange forskellige metoder, da disse erfaringer 
kan danne grundlag for en diskussion blandt kolleger og dermed en kri-
tisk vurdering af metoderne set i forhold til de enkelte fag og formål med 
undervisningen. 

Undervisernes syn på ledelsens opbakning
En fremtidig udfordring for uddannelsesinstitutionerne ligger i at over-
veje, hvordan undervisningsmetoder, der stimulerer de studerendes en-
treprenørielle og innovative evner, i højere grad kan indarbejdes i un-
dervisningen. Nogle af metoderne vil underviserne umiddelbart kunne 
gøre brug af i undervisningen, mens andre metoder skal tænkes ind på et 
strategisk niveau i planlægningen af nye uddannelser (fx brug af praktik-
pladser). Her spiller ledelsen en central rolle i forbindelse med implemen-
tering af disse tiltag, fordi omstillingen til at benytte nye metoder kræver 
ekstra ressourcer i en opstartsfase. Ledelsens opbakning er endvidere cen-
tral i forbindelse med brug af metoder, som underviserne på egen hånd 
kan inddrage i undervisningen. Underviserne kan have behov for kurser, 
erfaringsudveksling med andre undervisere, ressourcer til gennemførelse 
af aktiviteter med de studerende eller tid og mulighed for at planlægge 
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undervisningen. Argumentet for at se nærmere på undervisernes syn på, 
i hvilken grad ledelsen bakker op om undervisning i entreprenørskab og 
innovation, er derfor, at ledelsens opbakning eller mangel på samme kan 
være af afgørende betydning for, hvorvidt underviserne har mod på og 
lyst til at give sig i kast med at nytænke undervisningen. 

I det følgende supplerer vi undervisernes opfattelse af, i hvilken grad 
ledelsen bakker op med faktiske begivenheder og tiltag, idet specielt 
professionshøjskoler/university colleges og erhvervsakademier har været 
igennem en turbulent periode med fusioner og indsættelse af nye ledel-
ser. Ydermere er perioden mærket af, at de tiltag, det er intentionen at 
iværksætte inden for entreprenørskab og innovation i nærmeste fremtid, 
fortsat befinder sig på et strategisk niveau, hvor underviserne endnu ikke 
er blevet informeret eller involveret. Det er derfor ikke underligt, at de 
undervisere, der har været ramt af fusioner og indsættelse af nye ledel-
ser, har manglet synlige tiltag på området fra ledelsens side. Selvom data 
omkring undervisernes opfattelse af ledelsens opbakning omkring under-
visningstiltag inden for entreprenørskab og innovation derfor bearbejdes 
med forsigtighed i det følgende, lægger udviklingstendenser fra 2005 til 
2008 dog op til diskussion af specielt to punkter. Dette drejer sig om, 1) 
hvorvidt der er udarbejdet handlingsplaner for opkvalificering af under-
viseres kompetencer til undervisning m.m. inden for entreprenørskab og 
innovation, og 2) hvorvidt der er opstillet mål for, hvilke undervisnings-
tilbud i entreprenørskab og innovation der skal tilbydes. Disse områder 
vil kort blive belyst efter en gennemgang af undervisernes opfattelse af, 
hvor synligt ledelsen bakker op på området, sammenholdt med aktuelle 
facts. 

Udviklingstendenser 2005-2008 og aktuelle facts
Andelen af undervisere, som mener, at ledelsen på deres uddannelsesin-
stitution har en synlig prioritering af områderne entreprenørskab og in-
novation, ligger i 2008 mellem 37% og 47%, mens spredningen i 2005 
var mellem 33% og 56%. Dette kan ses ud fra tabel 3. 
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Tabel 3: Undervisernes syn på ledelsens opbakning til området (%)

Universiteter
Professionshøjskoler/

university colleges 
Erhvervsakademier

2008 2005 2008 2005 2008 2005

Synlig prioritering af en-
treprenørskab/innovation 
fra ledelsen

47 33 37 53 44 56

Der er afsat ekstra finan-
sielle midler til undervis-
ning m.v. i entreprenør-
skab/innovation

30 19 26 31 30 44

Uddannelsesinstitutionens 
mål og strategier un-
derbygger undervisning 
m.v. i entreprenørskab/
innovation

42 44 48 50 44 54

Der foreligger en hand-
lingsplan for opkvalifice-
ring af underviseres kom-
petencer til undervisning 
m.v. i entreprenørskab/
innovation

5 0 4 9 9 20

Der er opstillet mål for, 
hvilke undervisningstilbud 
m.v. i entreprenørskab/in-
novation der skal tilbydes

30 11 19 13 15 32

Ledelsen tilskynder til net-
værksdannelse mellem 
undervisere, studerende 
og erhvervslivet

63 60 52 75 50 58

(N= antal besvarelser fra 
undervisere, som har valgt 
at besvare) 

(43) (57) (27) (32) (46) (59)

For universiteternes vedkommende er der ifølge underviserne sket en po-
sitiv udvikling på stort set alle de belyste områder fra 2005 til 2008. Dette 
gælder fx ledelsens synlige prioritering af området. Det er opfattelsen, at 
der både afsættes flere finansielle midler på området, og at der i stigende 
grad arbejdes med mål for, hvilke undervisningstilbud der skal tilbydes på 
området. Også mulighederne for at opkvalificere sig som underviser in-
den for området opfattes som positivt, og underviserne mener generelt, at 
ledelsen i støre grad tilskynder til netværksdannelse mellem undervisere, 
studerende og erhvervslivet. På universiteterne er det dog stadig kun lidt 
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over 40% af underviserne, som er af den opfattelse, at universiteternes 
mål og strategier underbygger undervisning i entreprenørskab og inno-
vation. 

Den positive udvikling, der kan spores på universiteterne, kommer også 
til syne ved, at alle universiteter i de udviklingskontrakter, der er gælden-
de i perioden 2008-2010, har formuleret strategier for institutionernes 
indsats inden for entreprenørskab og innovation. Flere universiteter har 
derudover særlige formuleringer i deres officielle strategier. For eksempel 
har Aalborg Universitet i en længere årrække defineret sig som et inno-
vativt universitet. I udviklingskontrakterne for 2010 og fremefter er det 
endvidere blevet obligatorisk for universiteterne at formulere deres ind-
sats inden for ”iværksætteri”.

For professionshøjskoler/university colleges og erhvervsakademierne er 
udviklingen fra 2005 til 2008 overvejende negativ, specielt for profes-
sionshøjskoler/university colleges. I bedste fald kan undervisernes opfat-
telse af ledelsens opbakning til området siges at være stagneret. Især er 
ledelsens synlige prioritering af området faldet i perioden for både profes-
sionshøjskoler/university colleges og erhvervsakademier. Opfattelsen af 
ledelsens opbakning til området er dog klart mærket af den vanskelige 
og til tider næsten kaotiske periode, disse videregående uddannelsesin-
stitutioner har befundet sig i i de seneste år. For de nye professionshøj-
skoler har 2008 været et vanskeligt år, hvor der skulle ansættes nye ledel-
ser, lægges ny strategi og gennemføres en mængde operative ændringer. 
Der er dog enkelte professionshøjskoler, der har formuleret eksplicitte 
ambitioner og nye programmer for området. Det gælder Den flerfaglige 
Professionshøjskole i København, der blandt andet har startet et studen-
tervæksthus, og de tre professionshøjskoler i Region Syddanmark, der 
netop er påbegyndt et samarbejde om efteruddannelse af deres undervi-
sere med støtte fra regionen. 

Meget tyder derfor på, at der er fokus på entreprenørskab og innovation 
fra ledelsens side på mange professionshøjskoler/university colleges og 
erhvervsakademier til trods for den relativt negative opfattelse heraf, som 
umiddelbart hersker blandt underviserne. Kløften mellem undervisernes 
opfattelse og aktuelle tiltag på området kan som sagt bunde i, at disse 
videregående uddannelsesinstitutioner stadig befinder sig i en ombryd-
ningsfase, hvor samkøring af institutioner og opbyggelse af nye strukturer 
dominerer hverdagen. 
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Individuelle handlingsplaner for underviserne i perioden 2005-2008
Hvorvidt der findes handlingsplaner for undervisernes opkvalificering in-
den for fagområderne, ser vi nærmere på i det følgende. Her viser udvik-
lingstendenserne, at andelen fortsat er meget lav (under 10%). Det bør 
dog i den forbindelse understreges, at ca. 40% af underviserne inden for 
de seneste fire år har deltaget i efteruddannelse inden for fagområderne 
entreprenørskab og innovation. Med efteruddannelsesforløb menes her 
efteruddannelse af relevans for institutionens medarbejdere inden for fag-
området og dets særlige undervisningsmetoder, ofte benævnt innovativ 
didaktik og pædagogik. Der kan både være tale om efteruddannelse ved 
den enkelte institution og efteruddannelse, som involverer flere instituti-
oner. Dette indikerer, at underviserne har mulighed for efteruddannelse, 
men at der mere er tale om en ad hoc-planlægning end en formel udar-
bejdelse af handlingsplaner. 

Mål for uddannelsestilbud i perioden 2005-2008
Med hensyn til mål for, hvilke uddannelsestilbud der skal udbydes, er an-
delen fortsat lav. Andelen af institutioner, der har formuleret konkrete mål, 
er ifølge underviserne relativt lav. Et tiltag fra Undervisningsministeriet vil 
dog fremadrettet betyde en ændring på dette område, da det ifølge Charlotte 
Romlund Hansen, pædagogisk konsulent i Undervisningsministeriet, er 
ministeriets politik, at når uddannelsesbekendtgørelserne revideres, skal 
innovation skrives ind. Dette er allerede sket i en række tilfælde.

Afrunding
Generelt er udviklingstendenserne fra 2005 til 2008 positive, hvad angår 
undervisningsmetoder og ledelsesmæssig opbakning inden for området 
entreprenørskab og innovation. Udviklingen peger på, at undervisere i 
stigende grad opfatter sig selvom pædagogisk innovative, når de under-
viser i entreprenørskab og innovation, og at de i høj grad kan identifi-
cere sig med rollen som undervisere i entreprenørskab og innovation. 
Resultaterne indikerer således, at underviserne i stigende grad har plads 
til at koble teori og praksis i undervisningssammenhæng. Desuden peger 
resultaterne på, at undervisning i entreprenørskab og innovation efter-
hånden er blevet et mere legitimt fagområde at undervise i på linje med 
andre traditionelle fagområder. 

Den positive udvikling underbygges endvidere af, at undervisere i sti-
gende grad anvender undervisningsformer, som stimulerer de studeren-

GEM-Antologi 2008.indd   126 15/12/08   8:11:40



127UDV IKL INGEN  I  ENTREPRENØRSKAB  OG  INNOVAT ION  VED  DE  V IDEREGåENDE  UDDANNELSER  FRA  2005 -2008

des entreprenørielle og innovative evner. For visse nye undervisnings-
metoder, blandt andet e-læringsmetoder, rollespil og laboratoriearbejde, 
kan der konstateres en stigning fra 2005 til 2008, mens der for andre, 
blandt andet computersimulering, ikke kan konstateres en forbedring. 
Traditionelle undervisningsmetoder, som fx forelæsninger, klasse- og 
holdundervisning, har været underlagt en forandring, idet projekt- og 
gruppearbejde spiller en mere fremtrædende rolle i dag, end det var tilfæl-
det tidligere, mens undervisningen generelt er blevet mere dialogbaseret. 
Der er altså stadig plads til forbedringer på dette område. Der er fortsat 
en betydelig kløft mellem de undervisningsmetoder, der anvendes, og de 
metoder, underviserne anser som bedst til at stimulere læringsprocessen.

Udbredelse af mere effektive undervisningsmetoder fordrer opbakning 
fra ledelserne. Her viser udviklingstendenserne dog, at undervisernes 
opfattelse af ledelsens opbakning til undervisning af entreprenørskab og 
innovation varierer betydeligt. For universiteternes vedkommende kan 
spores en positiv udvikling, mens udviklingen for professionshøjskoler/
university colleges og erhvervsakademier i høj grad er mærket af en tur-
bulent periode i 2007/08 med fusioner og indsættelse af nye ledelser. 
De aktuelle tiltag, der præger professionshøjskoler/university colleges og 
erhvervsakademier, viser dog klart, at området prioriteres. 
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Noter 
1   Af de deltagende respondenter er 67 undervisere gengangere, det vil sige, at de både 

har deltaget i 2005- og 2008-undersøgelsen. De anvendte undervisningsmetoder 
for disse undervisere adskiller sig ikke væsentlig fra den resterende respondent-
gruppe. Hvad angår undervisernes opfattelse af, hvilke undervisningsmetoder der 
stimulerer de studerendes entreprenørielle og innovative evner, er der heller ikke 
væsentlige forskelle at spore mellem denne respondentgruppe og respondentgrup-
pen, som deltager i undersøgelsen for første gang i 2008. 

2  Med e-læringsredskaber menes undervisning formidlet via en computer.
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Problembaseret undervisning og 
udvikling af handlingskompetencer  
hos iværksætteren
Af Olav Jull Sørensen og Erik Laursen, Aalborg Universitet

Resumé
Såvel i litteraturen som blandt facilitatorer påpeges det, at universiteternes 
orientering og organisation ikke er velegnet til at fremme entreprenørskab. Der 
skal et entreprenørielt universitet til. I dette bidrag argumenteres der for, at 
entrepenørskab kan fremmes inden for rammerne af problembaseret lærings-
pædagogik (PBL). Det vil kræve en videreudvikling af PBL-modellen mod, 
hvad der kaldes en 3. generation af PBL, herunder at man i PBL-modellen 
har ”handlingen” og ”konstruktion af virkeligheden” som omdrejningspunkt. 
I bidraget fremhæves de parametre, som konstituerer en sådan 3. generation. 
Samtidig påpeges nødvendigheden af, at undervisningen i entreprenørskab 
er fuldt integreret i de normale curricula og ikke løsrives fra universitetets 
generelle organisering af undervisningen. Universitetets traditionelle styrker, 
der er hentet fra hhv. forskning (systematik) og læring (curriculaudvikling), 
skal her bruges konstruktivt i udviklingen af 3. generation af PBL-modellen, 
således at fragmentering undgås, og projektarbejdets aktions- og refleksions-
forløb styrkes. Bidraget fokuserer på pædagogikken og organiseringen, mens 
finansiering kun berøres perifert.

Problemstilling
Entreprenørskab er en naturlig del af en markedsøkonomi, når man 
forstår en markedsøkonomi som et økologisk system med dets til- og 
fravalg i populationen af virksomheder (Douma & Schreuder 2008). 
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Systemet tilvejebringer principielt selv betingelserne for entreprenørskab, 
og iværksætterne udnytter disse betingelser til at etablere nye virksom-
heder, ligesom de destrueres af systemet, hvis de ikke bliver udvalgte. 
Entreprenørskab er på den måde et praksissystem indbygget i markeds-
økonomien. Det er ikke en ”ingrediens”, man tilfører markedssystemet 
udefra. Set i det lys kan man sige, at det nærmest er at begå vold på 
systemet, når man vil flytte entreprenørskab fra markedspraksissystemet 
til undervisningssystemet, idet det første har vægt på aktion og erfaring, 
mens det andet traditionelt har vægt på kognition og viden.

Når denne artikel alligevel tør foreslå at udvikle iværksættere gennem 
uddannelsessystemet, skyldes det flere forhold, men især at læringsteorien 
har udviklet sig på to områder: Det første område er, at læringsteorien 
lægger vægt på både formaliseret læring, som den finder sted inden for 
det formelle uddannelsessystem samt læring gennem erfaring, som den 
foregår i praksissammenhænge, dvs. en arbejdspladssammenhæng (Schön 
1983), samt den læringsmæssige synergi, der kan skabes mellem de to læ-
ringsformer (Kolb 1984, Nonaka & Takeuchi 1995). Det andet område 
er, at kreativitet ikke anses for noget medfødt, men noget der kan læres. 
Det betyder som i al anden indlæring ikke, at vi alle kan blive lige gode 
eller lige kreative, men kreativitet er ikke noget, man fødes med. Sætter 
man disse tre ting sammen – det kreative element, formaliseret læring og 
læring gennem erfaring – har man en begrebsramme, som kan bruges 
til at udvikle iværksættere i en undervisningssituation – som jo per de-
finition er en læringssituation (Senge 1990). Det er denne ramme, som 
denne artikel vil udfolde. 

Definition af entreprenørskab
Normalt forbindes begrebet entreprenørskab med etablering af egen virk-
somhed. I en universitetssammenhæng er der dog gode grunde til at ar-
bejde med et bredere begreb. Man kan også formulere det sådan, at der 
er aspekter af det at etablere en egen virksomhed, som kan anvendes i en 
bredere universitær sammenhæng.

Inden for rammerne af en PBL-model1 er kreativitet således en nød-
vendighed for at kunne definere, analysere og komme med løsninger på 
virkelighedens problemer. Kreativitet er således grundlaget for at inno-
vere, som igen er grundlaget for at etablere en virksomhed, forudsat at 
innovationen har en værdi, som efterspørges af en kundegruppe. Men da 
kreativitet er vigtig for PBL-modellen som sådan, er der stor efterspørgsel 
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efter de ydelser, et kreativitetslaboratorium kan give på alle niveauer af en 
uddannelse og ikke blot i relation til entreprenørskab (se www.krealab.
aau.dk).

Selve begrebet entrepenørskab defineres både som etablering af egen 
virksomhed og som innovation og udvikling i eksisterende virksomhed, 
hvor der arbejdes kreativt og innovativt i en entreprenøriel forstand, dvs. 
at innovation og forretningsudvikling er sammenkoblet (Antoncic og 
Hisrich 2003). I dette bredere perspektiv af begrebet entreprenørskab kan 
man som universitet sætte sig mål i forhold til studenterpopulationen, fx 
i form af hvor stor en andel af de studerende, der har været igennem en 
undervisningsaktivitet relateret til kreativitet, entreprenørskab etc. Disse 
mål vil naturligvis afhænge af universitetets ambitioner, men det kunne 
se ud som vist i figur 1.

Figur 1. Studenterpopulationen i entreprenørskabsperspektiv (undervisningsaktivitet/% af studen-
terpopulationen)

Problembaseret læring i et udviklingsperspektiv
Problembaseret læring (PBL) er i en universitær sammenhæng et relativt 
nyt fænomen, som findes i mange varianter og kontekster. Begrebet er 
primært udviklet i forbindelse med mere formelt tilrettelagte pædago-
giske undervisningssituationer, hvor problemstillinger fra den praktiske 
verden uden for universiteterne bringes i fokus, og de studerendes delta-
gelse øges i form af en øget indflydelse på undervisningens indhold samt 
et øget ansvar for arbejdsprocessernes styring. Formålet med denne arti-
kel er ikke at redegøre for PBL-pædagogikkens udvikling, men at tage ud-
gangspunkt i den PBL-model, som gennem årene er udviklet på Aalborg 
Universitet (AAU). Og så skal dette udsagn endda også modificeres, idet 

Kreativitet-Innovation 100%

Entreprenørskab 75%

Inkubator mhp. etablering 
af virksomhed 15%

Innovation og
forretningsudvikling 30%

Klassisk forløb
30+25%
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der findes mange varianter af PBL-modellen på AAU. Udgangspunktet 
er derfor primært den praksis og forståelse, der har udviklet sig på de er-
hvervsøkonomiske studier ved AAU (Sørensen 2006, Laursen 2002).

Lidt forenklet kan man sige, at vi er på vej ind i 3. generation af PBL-
modellen på de erhvervsøkonomiske studier på AAU. De 2 første faser 
af PBL-modellen kan kort beskrives som følger (Figur 2): 1. generation 
af PBL-modellen havde et akademisk fokus, idet ønsket var at gøre stu-
dierne mere relevante og forbedre indlæring ved at tage udgangspunkt i 
et faktisk problem og bearbejde det i dybden gennem gruppearbejdets 
refleksionsproces. Forståelse og fordybelse var i højsædet som lærings-
mål. Målet var ikke en egentlig operationel løsning på den definerede 
problemstilling, men i praksis blev det brugt som relevanskriterium og 
refleksionsplatform.

2. generation af PBL-modellen var mere udadvendt og løsningsoriente-
ret. Det var ikke længere tilstrækkeligt at tage udgangspunkt i problemet. 
Man ønskede nu at udfolde, bestemme samt bearbejde problemerne gen-
nem en tæt interaktion med aktører uden for universitetet – problem-
ejerne. Dette resulterede samtidig i en stærkere integration af teori og 
praksis. En konsekvens af sidstnævnte blev, at samarbejdet også resulte-
rede i udviklingen af egentlige problemløsningsforslag og -forsøg.

Figur 2: Mod 3. generation af PBL-modellen

Udviklingen af 3. generation af PBL kan ses som en yderligere involvering 
af universitetsundervisningen i praksis samt i løsning af praktiske pro-
blemer gennem en iterativ (vekselvirkende (red.)) proces mellem praksis 
og refleksion støttende sig til begreber og teorier. Denne iterative proces 
resulterer i såvel praktiske løsninger som ny viden i form af modificerede 
teorier afledt af det ofte nye problem, de studerende har kastet sig over. 
Lidt forenklet kunne man sige, at eksperimentel læring kommer mere i 
fokus og indgår i en frugtbar vekselvirkning med teoretisk viden. Denne 
måde at udvikle lærings- og kompetenceudviklings processerne på, også 
i forbindelse med videregående uddannelser, er i god overensstemmelse 

1. Generation
Problem som middel
til forståelse og 
fordybelse

2. Generation
Problem med fokus
på løsning gennem
iteration mellem
teori og praksis

3. Generation
Problem med fokus
på skabelse i 
virkeligheden
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med nyere tendenser inden for både organisatorisk læring, arbejdsplads-
læring og læringsteori, hvor man i de senere år har været optaget af at 
udnytte potentialerne i den erfaringsbaserede læring, specielt styrken i og 
betydningen af tavs viden (Polanyi 1967, Nonaka & Takeuchi 1995) og 
dens samspil med eksplicit viden samt med formaliserede og teoriintegre-
rede kundskaber. (Engeström 1999, Schön 1983, 1987) 

3. generation af PBL bør imidlertid ikke blot betragtes som en simpel 
forlængelse af 2. generation. For at forstå 3. generationsmodellen – og 
dermed den model, der ligger til grund for iværksætterudvikling – skal 
man kigge på tendenser i den generelle udvikling på tre områder: (1) 
Teknologisk udvikling og globalisering, (2) Vidensamfund og videneks-
plosion og (3) Individuel profilering.

Globaliseringen og de mange nye teknologier (nanoteknologi; biotek-
nologi; materialeteknologi; informationsteknologi etc.) skaber mange 
muligheder, stor kompleksitet, dynamik og stor usikkerhed om, hvad der 
vil komme. I videnskabelige termer kan man sige, at det bliver vanskeli-
gere og vanskeligere at finde mønstre, som man kan bygge sin forståelse af 
verden på. Hvordan fremtiden bliver, afhænger derfor af skabertrangen og 
viljen samt de incitamentsstrukturer, der udvikles. Det rejser spørgsmå-
let: Hvilke justeringer af PBL-modellen skal finde sted, for at den bliver 
mere (kritisk) skabende? Samtidig har it-udviklingen og ikke mindst in-
ternettet givet hurtig og effektiv adgang til information, viden og dialog. 
Endvidere øges antallet af videnproducenter og mængden af nyproduce-
ret viden med stor hastighed – ikke blot fordi vestlige økonomier satser 
på vidensamfund, men også fordi flere og flere lande, specielt i Asien, får 
gang i videnproduktionen. Endelig ser vi på området individuel profile-
ring, at en tendens i dag hos mange, især unge, er, at de gerne vil skabe 
noget selv, gøre en forskel og iscenesætte sig selv (Sørensen, Sørensen & 
Pedersen 2006, Giddens 1991). Denne profilering sker i en gruppekon-
tekst, hvor kommunikation er vigtigt. Man skal helst være ”på” hele tiden 
og den gamle dyd ”Tænk,før du taler”, synes at blive erstattet af ”Tal dig 
til ny tænkning.” 

Hver af disse tre udviklingstendenser kræver, at vi må gentænke vores 
pædagogiske metoder og vores forståelse af det at udvikle iværksættere. 
I en stærkt dynamisk periode, som den vi for tiden befinder os i, må vi 
lære vores studerende at skabe fremtiden ved at forstå nutiden og mulige 
fremtidige senarier, idet fortiden ikke kan bruges som prognosegrundlag 
(men nok som refleksionsgrundlag). Denne situation synes generelt set 
at passe godt til entreprenøriel tænkning, hvor det at skabe noget nyt er i 
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højsædet. Og som nævnt synes den også at være i harmoni med trenden 
hos unge i dag – at skabe, at iscenesætte sig selv, at gøre en forskel.

Skal man nævne noget, der savnes i forbindelse med at skabe et godt, 
kompetencemæssigt grundlag for unge menneskers fremtidige deltagelse 
i samfundslivet, så er det, hvad vi kunne kalde ”livserfaring”, idet de unge 
per definition ikke har en sådan. De får løbende erfaring gennem deres 
aktioner, men denne erfaring er fragmenteret og er ikke reflekteret til 
en livserfaring. Distinktion mellem livserfaring og aktionserfaring kan 
der argumenteres for ud fra den læringstese, at jo større og især mere 
sammenhængende praksiserfaring, man besidder, jo højere kapacitet har 
man, dels til at tilegne sig ny viden og dels til at kunne integrere den 
nye viden i en sammenhængende, meningsfuld og handlingsstøttende 
forståelse af omverdenen (Cohen & Levinthal 1990). Man kan i denne 
forbindelse argumentere for, at coaching-fænomenet kan bringes ind som 
en aktivitet, der kan støtte udviklingen af entreprenørskab. Her overføres 
erfaringen ikke fra den erfarne til den uerfarne, men her lærer den unge 
– med udgangspunkt i egne ambitioner og målsætninger – at modtage 
feedback fra samt at respondere på erfaringen, som den formuleres i dia-
logen (Gjerde 2006, Kristiansen & Poulsen 2005).

Entreprenørskab ved en korsvej
Entreprenørskab har undergået store forandringer igennem de seneste 
10-20 år. Vi skal hæfte os ved især to udviklinger, nemlig en trend fra at 
lade markedet selv skabe sine egne iværksættere til at fremelske iværksæt-
tere. Den anden udvikling, vi vil fokusere på, er bevægelsen fra iværk-
sættere med udgangspunkt i praktisk viden til såkaldte højteknologiske 
iværksættere med udgangspunkt i forskningsbaseret viden. Sidstnævnte 
har naturligt nok vores særlige interesse i denne artikel med dens fokus 
på universiteter. 

Indledningsvis nævnte vi, at entreprenørskab i en markedsøkonomisk 
ramme kunne anskues som et fænomen i overensstemmelse med teo-
rien om økologisk udvælgelse i naturen. Man kan imidlertid også anskue 
entreprenørskab som en socialiseringsproces. Først blev man som barn 
socialiseret til familielivet, gode manerer etc., og senere blev man som 
ung socialiseret til arbejdsrollen, og disse to roller kombineres senere i 
stiftelsen af egen familie og en fast forankring i arbejdslivet.

Hvordan kommer vi fra denne generelle socialiseringsproces til entre-
prenørskab? Forholdsvis enkelt, idet mange brancher i dag selv generer 
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deres egen fornyelse. Som arbejdstagere opnås en erfaring i at gøre/pro-
ducere visse ting. Der ophobes en viden (tavs og eksplicit) om selve pro-
duktionen og produktet, fx som murer, som blikkenslager etc. Og der op-
står ofte både en faglig stolthed og en identitet igennem faget. Samtidig 
indgår den ansatte i en virksomhed og kan således observere fænomenet 
– at være iværksætter. Det er dog fragmentariske oplevelser, som næppe – 
i modsætning til produktet og processen – giver noget helhedsbillede af 
det at være iværksætter.

Markedet skaber således sine egne forudsætninger for at generere nye 
iværksættere. Vi kunne kalde det ”entreprenørskabets økologiske fase”, 
jvf. fase 1 i figur 3.

Figur 3: Entreprenørskab i et udviklingsperspektiv

Den første fase afløses af en iværksætterfremmende fase, hvor man ikke 
fremelsker iværksættere, men understøtter de arbejdstagere og andre, der 
vil være iværksættere. Der kommer tilbud til den potentielle iværksætter 
på de områder, hvor man har identificeret barrierer. Det er dog iværksæt-
teren selv, der må integrere tilbuddene til en samlet forståelse og i sidste 
ende et levebrød – en virksomhed.

Den 3. fase kunne man passende kalde institutionaliseringsfasen. Nu 
defineres entreprenørskab som et bestemt sæt af faser, man skal igennem 
for at blive iværksætter. Man skal fx lave en businessplan; man skal kunne 
klare et pitch-forløb; man skal have en mentor etc. Omgivelserne maser 
sig ind på iværksætteren og dikterer processen og måden, hvorpå man 
skaber iværksættere. Iværksætteren løber igennem en tunnel eller løber 
spidsrod mellem konsulenter, eksperter og andre, der lever af at facilitere 
iværksættere. Og jo flere penge, der gives til fremme af iværksætteri (og 
ikke til iværksætteren selv) for at gøre Danmark til verdensmester i entre-
prenørskab, jo mere omfavnet bliver iværksætteren. 

Ser man på denne udvikling i lærings- og videnstermer, er der sket 
flere skred gennem processen. Det mest tydelige er, at man er gået fra 

Fase 1
Entreprenørskab som 
markedsøkonomiens
iboende økologiske
system

Fase 2
Entreprenørskab
gennem 
iværksætter-
fremmede systemer

Fase 3
Entreprenørskab
gennem omfavnelse
og bureaukratisering
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erfaringsbaseret læring til en videnoverførselsmodel. De mange, der un-
derstøtter processen, ved, hvordan du bliver en succesfuld iværksætter 
(selvom de måske aldrig har prøvet det). En anden tendens er, at man går 
fra en model, hvor produkt- og procesviden er i højsædet, til en situation, 
hvor forretningssiden bliver vigtig med dens krav om branding, interna-
tionalisering, cash flow etc. Den faglighed og identitet og stolthed, der er 
knyttet til produktet, og som findes i den klassiske iværksættersituation, 
kommer under pres. Endelig kan man ane en udvikling fra indgående 
produkt- og proceserfaring til mere abstrakt koncepttænkning, kreativitet 
etc. Denne tendens hænger naturligt sammen med, at grundlaget for en 
iværksætter i dag både etableres på den velkendte måde, hvor arbejdstager 
følger i mesters fodspor, til en ny måde (en praksis- og erfaringsdreven 
iværksætter), og på en endnu en ny måde, hvor grundlaget er frembragt 
via forskningen. Vi ser nærmere på denne udvikling nedenfor.

Sammenlagt får vi, jf. figur 3, en iværksætterproces, der tenderer mod 
at blive mere politisk styret og administreret af bureaukrater, og hvor det 
kommercielle element trænger faglighed og faglig stolthed i baggrunden. 

Den forsknings- og videnbaserede iværksætter
Inden enderne bindes sammen, dvs. PBL-modellen kobles til iværksæt-
terudvikling, er det nødvendigt at se på den forsknings- og videnbaserede 
iværksætter. Den nævnte teknologiske udvikling med dens mange mu-
ligheder har bragt iværksætterbegrebet ind på forskningsinstitutionerne 
og primært universiteterne, hvor forskere og studerende er sammen. 
Forskningsbaseret entreprenørskab er imidlertid et relativt nyt fænomen 
og endnu nyere er det, at iværksætteren skal udklækkes allerede i studieti-
den. Det er universiteterne ikke umiddelbart forberedte på.

Indledningsvist skal begrebet forsknings- og videnbaseret entreprenør-
skab defineres. Det er et svært begreb at definere, men i relation til entre-
prenørskab ved universiteter kan man definere det som ”den viden, som 
er frembragt gennem de regler (paradigmer og metoder), der findes for 
god forskning og dermed for ny videnfrembringelse”. Altså forskningsba-
seret entreprenørskab. 

I forhold til forskningsbaseret entreprenørskab savnes imidlertid en klas-
sificering af grundlaget for og vejen til entreprenørskab. En sådan klassifice-
ring skal tage udgangspunkt i både fagområdet, dvs. produktområdet, som 
er grundlaget for etablering af nye virksomheder, og i de studerende, som er 
de potentielle iværksættere. Her fokuseres først på fagområdet.
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Inden for rammerne af en PBL-model skabes der gennem arbejdet 
med konkrete problemer kontinuerligt en mulighed for entreprenørskab. 
Studerende arbejder i mange sammenhænge med nye produkter eller ser-
vices i et forsøg på at løse et problem, det være sig inden for fx den medicin-
ske sektor eller forretningslivet. Disse projekter kan man opdele på mange 
måder, men i forhold til entreprenørskab kan følgende tredeling anvendes:

1.  Et projekt, som har et veldefineret produkt, og hvor projektet går ud 
på at udarbejde en forretningsplatform. Her kan man umiddelbart gå 
i gang med etablering af virksomhed.

2.  Et projekt, som har et produktkoncept, som skal videreudvikles, og 
hvor projektet udarbejder en forretningsplatform, som anskueliggør et 
markedspotentiale. Her skal der ske en videreudvikling af produktet 
rent teknisk, før det kan iværksættes.

3.  Et projekt, som udvikler en idé, som konceptualiseres gennem projek-
tet, og der arbejdes videre med de tekniske forhold omkring ideen.

De tre kategorier af projekter er i indhold og tidsperspektiv meget for-
skellige i forhold til at etablere en virksomhed. I det første tilfælde kan 
man umiddelbart etablere en virksomhed. I det andet tilfælde skal der ske 
en vis videreudvikling, som evt. kunne foregå parallelt med eller inden for 
rammerne af en virksomhed. I sidste tilfælde er man langt fra at tilbyde 
noget til markedet. Sidste kategori er rent faktisk en udviklingsvirksom-
hed og ikke en kommerciel virksomhed.

Nedenstående diskuteres først projekter, som har til formål at etablere 
en virksomhed nu og her. Det sker under overskriften ”inkubatorstadiet”. 
Dernæst diskuteres projekter, hvor der er et noget længere forløb, før der 
er grundlag for en virksomhed – og evt. et patent.

Inkubatorstadiet
I forhold til den første kategori af projekter og til dels den anden kate-
gori er AAU nået frem til, hvad vi kan kalde inkubatorstadiet. Man har 
her forskellige generelle kurser og projekter, som alle studerende kan be-
nytte sig af og dermed få en idé om, hvad det vil sige at være iværksætter. 
Inkubatorstadiet tager imidlertid skridtet videre og giver de studerende 
mulighed for at udvikle deres idé og etablere egen virksomhed.

Hvor godt inkubatorstadiet vil lykkes, afhænger dels af, hvor godt in-
kubatoren er integreret i det formelle uddannelsessystem og med sit eget 
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curriculum (er der fx ECTS-givende aktiviteter i inkubatoren?), og dels 
hvor godt inkubatoren er organiseret. Tages der udgangspunkt i AAU’s 
måde at benytte inkubatorer på, kan den perspektiveres ved at blive sat 
ind i en generel ramme med to dimensioner, dels en integrationsdimen-
sion og dels en organisationsdimension. Derved fremkommer fire typer 
inkubatorer for studerende, jf. figur 4. 

Tager vi de to ekstremer først, har vi i celle 3 en situation, hvor inku-
batorens aktiviteter ikke er ECTS-bærende, altså dårligt integrerede i de 
studerendes curriculum, og samtidig er aktiviteterne organiseret og ud-
budt af en selvstændig organisation i universitetet, som ikke er i direkte 
kontakt med de lærerressourcer, som er ansvarlige for uddannelser, og de 
studienævn, som er ansvarlige for curricula. Det kan føre til, at der kø-
rer to agendaer på universitetet, og den studerende bliver klemt mellem 
disse. Den studerende henhører som studerende under den ene agenda og 
som iværksætter under den anden.

Den anden ekstreme situation er den som ses af celle 2, hvor inkuba-
toren er en fuldt integreret del af et eller flere curricula, og dens aktivite-
ter er ECTS-givende. Samtidig er inkubatoren etableret i det miljø, som 
producerer de studerende – der hvor der opnås STÅ (Studenterårsværk)-
indtægt for de studerende ved færdiggørelse af eksamen. Derfor er der nu 
ikke to agendaer, men kun én, som gennem tilrettelæggelsen af curricula 
integrerer inkubatoren i forløbet.2 

De to resterende celler i figur 4 er hver på sin måde konfliktfyldte. I 
celle 1 har vi en situation, hvor den studerende kan få ECTS for inkuba-
tor-aktiviteter, men for at det kan lade sig gøre, skal den selvstændige in-
kubator have tæt samarbejde med studienævn, så der er enighed i forhold 
til den generelle uddannelse. I celle 4 har vi en situation, hvor man nok 
har inkubatoren sammen med den generelle produktion af studerende, 
men aktiviteterne er ikke ECTS-givende. De kører som frie studieaktivi-
teter, og når de ikke er ECTS-givende, kan der opstå problemer med at 
honorere lærere for aktiviteterne.
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Figur 4: Organisation og integration af iværksætteraktiviteter

Denne diskussion mellem integration og organisation er illustreret ved 
at bruge AAU som eksempel, men den er samtidig generel og velkendt 
fra organisationsteorien. Når noget nyt, som af ledelsen bedømmes væ-
sentligt for den fremtidige udvikling, kommer på banen, vil man typisk 
nedsætte en task force, som følger og belyser fænomenet. Denne task 
force vil typisk være en enhed, der har direkte reference til direktøren – 
altså en selvstændig organisation med egne ressourcer og myndighed (via 
direktøren). Når dette nye efterhånden bliver et kendt og almindeligt 
fænomen, vil det blive indplaceret i den almindelige organisation og der-
med blive en integreret del af organisationen. Sammenholdes dette med 
AAU-modellen, har man gennemført trin 1 med en selvstændig organi-
sation, som har selvstændige midler – ofte hentet hjem udefra, således at 
det bliver en egentlig projektorganisation. Men man har ikke fulgt op og 
fået entreprenørskab integreret i den almindelige organisation – der hvor 
iværksætteren bliver produceret, dvs. under studienævn med tilhørende 
lærerkorps. Uden denne integration kan man ikke forvente, at entrepre-
nørskab bliver en integreret del af et curriculum. Risikoen er, at entre-
prenørskab forbliver en marginal aktivitet præget af fragmenterede tiltag 
og begivenheder, som events, korte forløb og andre aktiviteter, som søger 
at trække de studerende af gårde og væk – for en stund – fra de ECTS-
givende aktiviteter.

1. Entreprenørskab gennem 
tæt koordinering mellem to 
selvstændige organisationer 
(studienævn + entreprenørskab.

2. Entreprenørskab som en inte-
greret del af curriculum, som har 
fokus på at skabe iværksættere

3. Studerende kan i deres fritid 
bruge universitetets faciliteter til 
at udvikle egen virksomhed

4. Entreprenørskab gennem 
faciliteter i studiet, men uden at 
være integreret direkte (pleje af 
de interesserede).

Selvstændig organisation uden 
for produktionssystemet

Organisationen som en del 
af produktionssystemet

Integrationsgrad 
(ECTS- givende)
Høj

Integrationsgrad 
(ECTS- givende)
Lav
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Entreprenørskabs-ph.d.-ere.
I forhold til den tredje kategori af projekter, hvor der ofte skal længereva-
rende forskning til, før en virksomhed kan etableres, synes der at være et 
hul i universiteternes parathed. Her er det ikke nok at have en inkubator 
til at tage sig af forretningssiden (og småting omkring udviklingssiden). 
Her er der behov for, at universitetet huser projektet, typisk i form af 
et ph.d.-projekt (men det kan også være organiseret på anden måde). 
Denne ph.d.-kapacitet er der ingen, der arbejder med. Der findes almin-
delige ph.d.-stillinger, og der er erhvervs-ph.d.-projekter, men der er ikke 
en kategori, der kunne kaldes entreprenørskabs-ph.d.-erer. Den universi-
tære parathed er mangelfuld på dette område. 

I forhold til forskningsbaserede og højteknologiske projekter er der en 
anden vigtig dimension, som universiteterne skal udvikle kapacitet til at 
håndtere. Man kan og bør skelne mellem højteknologiske projekter, som 
er teknologidrevne, og projekter, som er markedsdrevne, dvs. om de teo-
retisk henhører under Schumpeter eller er mere i overensstemmelse med 
en Kirznersk forståelse af entreprenørskab (Schumpeter fokuserer på ska-
belse af nye markedsmuligheder, hvor Kirzner fokuserer på eksisterende 
markedsmuligheder (red.)). Med andre ord: Tager ideen udgangspunkt i 
problemer, som er observeret i markedet, og de behov, man kan konsta-
tere hos de potentielle købere, eller tager de udgangspunkt i nogle tek-
niske muligheder, som man kan formulere til produkter, der har værdi i 
markedet? Denne todeling svarer nøje til de to dominerende skoler inden 
for strategisk planlægning i virksomhedsøkonomien, nemlig om strate-
gisk planlægning tager sit udgangspunkt i omgivelserne og fremanalyse-
rer behovene i markedet, som så er grundlag for virksomhedens strategi 
og aktiviteter inde i virksomheder (Porter 1980), eller at den strategiske 
planlægning tager udgangspunkt i virksomhedens ressourcer og kompe-
tencer og med det som udgangspunkt udarbejder en plan for, hvilke pro-
dukter man skal udvikle og tilbyde markedet (Grant 2007).

Inden for et universitets rammer har man på ingeniøruddannelserne 
studerende, der primært har et fokus på de teknologiske muligheder og 
derfor arbejder ud fra de teknologisk muligheder, men vi har også er-
hvervsøkonomiske studieretninger og andre, som arbejder ud fra mar-
kedsbehovet og dermed observerer huller i markedet, som kan fyldes med 
produkter.

Holder vi de to tilgange til strategisk planlægning hhv. opdeling i studi-
erne op mod de to faktorer, der i dag driver udviklingen, nemlig den tek-
nologiske udvikling og globaliseringen, kan man ikke entydigt sige, at et 
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universitet skal satse på den teknologiske eller den markedsdrevne tilgang 
til entreprenørskab. Der er store potentialer i begge, således at nye behov 
– og dermed også muligheden for etablering af en iværksættervirksomhed 
i forbindelse med opdagelser af behov i det globale marked – er til stede, 
ligesom opdagelsen af nye teknologiske muligheder er til stede. 

AAU har uddannelser med vægt på hhv. den tekniske udvikling og den 
forretningsmæssige udvikling og har derfor mulighed for at bedrive en-
treprenørskab fra begge sider. Desuden skaber det mulighed for at opnå 
synergi mellem dem, der primært er teknisk orienterede, og dem, der 
primært er forretningsorienterede, i form af at forsøge at integrere disse to 
orienteringer i samme projekt. Opnåelsen af denne synergi er dog ikke så 
ligetil i praksis, idet det kræver, at to sæt af curricula skal kobles, samtidig 
med at man skal have de studerende til at danne teams, der i fællesskab 
etablerer en virksomhed. Det vil kræve mere fleksible curricula.

PBL-modellen som entreprenørskabsudviklende pædagogik
PBL-modellen er i sine grundtræk velegnet til at udvikle iværksættere. 
Men den skal til dette formål videreudvikles yderligere. Opgaven bliver 
at udvikle en 3. generation af PBL-modellen. Tages der udgangspunkt 
i Figur 4, skal der både arbejdes med konteksten, dvs. med både uni-
versitetets samt omgivelsernes parathed, samtidig skal der arbejdes med 
iværksætterstuderendes parathed. Det er nødvendigt at arbejde på begge 
fronter for at komme i celle 2 i Figur 5 og undgå celle 1 og 4, som ska-
ber spændinger mellem studerende og universitet, som dokumenteret i 
Sørensen (2007). 

Figur 5: Entreprenørskab gennem institutionel og personlig parathed

4. Entreprenørskab som case og øvelse3. Entreprenørskab som akademisk viden
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Nej
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Ser man først på studenterparatheden, er tanken ikke her at fokusere på 
de kendte karakteristika og omstændigheder, der skaber iværksættere, så-
som at nogen i familien er iværksættere, men på to forhold, hvor det ene 
relateret sig til studiet og det andet til personen. 

Hvordan opfatter studerende det at studere/have sin gang på et universitet? 
Fra diskussioner med studerende kan man udlede et ganske vist lidt stereo-
typt billede af opfattelsen af det at studere, men denne lidt stereotype model 
kan bruges til at reflektere over, hvordan man kan skabe iværksættere.

Universitetet som forskningsbaseret institution er det første den stu-
derende møder, og det teoretiske fokus opfattes som kernen i det at stu-
dere, nemlig studiet af ”teorier”. De studerer teorier, og afhængigt af det 
paradigmatiske ståsted kan disse teorier opfattes som mere eller mindre 
endegyldige. Billedet af teorier som vigtige for at kunne arbejde med pro-
blemer er en vigtig første del af PBL-modellen, for uden teoretisering 
kan man ikke løse det opstillede problem. Lidt afhængig af studieform 
og -pædagogik vil den studerende gradvis begynde at se den virkelighed, 
fx den branche, som teorien arbejder med. Det er forholdsvis enkelt, hvis 
man uddanner sig til læge, lidt mere diffust, hvis man studerer biokemi, 
og virkeligheden er endnu bredere, hvis man studerer fx erhvervsøko-
nomi. Når man arbejder inden for PBL-modellen, kan det godt være, at 
man før end industrien ser et faktisk produkt, altså en essentiel del af en 
branche. Ikke mindst hvis man i sit projekt arbejder med eksempelvis 
produktudvikling eller markedsudvikling for et bestemt produkt. Specielt 
produktet, men også branchen, er stadig tæt knyttet til udgangspunktet 
og motivationen for at studere ved universitetet, nemlig opnåelsen af teo-
retisk indsigt og dermed indsigten i et bestemt fænomen. Når man har set 
produktet, kunne næste trin være at se sig selv sammen med produktet i 
en virksomhed eller som iværksætter.

Om en studerende lige nøjagtig gennemløber disse trin på den her 
skitserede måde og rækkefølge er ikke afgørende. Det afgørende er, at 
udgangspunktet er et ønske om at tilegne sig viden (teorien) og gradvist 
at se denne viden i den kontekst, som PBL-modellen gennem sin pæda-
gogik lægger op til, Konteksten bliver på et ret tidligt stadium tydelig, 
fordi man tager udgangspunkt i praktiske problemstillinger, og fordi man 
integrerer teori og praksis.

Parallelt med denne videnudvikling og forståelse af denne videns kon-
tekstuelle sammenhæng løber der en udviklingsproces på det personlige 
plan. Studerende er unge mennesker på vej fra barn til en arbejdsmæs-
sig og familiemæssig platform. Denne udvikling kan passende samles i 
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udviklingen af identitet, og i Sørensens (2007) ph.d.-afhandling er det 
tydeligt vist, hvordan iværksætteraktiviteter er sammenvævet med iden-
titetsskabende processer. Det er der egentlig ikke noget overraskende i, 
men det er ikke en faktor, der indgår i den kontekstuelle diskussion på 
universiteter og i arbejdet med udvikling af curricula.

Disse betragtninger og observationer må indtænkes i den 3. generation 
af PBL, og der tegner sig nu et billede af de parametre, som den 3. gene-
ration skal konfigureres af.

Omdrejningspunktet for 3. generation af PBL-modellen er, hvad man 
kunne kalde ”skabelseslæring”. Gennem iteration mellem teori/teoretise-
ring og praksis/praktisering, dvs. handlingen, skabes grundlaget for etab-
lering af virksomhed.

For at denne skabelse eller konstruktion af virkeligheden kan finde sted, 
må visse betingelser være opfyldt – betingelser, som relaterer sig til kon-
tekst (struktur) såvel som processer og deltagere:

1.  Integration af de to læringsformer – formel og erfaringsbaseret læring. 
Det lyder simpelt, men det kræver både planlægning af læringssitua-
tionen og træning i at kunne løfte en praktisk observation/erfaring op 
og reflektere og teoretisere over den. Eller omvendt at bringe en teori 
”ned” på det operationelle plan. Dette kan sammenlignes med, hvad 
Argyris (1982) kalder double-loop learning, eller hvad man i kreativi-
tetslæren kalder ”3D-læring” (Hansen & Byrge 2008).

2.  Real time-løsning af problemer. Under 2. generation af PBL var løs-
ningen normalt en papir-løsning mere eller mindre klar til at blive 
implementeret. Denne papirløsning kunne være genereret på klassisk 
analytisk vis, eller den kunne være fremkommet ved anvendelse af ak-
tørtilgangen (Arbnor & Bjerke 1997), hvor udgangspunktet er forstå-
elsen af fænomenet/problemet hos aktørerne. De studerendes rolle er 
at få denne forståelse frem og basere løsninger på dette grundlag. Real 
time-løsninger har de samme fordele, men derudover fordelen ved at 
få erfaring gennem selv at foretage handlingerne.

3.  Samarbejde med omgivelserne. Skal der gennemføres real time-løsnin-
ger skal der være et operationelt samarbejde med omgivelserne. Det er 
ikke nok med et samarbejde, hvor der hentes information ind. Man 
kan fx gennemføre salgsforløb for at teste salgsevner og teste om pro-
duktet nu også tilfredsstiller kundens behov. 

4.  Der skal tænkes i fremtid og strategi, men denne skal baseres på for-
ståelse af situationen og ikke blot bestå i en mere eller mindre me-
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kanisk udarbejdet forretningsplan. Den strategiske planlægning skal 
baseres dels på, om entreprenørskabet er teknologidrevet af ingeniører 
eller markedsdrevet af fx erhvervsøkonomer. I sidste tilfælde vil ud-
gangspunktet for den strategiske planlægning være omgivelserne som i 
Porters modeller (Porter 1980). I første tilfælde kunne udgangspunktet 
være Grant (2007) og dermed den ressourcebaserede teori. Endvidere 
bestemmes tilgangen til den strategiske planlægning af, hvorvidt situa-
tionen er så stabil, at man kan gennemføre en strategisk planlægning 
eller så ustabil, at man må lade strategien vokse frem med baggrund i 
reflekterede erfaringer.

5.  Indtænkning af iværksætterens personlige udvikling og identitetsdan-
nelse. Per definition har et universitet at gøre med unge mennesker, 
som søger efter en identitet, og aktiviteter omkring entreprenørskab 
bruges naturligt nok til at søge efter identitet. Det er, som påpeget i en 
ph.d.-afhandling af Suna Sørensen (2007), vigtigt at forstå, både for at 
forstå den studerendes engagement som en blanding af emotionalitet 
og funktionalitet, men også for at kunne udvikle forløb, der understøt-
ter identitetsdannelsen – noget man ikke traditionelt gør i universitets-
uddannelser. Her er der fokus på teoretisk progression – hverken mere 
eller mindre.

6.  Integrere universitetets styrker i udviklingen af iværksætteren. Denne 
integration skal ske på to måder. For det første skal den være forsknings-
baseret, dvs. at universitetets styrke mht. at arbejde systematisk inden for 
et paradigme og udvikle begrebsrammer skal fastholdes. For det andet 
skal entreprenørskabsaktiviteterne indgå i de normale produktionsforløb 
inden for logikken af curricula. Der er ingen tvivl om, at der skal udvik-
les nye curricula, som vi netop i denne artikel er i gang med i form af en 
3. generation af PBL-modellen, men der skal ikke forfaldes til fragmen-
terede tiltag, stereotype forretningsplansforløb eller for stor omklamring 
af ”to become”-iværksættere. Universitetet tilvejebringer udviklingen af 
iværksætteres styrker såsom systematik (fra forskningen) og læringsfor-
løb (fra curriculaudvikling). Disse styrker skal fastholdes, men udvikles 
for at passe til et aktionsorienteret entreprenørskabsforløb.

7.  Ændring af incitamentsstrukturen. Der tales meget om ny inci-
tamentsstruktur i forbindelse med udvikling af entreprenørskab. 
Inden for PBL-modellens rammer er der måske snarere behov for 
en udbygget infrastruktur frem for en ændret incitatmentsstruktur. 
Problemorienteringen, projektarbejdet og gruppeprocessen fastholdes 
i udviklingen af forskningsbaserede iværksættere, og det indgår såle-
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des i den normale incitamentsstruktur for undervisning (som givet-
vis kunne være bedre generelt set). Om end PBL-modellen traditio-
nelt har en projektrapport som output, er det ikke en nødvendighed. 
Musikere kan have et partitur, arkitekter en bygning, og iværksættere 
naturligvis en virksomhed som output og dermed eksamensgrundlag. 
Infrastrukturen skal derimod udbygges dels internt på universitetet 
dels i form af alliancer med eksterne ressourcer og kompetencer. 

Outputtet kan være en forretningsplan baseret på én af de mange plat-
forme, som man kan hente fra internettet, men en forretningsplan efter 
denne formel har ikke de samme kvaliteter som PBL-modellens projekter. 
Forretningsplanen fokuserer på know-how og forbigår know-why, dvs. 
forbigår refleksionen. Derfor kan det være bedre, at et forskningsbaseret 
forløb fastholder projektrapporten i traditionel PBL-forstand. Den udgør 
det velreflekterede grundlag for virksomheden. Den kan så, afhængig af 
behov, og hvem man skal kommunikere med, danne grundlag for at ud-
arbejde rapporter rettet mod specielle interessenter, som ønsker særlige 
aspekter ved projektet draget frem og belyst.

Opsummering og konklusion
Hovedargumentet i denne artikel har været, at PBL-modellen grundlæg-
gende er velegnet til at udvikle forskningsbaseret entreprenørskab, men 
at modellen skal udvikles til, hvad der er benævnt 3. generation af PBL-
modellen, som PBL-tanken har manifesteret sig ved AAU.

Omdrejningspunktet for en sådan forskningsbaseret udvikling af entre-
prenørskab skal være aktionen – det at skabe eller konstruere fremtiden. 
Om end aktionen giver erfaring, kan den ikke stå alene. Den skal kom-
bineres med universitetets traditionelle styrke – at udvikle begreber og 
systematik inden for et paradigme og med stringent metode at indsamle 
og behandle data. I PBL-modellens udgangspunkt i virkelige problemer 
er processen iterativ mellem aktion og refleksion – eller praktisering over 
for teoretisering.

Tendensen til at se entrepenørskab som i stærk opposition til traditio-
nel undervisning på universitetet gælder således ikke for PBL-modellens 
vedkommende. Den er robust og kan favne forskningsbaseret entrepre-
nørskab, hvis man overholder modellens grundlæggende dogmer. Det 
betyder blandt andet, at man skal have integrerede forløb inden for en 
sammenhængende curriculumstruktur (og således undgå fragmentering); 
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man skal fastholde projektarbejdets refleksive karakter (undgå stereotype 
forretningsplaner, idet den studerende konfronteres med et konstant krav 
om at reflektere kritisk over egne antagelser og resultater); og man skal 
fastholde udviklingen af selvstændighed (fastholde studerendes indflydel-
se på samt ansvar for egne projektforløb). De dyder, der dyrkes gennem 
PBL-modellen, er de samme dyder, som kan udvikle forskningsbaseret 
entrepenørskab. 

Det ville være rart, hvis man kunne konkludere, at vi hermed har fun-
det formlen for succesfuldt entreprenørskab. Det er muligvis tilfældet, 
men det har ikke været formålet med denne artikel. Formålet har deri-
mod været at diskutere, om PBL-modellen kan danne grundlag for ud-
viklingen af forskningsbaseret entreprenørskab. Der er argumenteret for, 
at udviklingen af en 3. generations PBL-model gør det muligt at indløse 
intentionerne, der er nedfældet i begrebet forskningsbaseret entreprenør-
skab, gennem en form for universitær curricula, som bygger på de cen-
trale PBL-principper. 
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Noter
1  Den internationale betegnelse PBL (Problem Based Learning) har en relativt bred 

reference, inden for hvilken den projektorganiserede, problemstyrede samt overve-
jende gruppebaserede undervisningsform, som gennem årene er blevet udviklet på 
blandt andet Aalborg Universitet, kun udgør en ud af mangfoldige variansformer. 
For ikke at komplicere fremstillingen unødvendigt vil PBL betegnelsen imidlertid 
blive anvendt i denne fremstilling uden videre specifikation.

2  Samme problematik findes i forhold til kreativitetslaboratoriet. Hvordan integrerer 
vi disse aktiviteter i uddannelserne (ECTS), og hvordan organiseres de forhold til 
det miljø, som producerer studerende, dvs. producerer STÅ-indtægt? 
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Entreprenøriel kapacitet  
gennem uddannelse
Af Kåre Moberg, Christian Vintergaard og Lene Vestergaard, Øresund Entrepreneurship 
Academy

Resumé
Denne artikel beskæftiger sig med entreprenørskabsuddannelse ved universi-
teter i et regionalt perspektiv. Den beskriver, hvordan en region kan skaffe sig 
entreprenøriel kapacitet gennem uddannelse i entreprenørskab. Artiklen præ-
senterer en model for, hvordan man kan afdække, hvilke entreprenørskabsfag 
der skal udbydes, for at der kan blive startet nye virksomheder og skabt vækst 
i en region. Samtidig argumenteres der også for vigtigheden af, at entrepre-
nørskab indgår i universiteternes uddannelseskatalog.

Begrebet entreprenøriel kapacitet defineres og danner udgangspunkt for en 
argumentation for, hvad entreprenørskabsfag kan indeholde, og hvordan der 
bør undervises i det. Modellen til kategorisering af entreprenørskabsfag beskri-
ves, og der gives eksempler på, hvordan den bruges i praksis i Øresundsregionen. 
Endelig gives der forslag til forbedringer af modellen og videre studier.

Indledning
Viden er i dag en vare, der hurtigt bliver forældet, og som derfor konstant 
kræver fornyelse. Det, som bliver tilbage, er evnen til at tage stilling til og 
tilpasse sig denne udvikling. Nutidens borgere har brug for kompetencer, 
som giver dem evnen til kontinuerligt at tilegne sig ny viden. Ifølge Alan 
Gibb (2002) er dette en udvikling, som påvirker alle brancher og profes-
sioner i samfundet. Men at lære nyt er ikke nok, der kræves også, at viden 
omsættes til værdi. Entreprenørielle kompetencer og tankesæt er noget, 
alle har brug for, uanset hvilken branche de er i, om de er ansat i den pri-
vate eller i den offentlige sektor, eller om de driver egen virksomhed.
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Universitetets rolle i et entreprenørielt samfund
Universitetet ses i dag ofte som katalysator for ny viden og nye innovatio-
ner. Det skal virke som motor for regional og national vækst. Samspillet 
med erhvervslivet udgør derfor et væsentligt element i universitetets vir-
ke. Viden overføres og spredes til de regionale erhvervsdrivende gennem 
konsulenttjenester såvel som gennem konkrete spin-offs og kan give det 
lokale erhvervsliv konkurrencefordele. Konstitutionen af det omgivende 
samfund vil have betydning for, hvilke områder inden for viden og forsk-
ning der kommer til at danne grundlag for det entreprenørielle miljø 
og som skal danne grundlaget for en vedvarende vækst. Universiteterne 
anses derfor også for at have en voksende rolle i forhold til etablering af 
nye virksomheder. 

Universitetets kernevirksomhed og nøglekompetencer ligger dog stadig in-
den for uddannelse og forskning. En måde at kombinere universitetets sam-
arbejdsopgaver med dets nøglekompetencer er entreprenørskabsuddannelse. 
Et centralt spørgsmål er dog, hvordan entreprenørskabsuddannelse ved uni-
versiteter og højskoler bør organiseres og stimuleres. Dette skal naturligvis 
udvikles således, at studerende i højere grad stimuleres til at stifte egen virk-
somhed eller at skabe innovation i etablerede. Entreprenørskabsuddannelse 
er en måde at gøre de studerende bedre forberedt til at kunne omsætte viden 
og formåen til værdi. Det, uddannelsen kan give de studerende, er viden, 
formåen og erfaring, som er tilpasset entreprenørielle handlinger, og som 
senere vil gøre dem i stand til at starte egen virksomhed eller lede innovative 
projekter inden for etablerede organisationer.

Ideelt bør en region og dens individuelle universiteter udbyde kurser, 
som fokuserer på så bred en vifte af entreprenørielle undervisningstil-
bud som muligt. Derved sikres, at så mange studerende som muligt 
får den kapacitet, der skal til for at håndtere entreprenørskab. Øresund 
Entrepreneurship Academy har udviklet en kategoriseringsmodel, som 
dækker hele det entreprenørielle projekt fra idéstadiet til drift, og som 
fokuserer på forskellige typer af kundskab og evner. Modellen gør det 
muligt på en effektiv måde at kortlægge og vurdere en regions udbud af 
kurser i entreprenørskab. Med baggrund i kategoriseringsmodellen vil vi 
denne artikel diskutere, hvilke forskellige typer af entreprenøriel kapa-
citet de forskellige stadier af det entreprenørielle projekt og forskellige 
brancher kræver. Modellen gennemgås i et senere afsnit.

Vores udgangspunkt er, at entreprenørskab bør ses ud fra et holistisk 
perspektiv, og at der er behov for faget inden for alle brancher og sektorer 
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i samfundet. Afhængigt af hvilken branche og hvilken fase det aktuelle 
entreprenørielle projekt befinder sig i, har individet brug for ikke blot 
forskellige kundskaber og evner, men hvad vi med Hindle (2007) vil kal-
de entreprenøriel kapacitet. Hvad dette begreb indebærer, vil vi uddybe i 
det følgende afsnit. 

Entreprenøriel kapacitet
Entreprenørskab har en relativ kort historik som akademisk disciplin, og 
der er fortsat mange, som stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt man kan 
undervise i faget. De fleste af disse skeptikere anser entreprenørskab som 
noget medfødt. Det er ikke vores ærinde her at bidrage til den diskus-
sion. Vores standpunkt sammen med forfattere som Hindle (2007) er, at 
entreprenøriel kapacitet er noget, man kan lære, og dermed kan der også 
undervises i det. 

Hindle (2007) forklarer entreprenøriel kapacitet som: 

“I will present the reason that the term ‘capacity’ is semantically superior 
to ‘competence’ and ‘capability’ to describe the core attributes and skills of 
entrepreneurship. (…) The distinctive core of all meanings of the word ‘ca-
pacity’ (Little et al. 1973) is: ‘present possession of future potential to act’. An 
evaluation process conveys an articulated vision of the path to a different or 
desired future. Using the term ‘capacity’ with respect to an attribute or a skill 
possessed by a human being, places the focus on the current inherent ability of 
someone to do something in the future, rather than the detailed mechanics of 
actually doing something right now. So, the term ‘capacity’ involves not only 
the notion of ability but also the issues of futurity and potential.”

Entreprenøriel kapacitet bygges således op af viden, evner og erfaring. 
Der ligger i begrebet kapacitet et fremtidigt handlingspotentiale, som i 
forbindelse med en entreprenør må ses som hans eller hendes evne til på 
baggrund af viden og evner at kunne identificere og skabe muligheder, 
som vedkommende kan/vil handle på i fremtiden. Gennem den viden 
og de evner, den studerende erhverver sig under en entreprenørskabsud-
dannelse, oparbejder han/hun erfaring og kompetence til at kunne se og 
skabe muligheder, som kan udnyttes i fremtiden. Med andre ord inde-
bærer entreprenøriel kapacitet, at entreprenøren har kompetencen til at 
bruge sine ressourcer til at skabe, se og udnytte muligheder og på den 
måde omdanne dem fra at være ideer til at blive håndfaste resultater.
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Hvad bør der undervises i?  
– Kategoriseringsmodel for kurser i entreprenørskab
Mange stemmer i den akademiske debat har prøvet at besvare spørgs-
målene: Hvad laver entreprenører? Hvilken aktivitet eller hvilke evner 
er det, der adskiller dem fra ikke-entreprenører? Der hersker ikke kon-
ceptuel konsensus omkring dette spørgsmål, dog anses de forskellige 
perspektiver generelt for at være mere eller mindre brugbare afhængigt 
af kontekst og situation. William Gartner (1988) mener, at entreprenø-
rer er dem, der skaber nye organisationer. Kevin Hindle (2007) har et 
mere reduktionistisk afsæt og mener, at entreprenører er dem, der de-
signer erhvervsmodeller og skriver forretningsplaner. Alan Gibb (2002) 
har fremstillet lange lister over evner, der er unikke for entreprenører. 
Shane & Venkataraman (2000) mener, at entreprenører er dem, der har 
kundskaben og evnerne til at identificere, evaluere og udnytte mulighe-
der. Denne definition åbner op for at beskrive både de entreprenørielle 
processer, som skabes inden for opstartsvirksomheder, og dem, som fin-
des inden for innovation i etablerede organisationer (intrapreneurship). 
Samtidig skaber Shane & Venkataramans (2000) perspektiver en udvik-
lingsmæssig dimension af det innovative projekt, som enten iværksæt-
ter eller intrapreneur arbejder med. Således ved vi, at alle entreprenør-
skabsprojekter udvikler sig fra den kreative idé til projekter i drift (idé, 
start, vækst og drift). 

Entreprenørskab er et bredt fag, og de studerende har behov for forskel-
lige kundskaber og evner. Vi anser undervisning i entreprenøriel kapa-
citet som mulig, hvis den tilpasses de studerendes behov. Hvordan man 
underviser, er det centrale spørgsmål. De pædagogiske metoder og ad-
færdsmåder bør således ligeledes tillægges stor vægt.

Der bør undervises i entreprenørskab i varieret mængde ved samtlige 
fakulteter på universiteterne. For at kunne gøre dette har man brug for 
værktøjer, som kan bruges til at undersøge og vurdere udbuddet med 
hensyn til, hvilke dele af det entreprenørielle projekt der dækkes ind. 
Øresund Entrepreneurship Academy har udarbejdet en kategoriserings-
model, der har netop dette formål. Akademiet arbejder med entreprenør-
skabsuddannelse på 12 universiteter i Øresundsregionen, og målet er at 
skabe flere uddannelser med entreprenørskabsindhold og motivere flere 
studerende til at tage uddannelserne. Som led i arbejdet har Akademiet 
udarbejdet kategoriseringsmodellen for at afdække, hvilke fag der udby-
des, og hvor der er ”huller”, som bør udfyldes. 

GEM-Antologi 2008.indd   152 15/12/08   8:11:43



153ENTREPRENØR IEL  KAPAC I TET  GENNEM UDDANNELSE

Øresund Entrepreneurship Academys kategoriseringsmodel deler det 
entreprenørielle projekt ind i udviklingsfaser af det entreprenørielle pro-
jekt, fagområder (intraprenørskab, entreprenørskab etc.), samt pædagogi-
ske kategorier (praktiske elementer, interaktive elementer etc.). 

Man kan se fagområderne som kategorier for, hvad deltagerne skal lære. 
Dette giver dog ikke et komplet billede. De evner, som er nødvendige 
for at opbygge entreprenøriel kapacitet, erhverver man sig afhængigt af, 
hvilken pædagogisk metode der bliver brugt i undervisningen. Der må 
altså også tages stilling til, hvordan deltagerne lærer. Vi kan altså, noget 
forsimplet, ud fra vores model beskrive, i hvilken udstrækning et kursus 
giver deltagerne dels de kundskaber, dels de evner, der er nødvendige for 
at opbygge entreprenøriel kapacitet. Vi kan også identificere, hvilket sta-
dium af det entreprenørielle projekt kurset fokuserer på. 

Der findes en mængde eksempler på, hvordan kurser kan være udfor-
met, og det er umuligt nøjagtigt at beskrive, hvordan et kursus skal være 
designet, for at der undervises bedst muligt i entreprenøriel kapacitet. 
Hvad vores model tilbyder, er muligheden for generelt at kunne måle, i 
hvilken grad der er fokus på fagområdet, samt hvilke pædagogiske me-
toder der bliver brugt. Vi vurderer kurset ud fra, om der er praktisk og 
teoretisk fokus på området. Kategoriseringen bygger på tildelingen af 
stjerner. Der kan gives op til tre stjerner på et fokusområde. Kurset får 
én stjerne, hvis uddannelsen eller faget behandles; to stjerner, hvis der er 
praktisk eller teoretisk fokus på faget; tre stjerner, hvis der er både prak-
tisk og teoretisk fokus på faget.

I det følgende afsnit vil vi beskrive, hvad et kursus skal indeholde for at 
blive placeret i de forskellige kategorier.

Fagområder
Vi har som tidligere nævnt identificeret flere fagområder, som bør til-
bydes studerende i eksempelvis en region, hvis man ønsker et godt ud-
bud af kompetente entreprenører og personer, som har kompetence til 
på egen hånd at skabe værdi. Valget af fagområder er baseret på studier 
af lærebøger i entreprenørskab, som dækker en lang række fagområder. 
Hertil kommer, at valget er foretaget ud fra relevansen, i forhold til at vi 
befinder os på universitetsniveau, og i forhold til hvilket fagligt indhold 
der findes i udbuddet af entreprenørskabskurser og -uddannelser ved 
Øresundsregionens 12 universiteter. Dvs. at modellen kan tilpasses geo-
grafisk placering samt de ændringer og behov, som findes i det omgivende 
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samfund og erhvervsliv. Overordnet kan man således sige, at vores valg af 
temaer inkluderet i modellen er truffet på baggrund af:
 ·  Hvilke fagområder er citeret i undervisningslitteraturen som selvstæn-
dige faglige områder?

·  Hvilke fagområder er særligt vigtige for universitetsstuderende?
· Hvilke fagområder er særligt udprægede i Øresund?

Fagområderne er ikke inddelt efter temaer såsom marketing, ledelse, per-
sonale, salg etc., da disse er naturlige faglige områder inden for de overka-
tegorier, som bliver gennemgået nedenfor. Dog er områderne finansiering 
og jura inkluderet som særskilte områder, da disse både er selvstændige 
faglige områder inden for entreprenørskabsundervisningen og er vurderet 
særligt vigtige for universitetsstuderende i Øresundsregionen. 

I det følgende beskrives de fire faglige kategorier og deres fokusområde 
i de fire faser: idé, start, vækst og drift. Vi vil begynde med at beskrive det 
bredeste fagområde, som er tættest forbundet med entreprenørskabsud-
dannelser, nemlig entreprenørskab.

Entreprenørskab
Kurser inden for denne faglige kategori omhandler start og drift af egen 
virksomhed. En entreprenør skal have kapacitet til at skabe, identificere og 
vurdere entreprenørielle muligheder samt have evnerne til at udnytte sine 
ressourcer for at skabe værdi med ny kundskab. Værdiskabelsen kan ikke 
blot forekomme som økonomisk udbytte, men også i form af fx øget social 
kapital. Det er afgørende, at modellen tager højde for det entreprenørielle 
projekts udvikling, idet de forskellige faser i et projekt kræver forskellig 
kapacitet.

I idéfasen er der behov for viden om, hvilke egenskaber entreprenøri-
elle ideer bør have for at være værdifulde, altså om der er et behov, dette 
projekt kan dække. Fokus bør lægges på at skabe kreative tankemåder og 
adfærdsmåder. 

Når konkretiseringsarbejdet starter, glider man over til næste fase. Har 
ideen et tydeligt marked? Hvad kræves der for at tage skridtet fra idé til 
resultat? Hvordan gennemfører man dette effektivt? Hvilke ressourcer er 
der brug for til at skabe og kontrollere et eventuelt marked? På dette sta-
dium udarbejder entreprenøren ofte en forretningsplan for at tydeliggøre, 
på hvilken måde ideen bedst udnyttes, og ikke sjældent er det nødvendigt 
for at starte en virksomhed. 
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En anden type viden – som fx hvordan man finder de rigtige kompe-
tencer, ansætter og internationaliserer – er herefter nødvendig for at gå 
kunne videre med projektet. Fasen handler groft sagt om, hvordan man 
får projektet til at vokse og overleve.

Når projektet har nået sin driftfase, er det vigtigt, at man har viden om, 
hvordan man skal fortsætte med at udvikle den entreprenørielle virksom-
hed. Dette kan indebære alt fra en tydelig ”exit-strategi” til, hvordan man 
fortsætter med produktudvikling eller med radikal fornyelse.

Til kategorien hører forståelse af marked/kunder, produkt/teknologi, 
salg etc. Almindelige elementer i kurser inden for entreprenørskabska-
tegorien er: kreativitetsøvelser, idéudvikling, udarbejdelse af forretnings-
planer, præsentations- og kommunikationsteknik, samt hvad man rent 
praktisk gør for at starte en virksomhed og føre den til vækst.

Intraprenørskab
Intraprenørskab er også et vigtigt tematisk område. Kurser, som fokuserer 
på intraprenørskab, ligner meget entreprenørskabskurser, og uddannel-
sesmomenterne for de forskellige faser kan indeholde nogle af de samme 
elementer. Den største forskel er, at intraprenøren ikke behøver at skabe 
det hele med to tomme hænder, da han/hun vil være virksom i en eksiste-
rende organisation. Men på den anden side må intraprenøren holde sig 
inden for de strukturer, der ofte findes i store og mellemstore virksomhe-
der. Kurser i intraprenørskab er på den ene eller anden måde knyttet til 
etablerede virksomheders aktiviteter.

I idéfasen bør de studerende undervises i, hvordan de sætter sig ind i virk-
somheders innovative arbejde og få et overblik over, hvordan udviklings-
arbejde i større organisationer foregår. Der bør også undervises i, hvordan 
man kan anvende de teorier, man har lært på universitetet til at finde nye 
måder at drive udviklingsarbejde i eksisterende organisationer på. I start-
fasen bør de studerende lære at skabe udkast og planer for, hvordan udvik-
lingsprojekter kan implementeres. I vækstfasen handler det om forskellige 
måder, hvorpå nye innovative projekter kan ekspandere, og hvordan man 
når ud til nye markeder og kunder. I den sidste fase gælder det undervis-
ning i at kunne analysere sig frem til, om projektet bør blive en større del af 
virksomhedens arbejde, eller om det skal blive til et spin-off.

Finansiering 
Nye entreprenørielle projekter skal finansieres, og entreprenører har brug 
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for kendskab til grundlæggende økonomisk planlægning. Samtidig har 
en region brug for personer med et godt kendskab til finansmarkedet og 
risikovillig kapital for at kunne løfte de entreprenørielle projekter frem, 
der gror hos dets indbyggere. Faget er således bredt, men vores model ta-
ger fat i de kurser, der omhandler finansiering med entreprenørielt fokus 
eller entreprenørskab med fokus på finansiering.

I idéfasen omhandler disse kurser, hvordan man finansierer grundlæg-
gende projekter og finder økonomiske midler til prototyper og elemen-
tære markedsundersøgelser. I startfasen er fokus flyttet til at finde større 
finansiering til projektet som fx venture-kapital og risikovillig kapital, 
til at kunne starte projektet op. Vækstfasen kræver kendskab til, hvilke 
finansieringsmuligheder der findes i større udstrækning, og hvordan man 
optimerer brugen af disse. Risikovillig kapital eller venture-kapital spil-
ler også en stor rolle i denne fase. Den sidste fase har fokus på det mere 
ordinære kendskab til finansiering og kapitalmarkeder, dog fortrinsvis i 
forhold til mindre og nystartede virksomheder. 

I denne kategori befinder sig også uddannelser for venture-investorer, 
som har brug for kendskab til, hvordan de rejser, investerer og forrenter 
egen og andres kapital. Sædvanligvis kommer venture-investorer ikke ind 
allerede i idéfasen i et projekt, men uddannelse i faget bør også fokusere 
på, hvordan disse kan inddrages allerede i de tidligere faser af et projekt.

Jura
Viden om, hvordan man beskytter sine ideer, hvordan man stiller sig til 
andres ophavsrettigheder, patent samt aftaleret, er væsentlig for entre-
prenører. Behovet for denne viden varierer, afhængigt af hvilken fase det 
entreprenørielle projekt befinder sig i.

I den første fase handler det om viden om patentsøgning samt de ele-
mentære principper for, hvilke ideer der kan beskyttes og på hvilken måde 
(design og teknikpatent osv.). Det omhandler ganske enkelt, hvad man 
kan gøre for at beskytte sine ideer, og hvordan man indgår aftaler med alt, 
hvad det indebærer. I vækst- og driftfaserne skifter fokus til at behandle 
handelsret og international aftaleret og patentlovgivning samt kvalitets-
standarder og regulering inden for specifikke sektorer. Hertil kommer 
desuden arbejdsret og aftaleret inden for forskellige arbejdsmarkeder.
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De pædagogiske kategorier
Hvordan de studerende tilegner sig entreprenøriel kapacitet og de nød-
vendige evner til at udføre entreprenørielle handlinger, afhænger af, hvil-
ke pædagogiske metoder der bliver brugt. De fire pædagogiske metoder 
(praktisk dimension, interaktiv dimension, tværfaglighed og internatio-
nale dimensioner), vi har identificeret som vigtige for og effektfulde i 
entreprenørskabsundervisning, er meget brede, og brugen af disse kan 
variere meget. Det, vi beskriver i dette afsnit, må ses som en indikation 
af, hvad vi ser på, når vi kategoriserer kurserne.

Praktisk dimension
Entreprenørskab bør være et praktisk orienteret fag, der har en tyde-
lig kobling til verden uden for universitetet. Denne kobling kan foregå 
på mange forskellige måder, man kan enten vælge at bringe virkelighe-
den ind i klasseværelset eller sende de studerende ud i virkeligheden. 
Entreprenørielle forbilleder og rigtige iværksættere er eksempler på, hvor-
dan man kan arbejde med disse dimensioner såvel som feltarbejde og 
studiebesøg. Øvelser og case studies bør også være virkelighedsbaserede 
frem for teoretisk fiktion, for at de studerende kan få så meget praktisk 
erfaring som muligt. Men for at de studerende kan bruge deres praktiske 
erfaringer, bør de tilegnes på en praktisk og tilpasset måde med den stu-
derende som aktiv deltager og ikke som en passiv lytter. Dette leder os ind 
på vores næste pædagogiske kategori.

 

Interaktiv dimension 
Et kursus kan inddrage eksterne undervisere fra erhvervslivet, som deler 
deres praktiske erfaringer, men hvis de studerende ikke medvirker som 
aktive deltagere og omsætter viden gennem praktik og adfærdsmåder, 
risikerer de studerende kun at få viden om entreprenørskab og ikke til-
egne sig de entreprenørielle evner. Entreprenørskab er et håndværk, der 
skal udføres og praktiseres. Underviserne skal have målsætningen om at 
stimulere det entreprenørielle projekt og få de studerende til at gennem-
føre arbejdet fra idé til resultat. Udarbejdelse af forretningsplaner og præ-
sentationer af disse er en meget brugt undervisningsmetode til at få de 
studerende gjort aktive, rent faktisk at drive en forretning er en anden. 
Det, man så vidt muligt skal prøve at undgå, er at stille de studerende 
i en passiv rolle, hvor de kun skal udføre de opgaver, de bliver tildelt. 
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Underviserne skal motivere den studerende til at reflektere over sine egne 
kompetencer og ressourcer og puste liv i hans/hendes egne ideer og visio-
ner. Indre motivation er altid mere effektiv end ydre.
Tværfaglighed
Innovationer bygger langt hen ad vejen på variation. Mange fremgangs-
rige koncepter bygger på nye kombinationer af viden og kompetencer. 
Entreprenørskab er per definition tværfagligt (og flerfaglig), da det findes 
inden for alle niveauer i samfundet og indbefatter et stort antal fagområ-
der. Undervisere bør dog ikke blot forlade sig på dette faktum, men også 
aktivt forsøge at bringe de deltagende studerendes forskellige baggrunde 
og især fagligheder i spil. Økonomer og designere, humanister og inge-
niører kommer i større udstrækning frem til interessante og nydannende 
koncepter, hvis de får lov til at fokusere på deres egne kompetencer og 
kombinere dem med andres. 

Internationale dimensioner
Den sidste kategori ligger i tråd med nutidens stadigt mere globaliserede 
markeder, der gør det meget almindeligt for entreprenører at begive sig 
ud på det internationale marked allerede fra opstarten af deres virksom-
hed. Samtidig påvirker globaliseringsprocessen også andre faktorer, så 
virksomheder, der forbliver på hjemmemarkedet, også bør have kend-
skab til og tage de internationale dimensioner i betragtning i de tidlige 
faser. Derfor bør de internationale dimensioner være en integreret del af 
undervisningen i entreprenørskab.

Et kursus i entreprenørskab bør stræbe efter at gøre de studerende be-
kendt med den globale virkelighed, vi lever i. Forretningsmuligheder fin-
des mange flere steder end blot i den lokale region; succesfulde koncepter 
er gennemført andre steder på jorden og kan implementeres på hjem-
memarkedet efter en vis tilpasning til kultur og kontekst. Kendskab til 
andre markeder og geografiske områder, deres særpræg og institutionelle 
miljø er også vigtigt, hvis man vil lykkes internationalt. Udlandsrejser er 
en god måde at tilegne sig mere viden om internationale markeder på, 
også selvom rejsemålet kun er til et naboland.

Sammenfatning af vores model
Indholdet i disse kurser, som fokuserer på de forskellige faser af det en-
treprenørielle projekt, varierer selvfølgelig meget, og det er umuligt for 
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en artikel af denne størrelse at dække alle de emner, der bliver behandlet 
i undervisningen. Det, vi præsenterer, er en indikation af, hvordan det 
entreprenørielle projekt skifter med hensyn til dets forskellige faser, og 
hvordan dette kan dækkes af kurser, der behandler disse emner. En sam-
menfatning af dette vises i figur 1.

Figur 1: Modellens faser og kategorier 

Faser/ 
Kategorier

Intraprenørskab Entreprenørskab
Finansiering/ 
Venture-kapital

Lovgivning

Ide Kreativitet og 
innovativt ar-
bejde i større 
virksomheder

Kreativitetsøvelser 
og identificering af 
forretningsmulig-
heder

Seed-kapital 
og initial 
finansiering 
af mindre 
projekter

Patentsøgning 
og elementær 
viden om 
hvordan ideer 
beskyttes

Opstart Implementere 
forretnings-
planer og 
udviklingspro-
jekter

Evaluering af for-
retningsmulighe-
der og forretnings-
planer

Risikokapital 
og finansie-
ring af udvik-
lingsprojekter

Hvordan ideer 
beskyttes og 
aftaleret

Vækst Ekspansion 
af projekter til 
nye kunder og 
markeder

Nye markeder og 
kunder, ekspansi-
on af organisation 
og internationali-
sering

Risikokapital 
og finansie-
ring af større 
udviklings- og 
ekspansions-
projekter

International 
aftaleret og 
patentlovgiv-
ning

Etableret Evaluering, 
større grad 
af implemen-
tering eller 
spin-off

Fortsat entrepre-
nøriel udvikling 
eller exit

Bred viden 
om kapital og 
finansmarke-
der

Handelsret, 
kvalitets-
standarder og 
reguleringer, 
samt arbejds-
markedsret
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Nedenstående figur 2 viser en sammenfatning og eksempler på de pæ-
dagogiske og didaktiske metoder, der bør tages i brug.

Figur 2: Eksempler på pædagogiske og didaktiske metoder

Faser/
Kategorier

Praktisk 
dimension

Studenter- 
deltagelse

Tværfaglighed
International  
dimension

Ide De studerende 
udarbejder 
fx egne for-
retningsideer 
som bedøm-
mes af entre-
prenører

De studerende 
deltager aktivt 
i og gennem-
går modeller 
for kreative 
processer

De studeren-
de deltager 
i grupper fra 
forskellige 
studieområ-
der

Undervisningen 
foregår evt. 
på engelsk og 
omhandler fx det 
globale marked

Opstart De studerende 
deltager i en 
reel forret-
ningsplan-
konkurrence

De studerende 
skriver fx egen 
forretningsplan

De studeren-
de deltager 
i grupper fra 
forskellige 
studieområ-
der

Undervisningen 
foregår evt. 
på engelsk og 
omhandler fx det 
globale marked

Vækst De studerende 
er fx i praktik i 
en virksomhed

De studerende 
indhenter 
oplysninger og 
undersøger fx 
markeder

De studeren-
de deltager 
i grupper fra 
forskellige 
studieområ-
der

Undervisningen 
foregår evt. 
på engelsk og 
omhandler fx det 
globale marked

Etableret De studerende 
undersøger 
fx en reel 
virksomheds 
mulighed for 
udvikling

De studerende 
undersøger 
fx en reel 
virksomheds 
mulighed for 
udvikling

De studeren-
de deltager 
i grupper fra 
forskellige 
studieområ-
der

Undervisningen 
foregår evt. 
på engelsk og 
omhandler fx det 
globale marked

Stjernekort
Kategoriseringen af et fag viser som nævnt, hvordan det placerer sig i 
forhold til fase, fagligt indhold og pædagogisk metode. Men fagene i den 
samme kategori eller det samme felt i modellen har forskellig grad af 
fokus. Derfor evalueres fagene og tildeles op til tre stjerner på et fokus-
område. Kurset får én stjerne, hvis uddannelsen eller faget behandles; to 
stjerner, hvis der er praktisk eller teoretisk fokus på faget; tre stjerner, hvis 
der er både praktisk og teoretisk fokus på faget. Evalueringen foretages af 
flere uafhængige fagpersoner og kræver i hvert enkelt tilfælde en dialog 
med den fagansvarlige eller underviseren.
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Måling af en region
Modellen for kategorisering af entreprenørskabsfag er blandt andet 
udviklet for at kunne give et overblik over, hvor mange entreprenør-
skabsfag og hvilke fag der udbydes i Øresundsregionen. I mange fag er 
der elementer af entreprenørskab, og denne model kan anvendes til at 
afgøre, om et fag kan defineres som et egentligt entreprenørskabsfag, og 
hvor megen fokus der er på emnet. Der tages således højde for mang-
foldigheden af fag og det enkelte fags faglige indhold og fokusområde. 
Modellen er udviklet til brug på universitetsniveau og kan derfor ikke 
umiddelbart anvendes på andre uddannelsesniveauer. 

Praksis
I det praktiske arbejde med modellen bygger kategoriseringen på oplys-
ninger hentet fra universiteternes hjemmesider og kursuskataloger samt 
gennem personlig kontakt med nøglepersoner på universiteterne. Efter 
søgning på det enkelte universitets hjemmeside og granskning af kursus-
beskrivelserne kategoriseres fagene i henhold til modellen. 

For hvert fag udarbejdes et ”stjernekort”, som illustrerer fagets fokus 
på fagligt indhold, fase og pædagogiske metode. Herefter bliver under-
viseren eller den kursusansvarlige kontaktet og bedt om at verificere ka-
tegoriseringen. I tilfælde af uoverensstemmelser, går Akademiet i dialog 
med vedkommende for at få et så korrekt billede som muligt af faget. I de 
fleste tilfælde skyldes uoverensstemmelser i kategoriseringen, at de oplys-
ninger, der er tilgængelige, fx kursusbeskrivelsen, ikke er dækkende eller 
er mangelfulde i forhold det egentlige indhold i faget.

Hvor megen fokus der er på et fokusområde, eller hvor meget en pæda-
gogisk metode bliver anvendt, angives som nævnt ved tildeling af stjerner 
i et ”stjernekort”. I kategoriseringen bliver faget tildelt fra en til tre stjer-
ner. Det betyder, at et fag kan have stjerner i mere end én kategori, i mere 
end én fase og i mere end én pædagogisk metode. 

Generelt tildeles stjernerne efter dette princip: En stjerne gives til en 
overfladisk behandling eller tematik. To stjerner gives, hvis faget går i 
dybden enten teoretisk eller praktisk. Tre stjerner gives, hvis faget går i 
dybden og både arbejder teoretisk og praktisk. Figur 3 er et eksempel på, 
hvordan sådan et skema kan se ud.
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Figur 3. Eksempel på ”stjernekort”: Knowledgebased entrepreneurship – Graduate
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Idé * * * ** * *
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Vækst

Etableret

Ovenstående eksempel er et fag, som udbydes på DTU. Det overordnede 
mål for faget er at sætte deltagerne i stand til at danne og analysere en for-
retningsidé med udgangspunkt i deres faglige viden inden for en række 
relevante tekniske, juridiske og økonomiske fagområder samt at bygge 
konklusioner og viden ind i en forretningsplan for en virksomhedsetab-
lering.

Dette fag har fokus på den faglige kategori Entreprenørskab, mens 
Intraprenørskab ikke berøres. Hovedfokus er i startfasen, idet det ho-
vedsageligt handler om udviklingen af en forretningsplan. Faget handler 
ikke om, hvordan det entreprenørielle projekt kommer videre i drift- og 
vækstfaserne. De to stjerner i finansiering/venture-kapitel gives for mø-
det med investorer og andre finansielle og økonomiske emner, mens den 
en stjerne i lovgivning gives for det faglige indhold omkring patenter. 
Pædagogikken, der benyttes i faget, koncentrer sig hovedsageligt om in-
volvering af de studerende, idet de med udgangspunkt i egne ideer skal 
udvikle og skrive en forretningsplan. Faget foregår på engelsk, derfor er 
det tildelt en stjerne i international dimension. 

I forsøget på at undgå en subjektiv kategorisering af fagene anvendes 
der en intern proces for kategoriseringen. Desuden afstemmes værdierne 
med den underviser, som tager hånd om faget.

Disse kategoriseringsskemaer kan vi derefter lægge sammen for at 
bedømme, i hvor stor grad udbuddet af kurser i entreprenørskab dæk-
ker det entreprenørielle projekt, og desuden identificere, hvilke styrker 
og svagheder en region har. Figur 4 er et eksempel på, hvordan vi har 
brugt vores model for at bedømme udbuddet af kurser i entreprenørskab 
ved Øresundsregionens tolv universiteter, her vises sommer og efterår 
2006/2007.
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Figur 4. Modellen brugt på udbudte kurser i Øresundsregionen 2006/2007

Faser/
Kategori

Intrapre-
nørskab

Entrepre-
nørskab

Finansiering/ 
Venture-kapital

Lovgivning
Praktisk 
dimension

Studenter- 
deltagelse

Tværfaglighed
International 
dimension

år ’06 ’07 ’06 ’07 ’06 ’07 ’06 ’07 ’06 ’07 ’06 ’07 ’06 ’07 ’06 ’07
Idé 36 33 42 43 15 11 24 16 37 39 54 47 31 29 18 18
Opstart 41 50 68 85 27 26 32 30 59 80 76 92 36 42 30 38
Vækst 14 15 22 22 7 2 6 6 11 17 21 20 17 16 17 20
Etableret 4 5 5 6 3 0 1 1 7 9 8 7 8 8 11 13

Hvis vi kort analyserer denne tabel, ser vi tydeligt, at regionen mangler 
kurser i de senere faser, især inden for finansiering og jura. Hvad der el-
lers er interessant, er, at vi med disse studier kan bedømme, hvordan dette 
udbud udvikles over tid. Med hensyn til de faglige kategorier er det ikke 
et udtryk for kvalitet, hvor mange stjerner der gives til det enkelte fag, 
men hvor meget fokus det enkelte emne gives. En forbedring eller vækst 
i antallet af stjerner vil vise, i hvilken udstrækning variationen er øget. 
Stjernerne, der tildeles i de pædagogiske kategorier, kan derimod ses som 
en egentlig karaktergivning, da det er disse, der viser, i hvor stor udstræk-
ning vi har fundet mere effektfulde måder at undervise i entreprenøriel 
kapacitet på.

Konklusion og diskussion
Vi har i denne artikel diskuteret entreprenørskabsuddannelse ved univer-
siteter i et regionalt perspektiv, og hvordan dette bør udformes. Vi har 
argumenteret for, at fordi vi lever i en foranderlig tid, der kendetegnes af 
en stadig accelererende udviklingstakt, har alle brug for i en eller anden 
udstrækning at være i besiddelse af den kapacitet eller de kompetencer, 
om man vil, der giver dem evnerne til at håndtere usikkerhed, såsom 
evner til at tage initiativ, fleksibilitet og evner til selvlæring. Dette gælder, 
uanset om man er ansat i den offentlige eller i den private sektor, eller om 
man driver egen virksomhed.

Entreprenørskab er en vigtig faktor for den økonomiske udvikling i et 
land eller en region. At nye virksomheder starter, er essentielt for udvik-
lingen af arbejdsmarkedet og for at fremme et differentieret og dynamisk 
erhvervsliv, hvilket ligger til grund for en holdbar vækst. Studerende, der 
har læst kurser i entreprenørskab, starter tre gange så ofte virksomheder 
som studerende med en traditionel uddannelsesbaggrund (Charney & 
Libecap 2000).
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Set ud fra dette perspektiv fremgår det tydeligt, hvorfor universiteter er 
begyndt at tilbyde en bred vifte af kurser i entreprenørskab såvel specia-
liserede som korte, elementære og fagspecifikke. Volvo producerer ikke 
længere Amazon’er, og universiteterne kan heller ikke ”producere” den 
samme type studerende, som de gjorde i 1960’erne. Selv de studerende, 
der ikke har planer om at starte deres egen virksomhed, bør få mulighed 
for at tilegne sig entreprenøriel kapacitet. Også selvom det blot er for 
at få en chance for at reflektere over, hvordan de kan skabe værdi ved at 
bruge deres uddannelse i kombination med deres personlige evner. For 
at forandre givne kulturmønstre bør entreprenørskab inkorporeres som 
en naturlig del af alle uddannelser, dog bør dette gøres på en effektiv og 
resultatorienteret måde, som kan måles og vurderes. Vi har i denne artikel 
præsenteret en model, som kan bruges til dette.

Forslag til forbedringer og videre studier 
Beskrivelsen af modellens kategorier skal ses som en indikation af, hvad 
man kan se på, og ikke som en definitiv skabelon. Modellen skal ses i den 
kontekst, den er skabt i. Hvilke faglige kategorier der er relevante at inklu-
dere i modellen vil afhænge af, hvilket geografisk område universiteterne 
befinder sig i. Familieejede virksomheder er et stort emne, når det kom-
mer til entreprenørskabsuddannelse i andre dele af verden (især angående 
udviklingsøkonomier), men dette gælder ikke i Øresundsregionen og er 
således ikke inkluderet i nærværende model. Kurser i socialt entreprenør-
skab er internationalt set vokset kraftigt og begynder desuden at blive 
mere almindelige ved Øresundsregionens universiteter. Derfor overvejer 
vi i øjeblikket om socialt entreprenørskab skal være en faglig kategori i 
modellen. Også kategorier som markedsføring, kommunikation og salg 
burde måske have egne kategorier, da disse er repræsenterede i størstede-
len af faglitteraturen om entreprenørskab. Vi kan dog ikke identificere 
enkelte entreprenørskabskurser inden for disse fag i samme udstrækning 
som finansiering og jura og har derfor inkluderet disse kategorier i den 
brede entreprenørskabskategori.

Hvad angår den pædagogiske kategori ”internationale dimensioner”, 
kan man stille spørgsmålet, om dette egentlig ikke er en faglig kategori, 
da kurser med videnskabeligt fokus på dette tydeligt findes i kursusud-
buddet. Vi mener dog, at dette aspekt er af største vigtighed for alle kur-
ser, og at undervisere bør bruge disse pædagogiske metoder til at give 
de studerende internationale erfaringer og gøre dem bekendte med den 
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globale tidsalder, vi lever i. Vi har således valgt at placere den som en pæ-
dagogisk kategori, på godt og ondt.

Øresund Entrepreneurship Academy evaluerer to gange om året udbud-
det af kurser i entreprenørskab ved Øresundsregionens 12 universiteter 
med hjælp af modellen og har indtil nu udgivet fire rapporter om dette 
(se www.oeacademy.org for mere information). Vi har desuden brugt 
modellen til at undersøge og evaluere udbuddet af entreprenørskabskur-
ser ved samtlige universiteter i Danmark. Det kunne være interessant at 
undersøge, hvordan vores model passer ind i andre regioner, der har et 
anderledes kulturelt og institutionelt miljø, for at afprøve modellens ge-
neraliserbarhed. 
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En international kollektion af 
kompetencer – med fokus på 
tøjbranchen
Mette Marie Georgi, Aspire Design & Fashion Management og Klaus I. Hell, Shareworks

Resumé
Forretningskompetencerne hos danske modevirksomheder skal styrkes, så 
virksomhederne er bedre klædt på til at komme ud på flere internationale 
markeder. Denne artikel omhandler de problemstillinger og muligheder, som 
iværksættere i tøjbranchen har tæt inde på livet, og som i dag resulterer i, at 
et godt design oftest ikke når det fulde kommercielle potentiale. Kodeordene 
til vækst er adgang til viden, internationalisering, talentudvikling, netværk 
og et styrket globalt udsyn. Det kan dog være svært at omsætte i en verden, der 
styres af designere uden et dybt kendskab til forretningsforståelse eller indsigt i, 
hvordan strategier udvikles og udmøntes. Nøglen til vækst og bedre indtjening 
er derfor styrkede kompetencer inden for primært salg, markedsføring, kapital 
og internationalisering. Sidst i artiklen er der konkrete forslag til, hvordan 
dette kan omsættes til praksis.

Indledning
Der bliver drukket mange af de dyre dråber i løbet af modeugen, når 
modellerne indtager catwalken. Men er det altid dér, hvor der for alvor er 
noget at fejre? Der er masser af talent for at designe tøj, men ikke altid for 
at tjene penge. Derfor vågner mange iværksættere op med tømmermænd, 
med en kollektion, der kun rækker 3-6 måneder frem, samt en økonomi, 
der for de flestes vedkommende ofte kommer under pres. Hertil kommer 
en forretningsplan, der oftest udstiller manglende kompetencer i forhold 
til internationalisering.
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Hvordan får vi flere danske modesucceser, der også tjener penge og kan 
vokse sig større og stærkere? Eksporten af dansk mode og tekstil er nu 
Danmarks fjerde største erhverv. Derudover har vi en stor underskov af 
fremadstormende danske designere, som har ambitionerne eller allerede 
har taget skridtet fuldt ud og er blevet iværksættere. 

En af de vigtigste spillere inden for branchen er Dansk Textil & 
Beklædning med mere end 300 medlemsvirksomheder. Derudover fin-
der vi Danish Fashion Institute (DAFI), Dansk Design Center, TEKO, 
Væksthusene og Danmarks Eksportråd, som i løbet af de seneste år har 
fået en vigtig rolle som sparringspartnere for branchen. Ildsjæle og orga-
nisationer, der alle tilbyder en lang række services, som kan udvikle, pro-
fessionalisere og markedsføre en stadig voksende branche. En branche, 
der med kometfart har fået mediernes bevågenhed.

Og det med god grund. Den etablerede del af branchen har med godt 
købmandskab og ofte uden for mediernes søgelys etableret en forretning, 
der ofte ender i fusion, opkøb, et generationsskifte eller blot en stille suc-
ces, som med jævne mellemrum kommer til syne, når Dagbladet Børsen 
fremlægger virksomhedsregnskaber.

De mange talentfulde designere, nye som kendte, er typisk udklækkede 
fra TEKO, Danmarks Designskole, Hellerup Akademi, Saint Martins el-
ler er autodidakte designere. Med stor entusiasme, talent og gåpåmod 
udlever de drømmen om eget design, eget univers og den internationale 
succes. De er gode til at skabe opmærksomhed omkring deres produkter 
via personlig branding, sponsorering af skuespillere og mediefolk, og en-
kelte afholder sågar shows i den spæde start. Der er fuld fart på branding 
og kommunikation. 

Det går den rigtige vej mht. udviklingen af iværksættere i branchen, 
men hvordan kommer disse virksomheder videre internationalt?

 

Isaksen Design – en iværksætter med internationale ambitioner
Én af de virksomheder, der er godt på vej ud på de internationale marke-
der, er Isaksen Design. Nickie og Rita Isaksen, der startede virksomhed 
sammen for seks år siden, er oprindeligt fra Grønland. Isaksen Design er 
derfor stærkt inspireret af hjemlandet i form af farver, snit og natur. Det 
er en typisk iværksættervirksomhed, som startede på Vesterbrogade i en 
kælderbutik med et skrædderbaseret unikakoncept.

Udviklingen er gået stærkt. Isaksen var på modemessen CPH Vision 
for første gang i august 2006, og fik blandt andet besøg af kronprinsesse 

GEM-Antologi 2008.indd   168 15/12/08   8:11:45



169EN  INTERNAT IONAL  KOLLEKT ION  AF  KOMPETENCER  –  MED  FOKUS  På  TØJBRANCHEN

Mary på standen. På den følgende messe i februar 2007 blev Isaksen op-
daget af det eksklusive stormagasin Takashimaya på 5th. Avenue i New 
York, og Børsen skrev i december 2007, at Isaksen Design var blandt de 
bedst sælgende mærker hos Takashimaya. 

Det resulterede efterfølgende i deltagelse i messe for første gang i USA, 
og virksomheden har i dag et internationalt publikum med 65 forhand-
lere i henholdsvis Island, Grønland, Norge, Sverige, Nederlandene, 
Danmark, Canada og USA.

Det betyder dog ikke, at Isaksen Design som iværksætter kan læne sig 
tilbage og nyde succesen. Det er hårdt arbejde og kræver, at der også er 
fokus på økonomi og forretningsudvikling. Som Nickie Isaksen udtryk-
ker det: ”Jeg brænder for design, men det kan være dyre lærepenge at 
betale, hvis man ikke har indsigt og erfaring med produktion, agenter, 
budgetter og likviditetsstyring. Ofte handler det om at navigere og træffe 
gode beslutninger for at minimere ens risici. Og det er jo faktisk det stik 
modsatte af, hvordan designprocessen fungerer.”

”Det er helt afgørende for vores fremtidige succes, at vi styrer efter vores 
fastlagte forretningsplan, og at vi på et tidspunkt samtidig får tilknyttet 
andre kompetencer i et advisory board, som vi kan sparre med og få et 
modspil fra”, fortsætter Nickie Isaksen. 

Problemstillingen for os er, at vi faktisk konstant skal kontrollere vores 
vækst for ikke at havne mellem to stole. Det kræver benhård styring af 
likviditeten og eksempelvis, at kunder betaler deres fakturaer til tiden. 
Herudover arbejder vi nu også med at få tilført eksterne investorer, så vi 
kan sikre en hurtigere vækst på eksportmarkederne.” 

Operationel forretningsplan til kreative designere
Det er lignende problemstillinger og udfordringer, små og mellemstore 
virksomheder (SMV´er) oplever i programmet BornCreative, som er et 
tilbud fra Danmarks Eksportråd til virksomheder i den danske kultur- og 
oplevelsesindustri, hvor potentialet for eksport er stort.

Vi rådgiver iværksættere – typisk designere inden for mode- og tekstil-
branchen – i forbindelse med eksportforberedelse, strategi og forretnings-
udvikling. Udbyttet er en operationel handlingsplan for iværksætteren til 
brug for internationalisering. En plan, som blandt andet Isaksen Design 
har gjort brug af.

Hvad er de store udfordringer inden for denne branche? Generelt over-
ser iværksætteren den forretningsmæssige side af sagen, som fx økonomi, 
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salg og markedsføring og koncentrerer sig hovedsageligt om produktet og 
designet. Og det er der intet forkert i. Designeren har dog ofte blot en 
mindre konkret viden om godt købmandskab og struktureret virksom-
hedsudvikling, men dette er afgørende for, at de kan blive større interna-
tionale spillere. Netop en operationel handlingsplan med fokus på inter-
nationalisering kan medvirke til at få udpeget de rette agenter/partnere, 
og hvilke markeder der bedst understøtter produktet, for på den måde at 
kunne vokse sig til en virksomhed med en betydelig eksportandel på læn-
gere sigt. Og som en ekstra bonus for en iværksætter kan handlingsplanen 
være med til at minimere risici og faldgruber.

Der er flere opskrifter på succes
Det er svært at opstille en færdig opskrift på succes. Omvendt er der flere 
fællesnævnere, som går igen, og som enten medfører de samme problem-
stillinger eller kan være vigtige faktorer for vækst. Vi er derfor overbeviste 
om, at der skal etableres et sæt af (spids)kompetencer, som skal udvikles 
og organiseres, for at dansk mode for alvor skal styrke og fastholde den 
internationale status.

Når man ser på den danske modebranche som helhed, er det typisk i 
mellemsegmentet, de fleste etablerede spillere bevæger sig, mens vi ikke 
kan måle os med de dyre luksusbrands i udlandet. Det viser sig også i 
underskoven af danske iværksættere, som typisk går efter samme mellem-
segment. Det vil sige, at det kan være svært at skabe sig en niche i det dyre 
segment, da der, bortset fra salget af dyre danske pelse, ikke er tradition 
for at udvikle sig i et segment, hvor man kan tiltrække nyrige russere og 
asiater. Desuden er det en meget tung omkostningspost at markedsføre et 
luksusbrand. Det kræver store summer og stabile, tålmodige investorer. 

Der er dog en række nye iværksættere på vej frem, som ser stort på 
hidtidige konventioner, og som vil lege med de store. Det betyder, at de 
fra starten skal tænke kommercielt. Her er kapital og investorer måske 
løsningen, men hvad vil det sige pludselig at skulle tiltrække penge for at 
få skabt større international vækst? Og hvordan gør man det i en branche, 
hvor iværksættere ikke er vant til at samarbejde, når man forlader design-
skolerne, men tværtimod har behov for at vise, at man kan stå på egne 
ben, selvom det måske ofte kunne give god mening at gå sammen?

Den internationale konkurrence i modebranchen er hård, og derfor 
er det afgørende, at den danske modebranche bliver bedre til at skabe 
vækst. Et nyt initiativ er Modezonen, som skal arbejde med blandt an-
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det internationalisering, talentudvikling, forbedring af virksomhedernes 
adgang til viden, netværk, styrkelse af det globale udsyn samt fokus på 
markedstrends. Danish Fashion Institute (DAFI) er projektholder og 
har blandt andet TEKO, Danmarks Eksportråd, Dansk Design Center 
og Dansk Erhverv som partnere og støttes økonomisk af Økonomi- og 
Erhvervsministeriet.

Et andet tilbud til iværksættere i branchen er programmet ”Fashion 
Accelerator”, der skal være med til at modne branchens forretningsforstå-
else. TEKO, Danish Fashion Institute, Dansk Textil og Beklædning samt 
Væksthusene for Midtjylland og Hovedstaden står bag det nye initiativ. 
Målet er at styrke forretningskompetencerne hos danske modevirksom-
heder og klæde dem på til at komme ud på internationale markeder. 
Hensigten er at bidrage til, at iværksætterne får et større netværk, bedre 
samarbejdsrelationer og en klar strategi for vækstprocessen. Indholdet er 
salg og markedsføring, distribution, sourcing, kapital og internationali-
sering og sker i form af masterclasses, temamøder, workshops og netværk 
med eksperter og forretningsfolk.

Hvornår er virksomheden klar til eksport?
Det kan være en fordel for en iværksætter at opbygge et solidt hjem-
memarked, før virksomheden entrerer på nærmarkeder eller oversøiske 
markeder. Denne ”konservative” opstart er god, fordi det er vigtigt at 
have gjort sig de første erfaringer med design, produktion, salg, levering, 
fakturering og betaling. Der opstår typisk en del ”børnesygdomme” i for-
bindelse med produktion, levering og godkendelse af kollektionsprøver, 
avancestruktur osv. Og disse bør som minimum være på plads og gen-
nemtestet, inden virksomheden bevæger sig ud på eksportmarkeder, hvor 
andre udfordringer trænger sig på. 

Et eksempel på, hvor vigtigt en markedsstrategi er, illustreres af en anden 
nystartet modevirksomhed med et unikt, nicheorienteret design. Dygtige, 
innovative designere med gåpåmod og høj motivation, som hurtigt ønsker 
at komme ud på eksportmarkederne. Udgangspunktet er: ”der er jo kun 
muligheder for få kunder i Danmark”. Dér hvor virksomhederne erfarings-
mæssigt bør give det en ekstra tanke, er ved valg af marked. I dette tilfælde 
ønsker virksomheden at entrere i Kina. ”Det er dér, væksten sker, Europa 
og USA er inde i en recession”, argumenterer virksomheden. 

Der rejser sig dog en række spørgsmål: Har I overvejet, at der er store 
omkostninger forbundet med at komme ind på et oversøisk marked? 
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Hvordan ser jeres kapital ud på den korte bane? Har I erfaring med pro-
duktion og en succesfuld levering fra tidligere kollektioner? Hvor reali-
stisk er det at finde en distributør i Kina, når virksomheden er nystartet 
og ingen erfaringer har på dette område? Det kunne overvejes at starte 
med eksport til enkelte butikker på udvalgte markeder for derved at teste 
og få konkrete erfaringer med værdikæden: design – produktion – salg 
/ markedsføring – logistik? En mindre virksomhed og iværksætter kan 
knække halsen på at tage alt for store risici uden at have en klar strategi 
for, hvordan markedet skal angribes, dertil kommer toldforhold, sprog, 
kultur, tiden og økonomi til at rejse. 

Der er ingen endelig facitliste mht. valg af marked. Det afgørende er 
fokus og et grundigt forarbejde, inden virksomheden entrerer på eks-
portmarkeder. Mange iværksættere har erfaret, at det kan være livsfarligt 
at begrænse sig til et godt hjemmemarked i opgangstider, da man som 
iværksætter kan blive sårbar, når de økonomiske strømpile peger nedad. 
Som nystartet, mindre virksomhed bør man ikke entrere med agenter 
spredt ud på mange markeder i starten. De store, seriøse distributører 
kommer typisk senere i forløbet. Dvs. når virksomheden har opbygget et 
solidt fundament, er klar til at investere i markeder og dermed finansielt 
parat til at eksekvere de store ordrer. 

Netop i typiske iværksætterbrancher kan det også blive så tætpakket 
med konkurrenter i samme kundesegment, at man kommer til at træde 
hinanden over tæerne. Derfor er det godt i tide at få afdækket sine mu-
ligheder på nye markeder og få etableret de rigtige kontakter til agenter 
eller distributører. Men igen er det vigtigt at gøre sig klart, at der skal 
investeres penge og tid, hver gang man går ind på et nyt marked. 

Det kan ofte kræve mange indsatser, før den rigtige kontakt på et givent 
marked resulterer i et succesfuldt samarbejde og et godt eksportsalg. Så 
virksomheden skal være fremsynet og kunne tåle at have et langsigtet blik 
på eksportmarkeder. Til gengæld bliver man så oftest også belønnet. 

Hvordan kompetencer bedst mulig udvikles og organiseres 
Hvad sker der, når forretningsplanen er gennemarbejdet, og rådgiverne er 
gået? Ofte skabes der et tomrum, da der ikke i virksomheden er ressourcer 
og tid til rådighed til, at der for alvor kommer handling bag ordene. Det 
vil sige, at designerne hurtigt er tilbage i hverdagen med en masse gode 
intentioner og en strategi, der ofte kan være svær at udmønte. Derfor er 
det afgørende, at klog kapital implementeres, for at virksomheden får 
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succes. Personer med handlekraft. Det gør hele forskellen. Udfordringen 
ligger i, at der måske ikke er råd til at ansætte sådanne ressourcer fra 
starten. Derfor må der også her tænkes kreativt – etablér et aktivt ad-
visory board, tilføj freelance kompetencer/aktive konsulenter, indtil der 
er råd til at fastansætte. Søg ind i aktive netværksgrupper i branchen (fx 
Danmarks Eksportråds netværksgruppe, DAFI).

Succesfaktorer for en sund udvikling af forretningsideen er erkendelsen 
af den nødvendige kapital, viden og ikke mindst handlekraft – menne-
sker med handlekraft.

Figur 1. Ideen udvikles via kapital, viden og handlekraft

Motivation, bevidsthed om egne stærke og svage sider og evnen til at 
afgive ansvar og ejerskab er afgørende for, om nystartede eller mindre 
virksomheder overlever på længere sigt. Har virksomheden et sammensat 
team af kompetencer, hvoraf centrale områder er dækket ind af spids-
kompetencer, så har virksomheden også grundlaget for at tiltrække in-
vestorer, og dernæst udnytte det designmæssige talent, og opnå en – på 
sigt – sort bundlinje. 

Høst de lavthængende frugter
Som iværksættere er der oftest mangel på næsten alting fra ressourcer til 
kapital, så derfor handler det om at optimere og hente de gevinster hjem, 
store eller små, som i sidste ende kan forbedre ens økonomi og dæknings-
bidrag.

Det kan være en billig form for supply chain management, hvor man 
går alle sine led og processer igennem, og hvor den sunde fornuft råder. 

Kapital

Handlekraft Viden

Idé
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Det kan være helt konkrete mål om at hente besparelser hjem på trans-
portaftaler eller gå sine aftaler igennem med leverandører; køber jeg for 
dyrt ind eller får jeg produceret det rigtige sted? Og når man gør det til 
en fast arbejdsrutine, kan man gå ind og se på mere strategiske områder, 
eksempelvis hvilke produkter jeg tjener mest eller mindst på, og giver det 
anledning til at tage konsekvensen på tabsgivende kunder eller produk-
ter?

Morgendagens højdespringere
Opgaven for den danske modebranche er nu at bevise, at der rent faktisk 
godt kan tjenes penge hele vejen rundt for både store og små virksom-
heder. Det skal i høj grad ske ved at anvende et godt købmandskab og 
bringe klog kapital i spil.

Der er i dag stor afstand fra de største virksomheder som Bestseller, 
BTX Group og IC Companys til de mindste iværksættervirksomheder. 
Problemet for den danske modebranche er, ud over manglen på luksus-
brands, at der ikke findes naturlige arvtagere i superligaklassen. Der er 
flere bud på mulige kandidater i fremtiden, men springet er i øjeblikket 
for stort. 

Det er ”survival of the fittest” og særligt udfordrende at være iværksæt-
ter og designer i dag. Derfor bliver det spændende og interessant at følge, 
hvordan fælles tiltag og kræfter inden for og uden for branchen de kom-
mende år kan styrke positionen for dansk mode og beklædning, således at 
dagens iværksættere bliver morgendagens højdespringere.

Vi er derfor overbeviste om, at der skal etableres en kollektion af kompe-
tencer for iværksættere, som skal udvikles og organiseres, for at dansk mode for 
alvor skal styrke og fastholde den internationale position. 

Grundlaget for succes tager blandt andet afsæt i nedenstående tips og 
råd.

Tips og råd
1. Få den første erfaring i en stor og etableret mode- og tøjvirksomhed. 
Her får du praktisk erfaring og lærer om kollektionsopbygninger, syste-
mer, processer, sourcing, kalenderstyring m.v. 
 Eksempler på dette er Acne Jeans, tidligere Hennes & Mauritz; Rützou, 
tidligere InWear og Bruuns Bazaar, Vadum tidligere Carli Gry; Marlene 
Birger tidligere Marc O´Polo.

GEM-Antologi 2008.indd   174 15/12/08   8:11:46



175EN  INTERNAT IONAL  KOLLEKT ION  AF  KOMPETENCER  –  MED  FOKUS  På  TØJBRANCHEN

2. (Er)kend egne begrænsninger. Du er nået langt, når du indser, at der 
er behov for at få tilført kompetencer og rådgivning udefra til at hjælpe 
dig med at tage de store, tunge beslutninger. 

3. Få udarbejdet en konkret handlingsplan for internationalisering. 
Der findes en række tilbud til mindre virksomheder. Blandt andet Born 
Creative under Danmarks Eksportråd, Væksthuset og Dansk Tekstil og 
Beklædning.

4. Få andre øjne på forretningsideen
Få professionelle til at hjælpe dig med at evaluere din eksisterende for-
retningsidé og positionering. Hvilket behov i markedet ønsker din virk-
somhed/produkt at dække? Hvordan vil du differentiere dig i forhold til 
totalmarkedet? Såfremt du har store ambitioner med dit brand og villig 
kapital, da allier dig med brandingeksperter til at definere identitets- og 
kommunikationsplatformen.
 
5. Balance og fastsættelse af pris
De 4 P´er: Price, Product, Place, Promotion skal altid være i balance. Det 
er kortsigtet at fastsætte høje priser på et produkt, der ikke er realistisk i 
forhold til kvalitet og kendskabsgraden. Nicheprodukter og ”hot items” 
kan overleve en rum tid med en ubalance i pris/kvalitet. 
Dog bliver du hurtigt straffet på eksportmarkederne. Udfordringen er 
derfor at se kritisk på, hvorvidt produktionspriserne er for høje i forhold 
til omkostningerne. Bør forretningsideen redefineres, eller skal der søges 
hjælp til at finde leverandører, der er fleksible mht. minimumsordrer?

6. Avancestruktur
Fastsæt en avancestruktur, som gør, at du præcis ved, hvortil du maksi-
malt kan forhandle rabatter og særlige aftaler med salgspartnere. Få hjælp 
til at definere avancestrukturen, hvor der er taget hensyn til samtlige faste 
og variable omkostninger. 
 
7. Uforudsete omkostninger i forbindelse med internationalisering
Undersøg nøje toldforhold, fragt mv., inden du siger ja til ordrer fra fjer-
ne markeder. I sidste ende er dette omkostninger, som virksomheden og 
kunden skal dele og forholde sig til. 
 Husk at udarbejde en reklamationspolitik samt leverings- og betalings-
betingelser for internationale kunder. 
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 8. Indgå aftaler med seriøse agenter og partnere
Det kan være et dyrt bekendtskab med agenter og samarbejdspartnere, 
som ikke er seriøse fra starten. Og hvordan evaluerer du, om agenten er 
seriøs? Allerførst: De lette og hurtige aftaler er ofte også de kortsigtede og 
useriøse. Stil krav, og spørg ind til et potentielt samarbejde med agenten 
fra starten. Sørg for, at der er forventningsafstemt på målsætningen for 
minimum det første år samt en konkret plan for distribution (mapping), 
organisation, events, positionering, prisniveau, opfølgning, højt kommu-
nikationsniveau m.v. 

9. Check processerne 
Gennemgå alle led i værdikæden især med fokus på økonomiske faktorer. 
Ansvarlig og kritisk stillingtagen til interne systemer og processer, såsom 
produktions-set up, likviditetsbehov og handlingsplan. Sørg for at høste 
oplagte gevinster og minimere risici. Overvej at belåne fakturaer/facto-
ring, og implementer effektive it-systemer. Brug budgetter aktivt, og jus-
tér dem løbende, og find ud af, hvilke produkter man tjener på, og hvilke 
man ikke tjener på. Hvad er din gennemsnitlige avance pr. kollektion?

10. Effektiv markedsføring virker 
Effektiv markedsføring behøver ikke være ensbetydende med dyr mar-
kedsføring og store budgetter. Ved konstant at følge en ”work and think 
smarter”-tankegang kan du opnå god eksponering via netværk, relationer, 
internet, product placement, samarbejde med relaterede brancher og an-
dre medier.

11. Etablér bestyrelse eller et advisory board
Er du klar til at sammensætte en bestyrelse, advisory board eller ledelse, 
som består af ”praktikere” med forskellige kompetencer? Tænk over, om 
du har en ”tantebestyrelse”, hvis du har en bestyrelse i dag. Udbyg dine 
alliancer og netværk. Alliér dig med en partner – en, der har den forret-
ningsmæssige erfaring.
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Links
www.aspiremanagement.dk
www.shareworks.eu
www.um.dk/da/menu/Eksportraadgivning
http://www.fashionaccelerator.dk
www.danishfashioninstitute.dk
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VisionCamp: Om innovativ faglighed 
som omdrejningspunkt for 
entreprenant kompetenceudvikling
Astrid Heidemann Lassen, Aalborg Universitet og Suna Løwe Nielsen, Syddansk Universitet

Resumé
En af de centrale udfordringer, der peges på inden for entreprenørskab er at stimule-
re videnintensive entreprenører, idet det antages, at disse bærer det største potentiale 
for vækst. Derfor er dette emne også særligt interessant i forbindelse med undervis-
ning i entreprenørskab og tillæring af entreprenante kompetencer. I kreativitetsun-
dervisning har camp-metoden haft stor fremdrift inden for de seneste år, og med 
denne artikel sættes der fokus på, om metoden også kan anvendes til at arbejde med 
kombinationen af kreativ idégenerering og faglig dybde og derigennem stimulere 
entreprenante kompetencer. Baseret på forløbet VisionCamp 2008, der eksplicit 
satte fokus på at kombinere fagfeltet ”supply chain management” og kreativitet, 
illustrerer artiklen camp-metodens relevans og peger på centrale del elementer i en-
treprenante kompetencer (kreative kompetencer, teknisk/faglige kompetencer og re-
lationelle kompetencer), som kontinuerligt stimuleres herigennem.

 

Artiklens ærinde
I en række sammenhænge har man gennem de sidste år gjort brug af 
camp-metoden til at arbejde med idéudvikling, innovation og implemen-
tering. Metodens intense forløb hyldes som et middel til, at de stude-
rende både generer store mængder ideer og danner innovative koncepter 
heraf. Det er således også nærliggende at forestille sig, at camp-metoden 
er velegnet til at udvikle og træne evnen til entreprenant nytænkning, 
som i høj grad bygger på evnen til at danne innovative koncepter. 
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En af de centrale udfordringer, der peges på inden for entreprenørskab, 
er dog til stadighed at stimulere i særdeleshed videnintensive entreprenø-
rer. Dette betyder, at generering af den gode idé skal kombineres med 
den rette viden for at kunne udføre ideen og dermed skabe entreprenant 
værdi. Dette behov rejser spørgsmål om, hvorledes camp-metoden kan 
anvendes til at arbejde både med kreativ idégenerering og faglig dybde og 
derigennem sikre genereringen af videnintensive ideer og udnyttelse af det 
potentiale, der ligger i dyb faglighed. Artiklens ærinde er at belyse dette 
spørgsmål.

Vi starter artiklen med en kort diskussion af begrebet entreprenante 
kompetencer og understreger herigennem tanken om, at et entreprenant 
beredskab kan tillæres, om end en færdig opskrift på entreprenant succes 
ikke kan opstilles. Vi introducerer derpå Kolbs erfaringsbaserede lærings-
teori, som indeholder et begrebsapparat, der kan anvendes til at forstå 
behovet for at integrere kreativitet og faglig fordybelse i udviklingen af 
entreprenante kompetencer. Herefter illustreres VisionCamp 2008-forlø-
bet for specifikt at udfolde camp-metoden som middel til at opnå balance 
mellem orientering mod at ”løse opgaven rigtigt” baseret på eksisterende 
faglig viden og at bruge faglig indsigt til at skabe et væld af nye mulig-
heder. Afslutningsvis diskuteres de muligheder, camp-metoden byder på, 
og der peges på elementer, som bør integreres i stimulering af fremtidens 
videnintensive entreprenører.

Artiklens fundament
Artiklen empiriske fundament er baseret på erfaringer med afholdelsen af 
VisionCamp 2008. VisionCamp var en udfordrende og intensiv arbejds-
form, hvor forskellige grupper over tre dage havde mulighed for at ud-
vikle og præsentere innovative løsninger til konkrete udfordringer, som 
de oplevedes af fire førende danske industrielle virksomheder. Opgaverne 
var alle relaterede til emnet ”Fremtidens Intelligente Supply Chain”. 

VisionCamp havde, til forskel fra andre typer camps (innovations-
camps, kreativitetscamps, etc.), det eksplicitte formål at dyrke innovation 
inden for et specielt fagligt område og dermed øge de studerendes evne 
til at kombinere faglig dybde og nytænkning. Campen er således et godt 
eksempel at tage udgangspunkt i for at diskutere, hvorledes man kan sti-
mulere videnintensive entreprenører.

Campen bestod af 49 deltagere fordelt i ni grupper. Deltagernes faglige 
profiler fordelte sig bredt fra meget teknisk betonede ingeniørretninger, 
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over cand.merc.-uddannelser til uddannelser med fokus på design og 
kreativitet. De følgende uddannelser var repræsenterede:

·  Ingeniøruddannelser: Energiteknik; Global Forretningsudvikling; 
Virksomhedssystemer; Produktion og Ledelse; Civilingeniør, planlæg-
ning og ledelse; International Teknologiledelse; Maskinteknik; Akustik; 
Design og Innovation

·  Cand.merc.-uddannelser: cand.merc. in Innovation, Knowledge 
and Economic Dynamics; Kreativitet og Innovation; Cand.merc. i 
Innovation og Entrepreneurship; International Business; cand.merc.jur; 
International Business Economics

Grupperne blev dannet af deltagerne selv inden campens start, og samtli-
ge grupper havde fulgt rådet om at sammensætte sig tværfagligt. Der blev 
i løbet af campen fortaget en række kvalitative interviews med samtlige 
ni deltagende grupper. Disse interviews fokuserede på at dokumentere 
de studerendes indtryk og overvejelser i løbet af processen. Efterfølgende 
blev der fulgt op med en spørgeskemaundersøgelse til individuel besva-
relse. Denne undersøgelse dokumenterede blandt andet fordelingen af 
fokus på kreativitet kontra faglighed, udbyttet af de forskellige faser i 
processen, effekten af de indlagte elementer, samarbejdet med virksom-
hederne og balancen mellem idégenerering og fokusering. 31 ud af 49 
deltagere (63,25%) deltog i undersøgelsen. 

Entreprenante kompetencer
Entreprenante kompetencer bliver diskuteret vidt og bredt i litteraturen, 
hvor den tydeligste skillelinje har været mellem de, der mener, at sådanne 
kompetencer kan tillæres, og de, der mener, at det at være entreprenant er 
en medfødt egenskab, som derfor ikke kan tillæres. I takt med den øgede 
interesse for entreprenant undervisning synes der dog i stigende grad at 
være konsensus om, at man gennem træning kan danne et beredskab af 
entreprenante kompetencer. Dette støttes blandt andet af Peter Drucker, 
der udtrykker det således: ”The entrepreneurial mystique? It’s not magic, it’s 
not mysterious, and it has nothing to do with the genes. It’s a discipline. And, 
like any discipline, it can be learned.” (Drucker, 1985). Dvs. at man ved at 
skabe kendskab til en række af de elementer, der anses for at være vigtige i 
den entreprenante proces, kan øge sandsynligheden for, at de studerende 
vil kunne begå sig som entreprenører, om end en færdig opskrift for en-
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treprenant succes ikke kan gives. Vi deler i denne artikel opfattelsen af, at 
et beredskab af entreprenante kompetencer kan tillæres. 

Dog må undervisning i entreprenørskab, i modsætning til de fleste an-
dre discipliner inden for management, kunne omfavne en kontekst af 
talrige selvmodsigelser eller paradokser. Som Timmons & Spinelli (2004) 
bemærker: ”One of the most confounding aspects of the entrepreneurial proc-
ess is its contradictions. Because of its highly dynamic, fluid, ambiguous, and 
chaotic character, its constant changes frequently pose paradoxes.” (p. 50). 
Et beredskab i entreprenante kompetencer må derfor omfatte mere end 
blot evnen til at etablere en virksomhed; det er evnen til både at kunne 
få nye ideer, se potentialet for fremtidige forretningsmodeller og reagere 
proaktivt og agilt herpå. Men hvordan tillæres et beredskab af entreprenante 
kompetencer bedst muligt? 

Vender vi blikket mod læring som forskningsfelt, finder vi at især Kolbs 
tanker om erfaringsbaseret læring giver genlyd i mange tilgange til didak-
tik og undervisning. Erfaringsbaseret læring har optrådt i forskellige for-
mer gennem det sidste århundrede, men blev som begreb slået grundigt 
fast i 1971, da David Kolb og Roger Fry anvendte Kurt Lewins arbejde til 
at udvikle begrebet ”experiental learning theory” (i det følgende forkortet 
ELT) (Kolb, 1971). ELT blev senere uddybet betydeligt i Kolbs bog om 
erfaringsbaseret læring (1984), hvor han – gennem en syntese af tanker 
fra eks. Kurt Lewin, John Dewey, Jean Piaget, William James og Carl 
Jung – udviklede og beskrev ELT som en holistisk læringsproces baseret 
på erfaringer (Kolb, 1984; Kolb & Kolb, 2005). I ELT defineres læring 
således: “The process whereby knowledge is created though the transformation 
of experience. Knowledge results from the combination of grasping and trans-
forming experience” (Kolb, 1984, p.41). Kolb foreslår, at man lærer i en 
cyklisk proces, som konstant forener læringsformerne: ”Konkrete erfarin-
ger” versus ”Abstrakt begrebsliggørelse” og ”Reflekterende observation” 
versus ”Aktive eksperimenter”.

Overføres disse begreber til, hvorledes et beredskab af entreprenante 
kompetencer kan tillæres, synes ELT’s fokus på at forene reflekterende 
og aktive læringsstile ideel til at indfange de forskelligt rettede behov, 
der opstår i en entreprenant proces. For eksempel fokuserer Solomon & 
Fernald (1991) og Gorman & Hanlon (1997) på behovet for at integrere 
konkrete erfaringer (en af de vigtigste komponenter i ELT) i iværksætter-
uddannelse, og at dette kan opnås gennem aktiv inddragelse af de stude-
rende i forskellige læringsprocesser. Også Heinonen & Poikkijoki (2006) 
beskriver fordelene ved at flytte iværksætterundervisning til læring i en 
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kontekst, der er så tæt på virkeligheden som muligt. Litteraturen giver 
en række forskellige eksempler på teknikker til erfaringsbaseret læring, 
lige fra markedsbaserede metoder (fx praktikophold) til mindre krævende 
klasseværelsebaserede metoder (fx rollespil og simuleringer). 

Det er ikke svært at forestille sig, at også camp-metoden kunne være 
velegnet til at udvikle entreprenante kompetencer, da de studerende her 
får rig mulighed for igennem aktive eksperimenter at danne erfaringer 
med foretagsomhed generelt. Dog er det i denne sammenhæng vigtigt at 
overveje, hvorledes camp-metoden kan flytte fokus fra hovedsageligt at 
være orienteret mod kreativitet til også at kunne omfavne faglig fordy-
belse. Camp-metoden tager pt. sit udgangspunkt i kreativitetslitteraturen 
og bygger blandt andet på en række værktøjer, der understøtter transition 
fra at være vertikalt tænkende i innovationsprocessen til at være horison-
talt tænkende. Vertikal tænkning er analytisk/rationelt funderet og følger 
logiske mønstre for, hvad der synes mest indlysende til én færdig løsning, 
hvorimod horisontal tænkning er orienteret mod at skabe et væld af for-
skellige løsninger på problemet og derigennem søge ny mening (Herlau 
& Tetzschner, 2006; Byrge & Hansen, 2008). Ved at anvende begrebsap-
paratet fra ELT om erfaring, reflekterende observation og aktive ekspe-
rimenter kan dette fokus på kreativitet udvides til også at omfavne fag-
lighed. En interessant diskussion herved bliver, om der opstår et trade 
off mellem ideer til gradvise forbedringer, som baserer sig på deltagernes 
eksisterende erfaringer, eller om kreativitetsmetodikkens fokus på radi-
kalt innovative ideer kan bringes i spil.

Forløbet omkring VisionCamp 2008 vil i følgende afsnit udfolde camp-
metodens anvendelighed i forhold til at stimulere videnintensive entre-
prenante kompetencer.

VisionCamp 2008
VisionCamp blev til ud fra det eksplicitte ønske at integrere kreativitet 
og faglig dybde inden for fagområdet Supply Chain Management. Dette 
ønske blev til i anerkendelse af, at der mere end nogensinde er behov for 
at udvikle innovative løsninger for virksomheders glo bale Supply Chain 
Systems, der omfatter produktion, leverance og distribution af varer og 
service. Dansk industri kan ikke konkurrere på omkostninger, men må 
udvikle innovative løsninger, som på nye måder skaber værdi for kunder-
ne, nye forretningskoncepter og -modeller, og virksomhederne må lære at 
udnytte den danske vidensressource optimalt. Det er derfor slående nød-
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vendigt at sætte entreprenante kompetencer i spil inden for dette emne. 
De fire virksomheder, der deltog på VisionCamp, stillede opgaver under 
overskrifterne:

(1) Bæredygtige forsyningskæder i GRUNDFOS.
(2) Produktionsberedskab i LEGO.
(3) Øst eller vest i VELUX.
(4) Nyt differentieret styringskoncept i B&O. 

For hvert problem blev der på forhånd udarbejdet en skriftlig case på 
10-15 sider, der beskrev virksomheden, problematikken og et ønsket ni-
veau for løsningsforslaget. Desuden stillede hver virksomhed med en eller 
to repræsentanter, der var til rådighed under campen.

For at sikre den dybe faglige indsigt henvendte VisionCamp sig primært 
til studerende på sidste del af deres studium på alle landets ingeniør- og 
handelshøjskoler. Endvi dere blev også ph.d.-studerende og netop færdige 
kandidater inviteret til at deltage. De fremkomne løsninger blev bedømt 
ud fra kriterier, der både fokuserede på kreativitet og faglighed:

·  Forretningsskabelse. Har løsningen potentiale til at sætte virksomheden 
i stand til at imødekomme fremtidige udfordringer og udnytte nye 
muligheder? Har løsningen en tilstrækkelig grad af realisme?

·  Nyhedsværdi. Rummer løsningen stor innovation og originalitet?
·  Faglighed. Bygger løsningen på solid faglig indsigt, og udnyttes nogle af 
de moderne pro duktionsfilosofier og tankesæt?

·  Samfundsmæssigt perspektiv. Rummer løsningen betydningsfulde 
perspektiver for dan ske virksomheder og for samfundet som helhed?

·  Formidlingskraft. Kan løsningens idé formidles på en overbevisende og 
letforståelig måde? 

VisionCamp strakte sig over tre intense dage og fandt sted i inspireren-
de og spændende omgivelser på det 800 år gamle Dronninglund Slot 
i Nordjylland, hvor alle de studerende boede og arbejdede under hele 
forløbet. 

Forløb og faser
VisionCamp blev i høj grad baseret på de studerendes selvstændige ind-
sats, der skulle give dem en følelse af selv at kunne sætte deres entrepre-
nante kompetencer i spil, snarere end at campen skulle undervise dem 

GEM-Antologi 2008.indd   184 15/12/08   8:11:47



185V IS IONCAMP :  OM INNOVAT I V  FAGL IGHED  SOM OMDREJN INGSPUNKT  FOR  ENTREPRENANT  KOMPETENCEUDV IKL ING

i at gøre dette. Dette kunne blandt andet ses ud fra, at de studerende 
selv skulle planlægge deres arbejdsproces og udnytte tiden bedst muligt. 
Det var vigtigt for forløbet at skabe et miljø af selvstændighed, men også 
samtidig at støtte op om processen gennem information om de faser, 
som man typisk går igennem i et kreativt forløb, og at stille en række 
kompetencer til rådighed for de studerende. Faserne, de studerende blev 
introduceret for, var:

1.  Problemforståelse: At gøre sig godt bekendt med problemstillingen og 
den faglige opgave, man står over for, samt gøre sig klar til den proces, 
man skal igennem. 

2.  Fokuseret kreativitet: At skabe trygge omgivelser, hvor redskaber og 
metoder til at kunne arbejde kreativt, bruges. Det skal være tilladt at 
komme med meget uortodokse ideer for herigennem at udnytte grup-
pens potentiale for nyskabende ideer. 

3.  Gradvis konvergens/den gode idé: At trække fokus gradvist væk fra idé-
generering og i stedet dreje det mod idéudvælgelse. Her kan grup-
perne anvende deres faglighed til at vurdere, kommentere og diskutere 
fordele og ulemper ved de skabte ideer og gradvist indsnævre fokus til 
”den gode idé”, som gruppen fordyber sig i. 

4.  Det endelige koncept: At kunne kommunikere budskabet om ideens 
potentiale til andre er også et centralt aspekt af entreprenant kompe-
tence. Det er derfor vigtigt at overveje og planlægge formidlingen af 
det endelige koncept. 

Ud over information om faserne blev en række kompetencer stillet til rå-
dighed i form af sessioner i kreativ tænkning, ”hjerne-shopping”, hvor 
de studerende kunne kortlægge egen viden og søge efter andres viden, en 
session med panel af faglige eksperter; support til informationssøgning 
på universitetsbiblioteket, oplæg om effektiv kommunikation og grafisk 
support til kommunikation af det endelige koncept. Disse indspark blev 
tilrettelagt i overensstemmelse med de overordnede faser i VisionCamp for 
at give naturlig støtte til de studerende, hvis de skulle føle behov for det. 

Faktisk resultat af VisionCamp
En ting er, hvordan VisionCamp var tiltænkt for at kombinere fokus på 
kreativitet og faglighed, en anden ting er, hvordan det så rent faktisk ud-
foldede sig under forløbet.
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Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår det, at de studerende fordelte 
deres tidsforbrug meget jævnt over hele forløbet. Dvs. at de brugte lige 
så meget tid på at arbejde fagligt med problemet som med at genere nye 
kreative ideer. Dette tyder derved indledningsvist på, at vores set up med 
en camp under VisionCamp var velegnet til at kombinere reflekterende 
observationer baseret på faglighed og aktive eksperimenter baseret på 
kreativitet. 

Figur 1: Tidsforbrug i løbet af campens faser

Ser vi nærmere på indholdet af de fire faser, giver det yderligere informa-
tion om, hvorledes processen udfoldede sig, og hvilke elementer der var 
centrale for udviklingen af entreprenante kompetencer.

 
Fase 1: Problemforståelse
Det er indledningsvis interessant at observere, at de studerende brugte 
over 25% af deres tid i fase 1, hvor de prøvede at forstå den problemstil-
ling, de stod overfor. Det var planlægningsmæssigt forventet, at denne 
fase ville fylde langt mindre, og at de studerende hurtigt ville kaste sig 
over idégenerering. Det er derfor centralt at forstå, hvad deltagerne fore-
tog sig i denne fase, og hvilken indflydelse det havde på deres evne til at 
kombinere faglighed og kreativitet.
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Interviews med de studerende afslørede, at de brugte tiden i fase 1 på 
forskellige måder, men at de delte behovet for indgående kendskab til 
hinanden, processen og problemet, før de slap kreativiteten løs. 
–  Først gennemlæste vi casen grundigt og diskuterede den med en kontaktperson 

fra virksomheden for at forstå problemstillingen. Men fordi det var en 
VisionCamp, brugte vi også meget tid på at overveje, at vores idé skulle 
være så visionær, at virksomhedens egne ingeniører ikke lige kunne havde 
fundet den i bøgerne.

–  Vi diskuterede først casen og lavede en analyse for at få et godt overblik.
–  I starten fik vi snakket vores baggrund godt igennem, således at alle vidste, 

hvilke kompetencer gruppens medlemmer havde. Der skete et naturligt spil 
mellem ingeniør-verdenen og cand. merc.-verdenen. Kompetencerne kom 
naturligt i spil igennem de fælles diskussioner.

–  Vi tegnede for hinanden – både casen med figurer og flowdiagrammer og 
indledende ideer.

–  Vi diskuterede først casen og kørte derefter en form for undervisning af 
hinanden i fx. Supply Chain-begreber, for at vi kunne snakke samme 
sprog.

–  Vi læste flere artikler og stillede en masse spørgsmål til eksperterne for virkelig 
at forstå, hvad der lå fast i opgaven, hvad faglitteraturen allerede giver 
løsninger på, og på hvilke punkter vi så kunne være innovative.

Resultatet fortolkes som et udtryk for en struktureret tilgang til kreativi-
tet, hvor det store overblik skaber mulighed for at fokusere den kreative 
indsats på udvalgte områder af en konkret problemstilling. Behovet for 
at danne sig et grundigt indtryk af problemstillingen viser desuden, at de 
studerende indledningsvis havde behov for at danne sig et oversigtsbil-
lede, hvortil de kunne knytte egne erfaringer, faglige begrebsverdener og 
redskaber for derefter at folde ideerne mere ud og slippe kreativiteten løs. 
Dette peger på en læringsproces, der baserer sig på at koble nye tanker til 
et eksisterende erfaringsgrundlag gennem abstrakt begrebsliggørelse for 
derved at kunne danne ny viden.

Fase 2: Fokuseret kreativitet
Herefter gik grupperne ind i anden fase, som overordnet set var den fase, 
der fyldte mest i processen (29%). I denne fase viste de studerende stort 
engagement og anvendte en lang række forskellige øvelser og tilgange 
til idégenerering. Denne kompetence er helt central for entreprenørskab 
og for at skabe innovationshøjde i det entreprenante produkt. Af inter-
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viewene fremgik det blandt andet, at de greb denne fase an på følgende 
måder: 

–  Vi brugte en iterativ proces, hvor der blev afsat fx. 10 min til individuelt 
at skrive gule sedler. Disse sedler blev fremlagt for gruppen, hvorefter vi 
individuelt udarbejde nye sedler. Til sidst blev disse grupperet i emner på 
de opsatte flipovers.

–  Vi strukturerede problemer og nogle mulige løsninger, så vi kunne komme 
med en god og opnåelig general løsning, som virksomheder kunne bruge.

–  Vi brugte vores flipover og sagde, at alle ideer gjaldt. Og så brugte vi “hvad 
nu hvis ...” metoden med at stille et scenarium op og agere ud fra det. Tit 
helt sindssyge scenarier, men det gav også nogle gode ideer.

–  Anvendte Triz-metoden til at styre diskussionen (den russiske forkortelse for 
Teorien for Systematisk Problemløsning (red.))

–  Vi anvendte ”Six Thinking Hats Brainstorming”-metoden.(Tænkehatte er 
en kreativitetsmetode udviklet af Dr. Edward de Bono (red.))

–  Vi startede med brainstorming, hvor hver af os fik få minutter til at skrive 
ideer ned til hver af de små projekter. Disse ideer samlede vi bagefter og 
valgte nogle få af dem ud til at tænke nærmere over. Vi snakkede om dem og 
prøvede at relatere det til den oprindelige opgave. Vi tog disse ideer med til 
vores “brain shopping”-hjælp, og bagefter valgt vi en idé til arbejde videre 
på.

–  Vi opdelte gruppen i to, hvoraf den ene del foretog en fri brainstorm. 
Derudover forsøgte den anden del af gruppen at opstille kriterier og derved 
få en mere fokuseret brainstorming-process.

–  Vi forsøgte os med mange forskellige metoder: brainstorm, idétræ, omvendt 
brainstorm. Derudover brugte vi metoder, der bragte os ud af vores vante 
omgivelser: løbe en tur, gå en tur i skoven, tage i supermarkedet sammen, 
ligge på gulvet frem for at sidde ved bordet.

–  Nogle af os brugte den kreative platforms principper til at løfte vores ideer 
op på et højere niveau. Vi gik tilbage og fortalte de andre om vores ideer, 
og jeg tror, det fik alle til at føle, at ideerne i den kreative fase ikke kunne 
blive for vilde.

Disse resultater skaber et billede af stor bredde i måden at gå til kreativi-
tet på, stor seriøsitet i holdningen til, at kreativitet og idégenerering kan 
stimuleres gennem bestemte metoder, og ganske strukturerede processer 
omkring idéskabelse. Fokus lå i denne fase ikke primært på fagligheden 
inden for Supply Chain, men på tilgangen til kreativitet. Langt størstede-
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len af grupperne gjorde i denne fase brug af de tilbud om støtte i kreativ 
tænkning, der blev stillet til rådighed. 

Der viste sig stor forskel i antallet af ideer skabt i denne fase. Som det 
fremgår af figur 2, fordeler langt størstedelen sig ganske overraskende 
mellem dem, der skabte færrest ideer (1-10 ideer = 24%), og dem, der 
skabte flest ideer (50-100 ideer =31%). 

Figur 2: Antal ideer generet i løbet af campen

Sammenholdes dette med, hvorledes de endelige løsninger blev bedømt, 
viser det sig, at ud af de tre bedst bedømte løsninger genererede grup-
perne bag de to bedste løsninger hver 50-100 ideer, mens gruppen bag 
den tredje bedste løsning skabte 1-10 ideer. Dommerpanelet fremhævede 
de to første grupper for deres nytænkning og den tredje grupper for deres 
solide og godt gennemtænkte koncept. Begge typer løsninger var brug-
bare for virksomhederne, men bedømmer vi i forhold til entreprenante 
kompetencer, blev det vurderet, at nyhedsgraden i løsningerne baseret på 
det største antal ideer var højest. Disse grupper formåede således både at 
indfange innovativ højde og faglig dybde.

Fase 3: Gradvis konvergens/den gode idé
Ved begyndelsen af tredje fase havde grupperne således dannet et væld af 
ideer, som de nu skulle sortere og betragte ud fra deres faglighed for at 
nå en både innovativ og faglig solid løsning. I forhold til udviklingen af 
entreprenante kompetencer skulle det her vise sig, om det ville lykkes at 
kombinere den faglige fordybelse og den kreative idégenerering, eller om 
disse ville forblive to modsatrettede processer. 
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Denne fase blev af flere grupper i starten oplevet som frustrerende, da 
de blev tvunget til at give slip på mange af de gode ideer, som de havde 
genereret, og i stedet fordybe sig i enkelte ideer. Brain shopping blandt 
ekspertpanelet blev i høj grad brugt til at bryde fokuseringen på idége-
nerering og diskutere fagligt indhold i forhold til de enkelte ideer. Dette 
peger på, at de studerende ikke blot gjorde brug af egne erfaringer i deres 
læringsproces, men også forsøgte at integrere erfaringer fra andre og der-
ved at nå en øget faglig dybde såvel som innovationshøjde

Derudover fremhævede flere grupper, at deres håndtering af kompeten-
ceprofiler (menneskelige såvel som faglige) var afgørende for, at de kunne 
sadle om i fokus, håndtere de frustrationer, det medførte, og opretholde 
energien i deres arbejdsindsats. Som det fremgår af følgende citater, be-
stod denne proces ikke blot i at vælge ”den gode idé”, men også i atter 
at gennemtænke/reframe denne valgte idé fra nye vinkler for derved at 
udfolde den yderligere til faglig diskussion:

–  Vi lavede opsamling og gruppering af ideer fra brainstorming og diskuterede 
dem. Vi analyserede muligheder og deres konsekvenser for virksomheders 
udvikling og valgte de tre ideer, som vi arbejdede videre med.

–  I vores gruppe havde vi ca. samme faglige kompetencer med små variationer. 
Derfor var det det mere de menneskelige kompetencer, der var vigtige her, 
for at vi kunne komme videre og holde gejsten. 

–  Vi filtrede vores ideer ved at tale med eksperterne. Det gik op for os, at vi 
havde mange koncepter, der relaterede sig til marketing, men ikke så meget 
til Supply Chain, og vi kunne skære nogle af dem væk og koncentrere os om 
Supply Chain.

–  Vi valgte hver især fire ideer af dem, som var skabt under den fokuserede 
kreativitet, som vi mente, der var noget potentiale i, og så snakkede/
diskuterede vi dem dybere. Nogen snakkede også med eksperterne om de 
ideer, de syntes var bedst, for at få mere kød på dem.

–  Vi havde i gruppen mange “klassiske” roller, som dukkede op i løbet af 
campen, og vi forsøgte at bruge de forskellige roller og kompetencer på 
forskellige tidspunkter i forløbet. Gruppemedlemmerne med en mere 
analytisk tilgang var meget på banen her og gjorde det nemmere at komme 
videre til en endelig løsning. Det var meget naturligt, at visse typer vil være 
mere fremtrædende i de forskellige faser.

–  Vi lavede mundtlige sammenfatninger indimellem om de ting, vi havde 
samme mening om, og tilføjede og udarbejde nye ideer.

–  Vi brugte resultater fra PESTEL-analysen (analyse af en virksomheds 
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eksterne rammebetingelser (red.)) til at se på, hvordan og hvilke udfordringer 
der ville være aktuelle at kigge nærmere på.

–  Vi prøvede at blive mere faglige igen og anvendte systematiske metoder som 
fx opstilling af en diskussion af fordele og ulemper og vurdering af vores 
ekspertinterviews.

Det gælder således for denne fase, at de studerende benytter en række 
metoder til at kombinere egne erfaringer med kreative ideer fra fase 2 for 
herigennem at eksperimentere med mulige løsninger. Sorteringsprocessen 
fra de mange ideer til de få ideer indeholder således både brug af eksiste-
rende erfaring, reflekterende observation og aktive eksperimenter.

Fase 4: Det endelige koncept/formidling
Den afsluttende fase blev indledt med et foredrag om vigtigheden og ef-
fekten af effektiv kommunikation af budskaber og forskellige virkemidler, 
der kan anvendes for at opnå modtagerens opmærksomhed. Denne fase 
fyldte mindst rent tidsmæssigt i forløbet (18%), men indeholder alligevel 
vigtige elementer at forholde sig til i forhold til udviklingen af entre-
prenante kompetencer blandt deltagerne. En betydelig del af succesfuld 
entreprenørskab er også evnen til at kunne aktivere sine ideer og omsætte 
dem til praksis, og hertil hører evnen til at kunne formidle ideen/budska-
bet til omverdenen (kunder, investorer etc.).

Samtlige af de deltagende studerende havde i forvejen erfaringer med 
præsentationsteknik fra eksamenssituationer og lign. Men at skulle for-
midle en ny idé frem for at skulle vise kendskab til eksisterende viden 
inspirerede, som det fremgår af nedenstående citater, deltagerne til at in-
tegrere nye metoder både i forberedelsen af præsentationen og i selve 
præsentationsøjeblikket:

–  Vi lavede en opdeling i undergrupper i forhold til det endelige koncepts 
underemner. Vi prøvede at visualisere alle elementer for ikke kun at tale til 
dommernes ører – og derudover øvede vi vores præsentationsteknik.

–  Valget af det endelige koncept holdt hårdt, da gruppen var splittet omkring to 
ideer. Den afsluttende idé blev valgt efter en argumenterende fase efterfulgt 
af demokratisk håndsoprækning. Formidlingsopgaven blev ordnet i løbet af 
natten, og tog udgangspunkt i et ønske om at holde sig inden for ti min. og 
dermed have fokus på kun at formidle det absolut overordnede (hvilket ikke 
var så svært, da vi grundet spliden i gruppen omkring valget af ide, ikke var 
kommet særligt langt i udviklingen af ideen).
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–  Der var diskussion om, hvorvidt vi skulle lave en standard akademisk 
præsentation, eller om vi skulle krydre den og lade os inspirere af de 
mennesker, der havde holdt sessions i løbet af weekenden, vi valgte at gå 
mellemvejen. Først definerede vi, hvilke rammer vi havde – dvs. tid, sted, 
midler osv. – og derefter stykkede vi en overordnet præsentation sammen i 
stikord som følge af en gruppediskussion. Derefter delte vi os i tre grupper, 
som hver havde sit område at arbejde med. 

–  Vi brugte meget tid på at være sikre på rækkefølgen af vores indlæg. Hvilke 
argumenter vi synes var vigtige at forklare til personer, som aldrig havde 
hørt om vores idé før.

Udbytte af VisionCamp 
For at vurdere den læring i entreprenante kompetencer, der foregik på 
VisionCamp, blev deltagerne efterfølgende spurgt om deres udbytte af 
forløbet, samt om hvad de mente, de havde lært mest af. Disse vurde-
ringer illustrerer stor bredde i, hvad deltagerne mente, var det vigtigste 
udbytte, og peger samtidig på centrale elementer for deres udvikling af 
entreprenante kompetencer. Således bliver både forståelsen af den krea-
tive proces, fagområdet Supply Chain og håndtering af gruppedynamik 
fremhævet som centrale:

–  Jeg lærte meget både om kreativ arbejdsmetode, men også omkring Supply 
Chain. Jeg har aldrig før arbejdet med det på denne måde, og det var rigtig 
godt at sætte sig ind i noget nyt.

–  Jeg har lært, hvad der virker hæmmende, og hvad der fremmer kreativitet 
på gruppebasis, og jeg har måske også fået et lidt mere nuanceret billede af 
kreativitet, og hvad det indebærer.

–  Da fagstoffet var kendt fra min side, fik jeg fagligt rigtig meget ud af at prøve 
at sætte det i spil på en ny måde. Derudover synes jeg, det var spændende at 
se, hvad andre gruppers resultat var.

–  Jeg lærte noget om samarbejde, og hvor vigtigt det er, at en projektgruppe 
afspejler forskellige kompetencer.

–  Noget rigtig vigtigt, jeg lærte mere om, var, hvordan man kan gribe 
vidensdeling an mellem personer med forskellige faglige og personlige 
baggrunde.

De tværfaglige profiler i størstedelen af grupperne blev fremhævet som en 
særdeles positiv faktor for at kunne ”nå hele vejen rundt om ideen”. Hvad 
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der umiddelbart kunne frygtes at være et dilemma – faglighed kontra 
tværfaglighed – fremstår derfor tværtimod som en fremmende faktor for 
såvel den kreative som den faglige læring på campen. 

Virksomhedsrepræsentanters og dommerpanelets vurderinger af resul-
taterne var meget positive og indikerer, at det lykkedes de studerende 
at ramme et niveau i deres løsninger, som både var innovativt og havde 
praktisk relevans.

Konklusion: Camp-metoden som redskab til stimulering af videnintensive 
entreprenører 
Forløbet omkring VisionCamp 2008 belyser, at camp-metoden indehol-
der en række muligheder i forhold til læring af videnintensive entrepre-
nante kompetencer. Ved at anvende forståelsen af ELT om at sætte erfa-
ringer i spil gennem reflekterende observation og aktive eksperimenter 
blev fokus på kreativitet i camp-metoden udvidet til også at omfavne 
faglighed. Det intensive forløb på tre dage forstærkede fokus på at kom-
binere disse processer snarere end at fokusere på dem enkeltvist og serielt, 
som traditionel undervisning ofte indebærer. 

Ud over at have vist sig at være en særdeles anvendelig metode til læring 
af videnintensive entreprenante kompetencer, illustrerede VisionCamp-
forløbet, også at sådanne kompetencer indeholder en række underkate-
gorier af kompetencer, som hver især er centrale for et succesfuldt udfald. 
Som illustreret nedenstående i figur 3 omfatter disse kompetencer: krea-
tive kompetencer, teknisk/faglige kompetencer og relationelle kompeten-
cer. For fremtidig brug af camp-metoden i forbindelse med udvikling af 
videnintensive entreprenante kompetencer er det således centralt at holde 
sig for øje, at disse kompetencer tilgodeses og integreres. 
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Man kan selvfølgelig forestille sig flere forskellige måder, hvorpå disse ele-
menter kan sættes i spil. Organiseringen af VisionCamp 2008 fokuserede 
først og fremmest på at finde et fornuftigt niveau mellem en styret proces 
og selvstændig planlægning for derved både at tilgodese indlærte faglige 
arbejdsmetoder og aktive eksperimenter med nye ideer. 

Et andet element, der også med fordel kunne sættes særligt fokus på for 
at styrke træningen i entreprenante kompetencer kunne være udviklingen 
og anvendelsen af relationelle kompetencer. På VisionCamp viste dette 
sig at være en særdeles vigtig kompetence for integrationen af kreativitet 
og faglighed, men organiseringsmæssigt var der ikke sat eksplicit fokus 
herpå. Et sådant eksplicit set up vil kunne skabe spændende ny indsigt 
i, hvorledes entreprenørskab bedst stimuleres gennem træning/undervis-
ning. 

Figur 3: Entreprenante kompetencer stimuleret gennem VisionCamp 2008

Entreprenante kompetencer stimuleret gennem VisionCamp

Kreative kompetencer

Baseret på kreativitet, erfaring 
og intuitiv forståelse, der påvir-
ker evnen til at:

- Opdage og udvikle muligheder
- Vurdere komplekse og ustrukturerede situationer
- Re-frame og formidle projektideer til andre

Teknisk/faglige komeptencer

Baseret på analytisk formåen 
og bevidst viden, der påvirker 
evnen til at:

- Sætte teknisk/faglig viden i spil
- Applikere bevidst viden i forskellige sammenhænge
- Absorbere og anvende ekstern viden
- Evaluere og beregne konsekvenser af valg og fravalg

Relationelle kompetencer

Baseret på sociale, psyko-
logiske og  kommunikative 
egenskaber, der påvirker evnen 
til at:

- Håndtere og lede relationer mellem gruppemedlemmer
- Undgå og/eller løse konflikter
-  Tilrette gruppedynamikken under pludseligt opståede 
ændringer
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WOFIE – Fire dages workshop for 450 
studerende i entreprenørskab
Af Søren Hansen og Christian Byrge, Aalborg Universitet

Resumé 
Workshop for Innovation and Entrepreneurship (WOFIE) var en kæmpe 
workshop, hvor 450 studerende ved Aalborg Universitet gennem fire dage 
blev undervist i entreprenørskab, innovation og kreativitet på tværs af 
fakulteter, institutter og studienævn. WOFIE blev gennemført samtidigt ni 
steder på Aalborg universitet i Aalborg, Esbjerg og Ballerup. WOFIE var en 
succes, fordi det kunne lade sig gøre at tænke, planlægge og gennemføre en så 
omfattende workshop – og fordi både lærere og studerende fik en tværfaglig 
og intens erfaring med en helt ny måde at tænke undervisning på. Denne 
artikel er også en historie om, hvordan didaktik baseret på parallel tænkning 
kan anvendes som krumtap i en workshop gennemført af 30 lærere, som for 
de flestes vedkommende aldrig har undervist i entreprenørskab før. Parallel 
tænkning kendes fra kreativitetsverdenen, og en vigtig pointe i denne artikel 
er, at kreativitet er et centralt element i entreprenørskabsundervisning. 
WOFIE blev en succes for de deltagende lærere og studerende, og der var en 
overvejende tilfredshed med at have deltaget.

Indledning
WOFIE´s formål var at tilbyde et undervisningsforløb, hvor de studerende 
kunne afprøve deres faglighed i en entreprenøriel, innovativ og kreativ 
proces – eller mere præcist en skabende proces. Når mennesker skal være 
sammen i en skabende proces, kræver det, at de samles om et fælles fokus, 
og at dette fokus ligger uden for dem selv. Vi kender det fra koncerter 
og fodboldkampe, hvor mange mennesker der ikke kender hinanden, 
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mødes og hurtigt kommer til at føle, at de er fælles om noget stort. 
Fokus anbringes her meget tydeligt uden for den enkelte deltager, som 
derfor føler sig fri til at involvere sig i ”processen” uden tanke for, hvad 
de andre tilstedeværende tænker og siger. Nøjagtig det samme bør gælde i 
en undervisningssituation og da specielt i entreprenørskabsundervisning, 
hvor det netop handler om at være sammen om en skabende proces. 
Entreprenørskab er en skabende handling, men det er også betegnelsen 
for en række kompetencer og teknikker, som skal erhverves gennem 
undervisningen. På WOFIE blev disse kompetencer og teknikker tilegnet 
gennem en proces, hvor resultatet var et idékoncept omhandlende 
kommercialisering af et produkt eller en service. Gennem processen fik 
de studerende en række faglige input, som skulle hjælpe dem igennem de 
forskellige faser af konceptudviklingen. 

Det er vigtigt at forstå, at entreprenørskab på WOFIE defineres som 
foretagsomhed i en retning, der kan skabe nye koncepter for produkter eller 
services. Foretagsomheden er det primære. Entreprenørskab kan beskrives 
som en række kompetencer og teknikker, der kan undervises i ligesom i 
et hvilket som helst andet fag. Disse kompetencer og teknikker er i nogen 
grad nødvendige for, at entreprenøren kan manøvrere på markedet, 
men uden foretagsomhed bliver der aldrig skabt noget til markedet. 
Foretagsomhed er båret af kreativitet – af at udnytte de muligheder, der 
opstår, når man giver slip og engagerer sig i noget uden for sig selv. Det 
kan kræve energi at give slip, som når forsangeren på scenen skaber fokus 
gennem at iscenesætte fælles handlinger som rytmisk råben og hoppen, 
eller når fodboldspilleren vildt gestikulerende løber ud mod tilskuerne. 
Den foretagsomme er karakteriseret af det mod og drive, som opstår, når 
energien til at gøre noget er til stede. I de fleste undervisningssituationer 
er denne energi bundet i de studerendes og lærernes frygt for at dumme 
sig, misforstå teorierne, lave fejl eller for at tabe ansigt over for hinanden. 
Frygt binder den kreative energi. På WOFIE frigøres denne energi 
gennem at gøre det trygt at deltage i en fælles proces. 

Udfordringer i planlægningen af WOFIE
WOFIE opstod som en idé om at tilbyde et kursus i entreprenørskab, 
innovation og kreativitet på tværs af uddannelser på Aalborg universitet. I 
forhold til tidligere pilotforsøg inden for området skulle der være tale om 
et mere omfattende forløb på fire dage. I planlægningen af WOFIE stod 
planlægningsgruppen primært over for følgende udfordringer:
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1. At opnå konsensus om indhold og form.
2.  At gøre WOFIE skalérbar, så den fremover kan indeholde et vilkårligt 

antal studerende.
3.  At få mere end 10 studienævn fordelt på 3 fakulteter til at samarbejde 

om et kursus.
4.  At finde 30 lærere til et kursus inden for et område, der set over 

universitetet som helhed ikke er nævneværdig tradition for at undervise 
i.

5.  At tilbyde undervisningen samtidig i Aalborg, Esbjerg og København.

Organiseringen af WOFIE
WOFIE var både et tværfagligt og tværorganisatorisk projekt. På Aalborg 
universitet er der en administrativ enhed, der hedder AAU Innovation 
og herunder finder vi SEA (Supporting Entrepreneuship at Aalborg 
University). SEA fungerer som en administrativ enhed, der sætter initiativer 
i gang, herunder WOFIE. Mere end ti studienævn og 30 lærere fra tre 
fakulteter har været involveret i WOFIE. Der blev nedsat en styregruppe 
bestående af otte personer fra forskellige institutter samt SEA til at 
planlægge WOFIE. Det unikke i denne proces var, at SEA havde rollen 
som et politisk uafhængigt ”studienævn”, der rekrutterede såvel lærere som 
studerende gennem de fagspecifikke institutter og studienævn. 

SEA nedsatte en tværfaglig arbejdsgruppe bestående af fagfolk fra 
miljøer, hvor der er erfaring med undervisning i enten entreprenørskab, 
innovation eller kreativitet. Denne arbejdsgruppe sammensatte et program 
og udarbejdede en detaljeret drejebog for workshoppen. 

WOFIE´s mål og struktur
Det overordnede mål med WOFIE var at tilbyde de studerende 
undervisning i entreprenørskab, kreativitet og innovation. De studerende 
skulle i tværfaglige grupper af fire-seks udvikle et idékoncept for et produkt 
eller en service for fremtidens marked. Idékonceptet skulle indeholde en 
beskrivelse af ideen samt overvejelser over dens kommercielle potentiale, 
hvordan den skal finansieres og føres til markedet.

Processen var tilrettelagt som et udviklingsforløb med en række faglige 
input undervejs, indlagt dér, hvor de var nødvendige som inspiration for 
løsningen af den aktuelle opgave. Følgende faglige input, alle af en times 
varighed, blev givet i løbet af de fire dage:
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1.  En fremtidsforsker gav et billede af fremtidens marked. Hvor vil 
mulighederne være i fremtiden?

2.  Hvad er innovation? Inkrementel og radikal innovation, innovation 
inden for hele udviklingsforløbet – den nyskabende idé kan lige så 
godt være i finansieringen som i produktet.

3.  Hvordan vælger en venture-ekspert de projektideer, han vil satse på? De 
studerende fik et indblik i, hvad der skal til for at få finansieret en idé.

4.  Forretningsstrategien. Et oplæg om forskellige forretningsstrategier i et 
udviklingsforløb.

5.  Hvordan sælger man sin idé? Hvordan skal ideen præsenteres for at få 
den solgt? Dette oplæg indeholdt en skabelon, de studerende skulle 
anvende til præsentation af deres idé over for en bedømmelseskomité 
bestående af interne og eksterne eksperter inden for området.

Alle de faglige input blev leveret af eksterne fagfolk fra industrien samt 
konsulenter inden for området. På denne måde er det muligt at undervise 
studerende i entreprenørskab, uden at uddannelsesinstitutionen har et 
fagligt miljø dedikeret til denne type undervisning. WOFIE skal være 
med til at skabe en entreprenøriel kultur, snarere end at skabe teoretiske 
eksperter inden for området. WOFIE skal først og fremmest give de 
studerende en erfaring med en entreprenøriel, innovativ og kreativ proces. 
De faglige input skulle alene virke som inspiration til at komme videre i 
et udviklingsforløb og ikke som faglig viden, de studerende efterfølgende 
skulle stå til ansvar for. 

WOFIE var et to ECTS-kursus, som blev evalueret gennem en 
præsentation af de udviklede forretningskoncepter. Kravet til koncepterne 
var ideens nyhedsværdi samt overvejelser over dens forretningsmæssige 
potentiale.

De faglige input blev præsenteret samtidigt i ni forskellige og rumligt 
adskilte lokaler. Det var muligt gennem anvendelsen af videokon ference-
udstyr, som var opstillet i de ni lokaler.

Tværfagligheden er central i WOFIE
De 82 grupper, der deltog i WOFIE, var sammensat tværfagligt ud fra en 
formel, der lød på ”størst mulig tværfaglighed” i hver gruppe. Ingen af de 
deltagende studerede entreprenørskab, kreativitet eller innovation, men 
i kraft af deres hverdagserfaringer med at være skabende individer, vidste 
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de alle sammen en hel del om emnerne på forhånd. Et udgangspunkt 
for undervisning i disse ”fag” er slet ikke at betragte dem som fag, men 
derimod som en skabende adfærd, der kan læres ligesom al anden adfærd. 
WOFIE skulle først og fremmest give de studerende en oplevelse af at 
have været entreprenørielle, innovative og kreative sammen, at have 
været foretagsomme i en proces, hvor fokus aldrig var på faglighed, men på 
lysten og evnen til at gøre noget sammen. Entreprenørskab, kreativitet og 
innovation handler om at bringe viden i anvendelse i en proces, hvor der 
skabes noget nyt. Des mere viden, der bringes i anvendelse, des mere kan 
der potentielt skabes. Derfor skal grupperne sammensættes tværfagligt 
(Byrge og Hansen, 2008).

Det er velkendt, at der kan opstå kommunikative problemer i 
gruppesamarbejde. Mange af disse problemer kan føres tilbage til 
faglige, sociale eller kulturelle forskelligheder i gruppen. I en tværfaglig 
sammensat gruppe er risikoen for den slags problemer selvfølgelig særligt 
høj. WOFIE er et eksempel på, hvordan man kan undgå denne type 
problemer i tværfagligt gruppearbejde eller i gruppearbejde i det hele taget. 
Ved hjælp af parallel tænkning, kendt fra De Bonos seks tænkehatte (De 
Bono, 1987), flyttes fokus uden for det enkelte individ og dermed væk fra 
fagligheden samt uden for den socialt og kulturelt betingede divergens, 
der måtte være i gruppen. I en skabende proces, hvor refleksionen er sat i 
baggrunden, nedbrydes de ”kunstige” skel, refleksionen har skabt mellem 
mennesker med forskellige erfaringer. 

På grund af ovenstående er det vigtigt at skelne mellem tværfaglighed 
og flerfaglighed. WOFIE var konstrueret som en tværfaglig proces, hvor 
fokus er flyttet fra fagene til spontan anvendelse af deltagernes viden. I 
en flerfaglig proces derimod er fagene i centrum, og fagenes interne logik 
bliver her begrænsende for, hvilke ideer der skabes. En anden måde at 
forstå forskellen på er at betragte en idé som en videnskonstruktion, der 
er skabt i mødet mellem fragmenterede stumper af viden. Et nyt produkt, 
en ny service, en ny finansieringsmodel eller en ny produktionsmetode 
består alle af komplekse konstruktioner af ideer, som igen er resultatet af 
et skabende møde mellem fragmenterede elementer af viden. Des friere 
denne viden kan flyde mellem fag, des flere ideer der kan skabes.

Entreprenøriel og innovativ adfærd forudsætter kreativitet
Når vi ønsker, at vores studerende bliver mere entreprenørielle og 
innovative, skal vi først og fremmest fokusere på kreativitet. Kreativitet 

GEM-Antologi 2008.indd   201 15/12/08   8:11:49



202 WOF IE  –  F IRE  DAGES  WORKSHOP  FOR  450  STUDERENDE  I  ENTREPRENØRSKAB

betyder kort og godt at skabe noget nyt. Kreativiteten er en iboende 
potentiel adfærd i alle mennesker. Én måde at stimulerer den på er gennem 
anvendelsen af parallel tænkning, og WOFIE er et eksempel på, hvordan 
det kan gøres. Springet fra at være kreativ til at være entreprenøriel eller 
innovativ består i at vide noget om markedet, om forretningsmodeller, 
om markedsføring, om forretningsplaner osv. I WOFIE blev denne viden 
stillet til rådighed gennem de faglige input undervejs i processen.

Parallel tænkning
Parallel tænkning handler banalt set om, at alle deltagere mentalt følges 
ad gennem en fælles proces. Begrebet kendes nok bedst fra førnævnte De 
Bonos seks tænkehatte. Et møde- eller procesværktøj, hvor deltagerne 
hele tiden har samme farve hat på. Hvid for indsamling af informationer, 
gul for positiv tænkning osv. På WOFIE anvendes parallel tænkning til 
at samle fokus for lærere og studerende gennem hele forløbet. Parallel 
tænkning er banalt og ligetil i teorien. I praksis er der mange faldgrupper, 
som kan undgås, hvis man gennemgår forløbet minutiøst og hele tiden 
holder sig for øje, at der til hver tid kun må være ét fokus, som er fælles 
for alle. Her er et par eksempler på denne fremgangsmåde:

Anvend princippet om én opgave – én deadline. Hold programmet i sin 
helhed skjult for deltagerne, og sørg for, at de kun kender til den opgave, 
de arbejder på lige nu og tidspunktet og målet for næste deadline. Det 
skal altid være tydeligt, hvad der skal præsteres inden næste deadline. 
Derudover er det vigtigt, at alle opgaver er beskrevet, så de hverken peger 
fremad eller tilbage i programmet. De skal kunne løses som selvstændige 
opgaver. Hvis du fx ønsker, at næste punkt i programmet er en kaffepause 
– så sørg for, at kaffen først bliver synlig, umiddelbart efter at forrige 
deadline er nået. 

Tag hele ansvaret for processen
Det er vigtigt, at den, der udformer programmet for workshoppen, tager 
det fulde ansvar for alle aktiviteter undervejs. Det vil sige at stille en 
konkret opgave til hver deadline, fastsætte deadline, beskrive metoden til 
at nå deadline og endelig sige o.k. til resultatet, der er opnået ved deadline. 
Ansvar tynger og dræner energi fra en proces. Det er i modsætningen 
mellem på den ene side at begrænse handlefriheden med et ekstremt 
styrende program og på den anden side fjerne alt ansvar fra deltagerne, at 
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det reelt bliver muligt for dem at være skabende, at anvende det, de har i 
sig selv lige nu og her – i den nærværende situation.

Anvend indre motivation frem for ekstern. På WOFIE var der pengepræmier 
på 50.000 kr. og 10.000 kr til vinderne. INGEN af de studerende kendte 
til disse præmier, før sidste opgave blev sat i gang fire timer før afslutningen 
af WOFIE. I det øjeblik en præmie (eller et eksamenskrav) introduceres, 
introducerer man samtidig en ny deadline, der virker parallelt med den 
ønskede. Det er direkte ødelæggende for parallel tænkning, da fokus 
dermed flyttes til afslutningen af workshoppen. Derudover igangsættes 
en konkurrenceskabt refleksion over gruppens og individers præstationer, 
som flytter energien væk fra det ydre fælles mål. Motivationen kommer 
af sig selv i en skabende proces – skabt af engagementet i det fælles, hvor 
hver enkelt får lov til at være sig selv.

Fokus anbringes uden for deltagerne. Vær omhyggelig med, at fokus til 
enhver tid ligger uden for deltagerne. Refleksion over mig, dig, gruppen, 
opgaven, oplægsholderen eller programmet må aldrig være i fokus. For at 
opnå dette er det vigtigt, at alle studerende, grupper, lærere osv. er færdige 
med de enkelte opgaver samtidigt. På WOFIE var 450 studerende fordelt 
i 82 grupper, der igen var fordelt i ni lokaler. ALLE 82 grupper startede og 
afsluttede de enkelte opgaver i processen i samme minut. Opgaverne må 
ikke kunne afsluttes før deadline og afsluttes altid præcis ved deadline. 

Tempoet og takten. For at skabe den fornødne energi er det nødvendigt 
at holde et forholdsvist højt tempo i processen. De studerende må aldrig 
nå at blive helt færdige med en opgave. Til gengæld skal de have følelsen 
af, at det går godt, og at de præsterer tilstrækkeligt. Der må aldrig opstå 
spildtid eller være nogen, der venter på andre. Takten skal være således, at 
deltagerne føler sig ført fra det ene over i det andet på en behagelig måde 
og uden at initiere refleksion over hvad eller hvorfor. Tempoet og takten i 
processen er med til at bygge en beskyttende mur om deltagerne, hvor de 
ikke føler ansvar. Det er lettere at give slip og involvere sig, når man føler 
sig i sikre hænder. En soldat, der skal befri fanger i et hus eller et fly, gør sit 
arbejde bedre, når han ved, at der ikke er nogen, der skyder på ham udefra. 
Hele fokusset kan holdes på bygningen og det, der sker indenfor.

Bedøm aldrig det opnåede undervejs. Det er vigtigt at udelade enhver 
form for bedømmelse gennem hele processen. Den eneste bedømmelse 
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på WOFIE var efter aflevering af et koncept, der blev bedømt af et 
ekspertpanel af interne og eksterne venture-folk. Det var først umiddelbart 
før afslutningen af WOFIE, at denne bedømmelse blev kendt for de 
studerende, og på grund af programmets opbygning havde de ikke 
reflekteret over det før. Bedømmelse adskiller folk, hvorimod en fælles 
oplevelse samler dem.

Drejebogen
Krumtappen i WOFIE var drejebogen. Drejebogen er den taktstav, der 
får alle, såvel studerende som lærere, til at fokusere på samme opgave og 
deadline hele tiden. Drejebogen indeholder et meget detaljeret program 
med tidsplan, opgavebeskrivelser og aktivitetsbeskrivelser. I hvert af de ni 
lokaler, hvor WOFIE foregik, var der en procesleder, som havde ansvaret 
for, at drejebogen blev fulgt på minuttet. Ud over proceslederen var der 
en vejleder til fire grupper af fire-seks studerende. Vejledernes primære 
ansvar var, at de studerende kunne holde fokus på opgaven. 

Her er et uddrag af drejebogen fra WOFIE 2008 dag 1:

12:45-13:15  Præsentation af gruppernes motto & opgaveformulering i klynger 

af fire-fem grupper (min tre per gruppe)

  3D – Klap 1-2-3

  3D – Fortæl om din dag baglæns

  3D – JAAA- Jeg har lavet en fejl

   Klyngepræsentation – en vejleder/klynge (fire-fem grupper) 

  Resultat: Sætte scenen for arbejdsmiljøet på campen.

13.15-14:30 Idégenerering til løsning af problem

    Musik: ”Wind of Change” med slide show + tvungen tissepause 

(7,2 min)

   Opgave: (I grupper) skrive ideer, (Post-it) der kan blive til løsninger 

på problemstillingen 

   Metodeforslag: Skrive ideer på gule sedler

  Top of head

  Billeder på SLIDES

   Provokativ operation – hver studerende laver liste med tre 

vigtigste egenskaber ved en løsning

  – fokusér på det modsatte af nummer et
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13:45  Harvest (Strukturering af ideer)

  Læg alle Post-it op på bordet og strukturér dem

  Vælg med hjertet hver sin idé

14.30-15:10 Delphi - Gruppens videreudvikling af ideer

  Delphi på A2 ark (tre runder af fem minutter per idé)

  Resultat: Seks bearbejdede ideer, gruppen tror mest på.

15.10-16:00 Kill your darlings

  Præsenter ideerne i gruppen

   Kill your darlings – udvælg de to ideer, gruppen tror mest på

  Resultat: To bearbejdede ideer, gruppen tror mest på.

16:00- 16:07  Udgangsslideshow med Wind of Change

   Lokationsleder siger tak for i dag og starter udgangs slideshow.

  De studerende går hjem til Wind of Change

16:00- 16:30 Debriefing I BASECAMP

   Lokationsledere og vejledere mødes i basecamp for at gøre status 

og afklare spørgsmål til næste dag (frivilligt)

Drejebogen er den primære forklaring på, at så mange lærere uden 
erfaring og faglighed inden for denne type undervisning alligevel er 
i stand til at gennemføre en fire dages intens workshop. Drejebogen 
kendes fra teaterets verden, hvor den anvendes til at samle en broget 
flok af autonome og kreative mennesker omkring en kaotisk proces med 
opsætning og gennemførelse af et teaterstykke. Drejebogens styrke er, at 
den fungerer som et fælles holdepunkt. Når som helst en procesleder 
eller vejleder kommer i tvivl om sin funktion, kan han eller hun hurtigt 
finde sikkerheden igen i drejebogen. Drejebogen er den beskyttende 
mur omkring processen, som sikrer, at den hele tiden skrider frem som 
planlagt. En god drejebog skal være detaljeret, men samtidig levne plads 
til kunstnerisk frihed inden for snævre rammer. Den må ikke dræbe 
initiativet, men skal netop fremme det gennem den tryghed, den skaber. 
Hvis en procesleder eller vejleder mister overblikket, er det altid kun frem 
til næste deadline, hvor fodfæstet genfindes. På WOFIE blev drejebogen 
læst flittigt og rost for at virke efter hensigten.

Forud for WOFIE var alle de deltagende lærere og procesledere samlet 
til en forberedelsesdag, der havde to formål. 1. At forstå de pædagogiske 
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principper i WOFIE. 2. At få præsenteret drejebogen. Formen var at 
gennemføre en udviklingsproces, et miniature-WOFIE, hvor lærerne på 
egen krop fik erfaring med pædagogikken. Efterfølgende blev drejebogen 
og et tilhørende slideshow gennemgået i detaljer. Forberedelsesdagen, 
som blev afholdt en uge før afviklingen af WOFIE, blev afsluttet med at 
dele procesledere og vejledere ind i grupper, som skulle samarbejde om 
ansvaret for afvikling af WOFIE i et af de ni lokaler. Her fik de lejlighed 
til at lære hinanden at kende og diskutere eventuelle usikkerheder 
vedrørende drejebogen og deres opgaver. 

Perspektiver fra WOFIE – Hvad kan vi lære af WOFIE?
Efter at have deltaget i planlægningen og gennemførelsen af WOFIE er der 
nogle perspektiver for fremtidig undervisning, som skal fremhæves her:

En uafhængig administrativ enhed (SEA) havde succes med at samle 
lærere på tværs af institutter til henholdsvis planlægning og gennemførelse 
af WOFIE. Studier af tværfaglig karakter bør måske henlægges til 
uafhængige enheder, der fungerer som øer, hvor fagfolk mødes og 
planlægger uddannelser på tværs.

De 30 deltagende lærere på WOFIE havde, med få undtagelser, ingen 
eller ringe viden om det faglige indhold, de studerende blev præsenteret 
for. På trods af det var det stort set problemfrit for dem at hjælpe de 
studerende igennem fire dages intens workshop. Det må først og fremmest 
tilskrives drejebogen og det tilhørende slideshow, der har vist sig som 
et godt værktøj til at navigere problemfrit gennem en kompleks proces 
med mange involverede. Drejebogen er den konkrete virkeliggørelse af 
princippet om parallel tænkning.

WOFIE kan, i princippet, skaleres til meget stor skala. Så længe processen 
i de enkelte lokaler forløber parallelt, er der ingen begrænsning på antallet 
af studerende, der kan deltage. I princippet kan WOFIE afvikles på flere 
universiteter samtidigt.

De studerende ønsker tværfaglige studieforløb. De ønsker muligheder 
for at opleve deres viden i spil med andre fagligheder. På WOFIE fik 
de den erfaring gennem konstruktionen af mange ideer, som indeholder 
aspekter af deres egen viden godt og grundigt blandet sammen med 
andres. Ideer er fagenes mødested.

På WOFIE får de (fleste) studerende en oplevelse, en erfaring med 
at lykkes i mødet med andre fagligheder. De får sat perspektiv på deres 
studie, og de får en tro på, at de kan skabe noget nyt.
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