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Hvem er Fonden for Entreprenørskab? 3

• Undervisningsmaterialer og forløb
Brug vores 

• EUD-undervisningsmaterialer omkring iværksætteri og innovation 

• elevaktiviteter, fx konkurrencerammer, der lægger op til forløb i undervisningen

• Underviseropkvalificering

• Deltag i NEIS-netværket for undervisere om entreprenørskabsundervisning.

• Få rådgivning og sparring om implementering af entreprenørskabsdidaktik i undervisningen, 

• Bestil oplæg for skolens undervisere, fx på pædagogiske dage

• Benyt appen ”octoskills” til at evaluere egen undervisning 

• Fondsmidler: 

• Skoler og faglige udvalg kan søge fondsmidler hos os til udvikling og videreudvikling af undervisning med fokus på innovation og iværksætteri, f.eks. til 
nye innovative svendeprøver/fagprøver

• Elever kan søge mikrolegater

• Forskningsresultater og effektmålinger
Benyt jer af de forskningsresultater og effektmålinger på entreprenørskabsundervisning i Danmark, som vi stiller til rådighed. 



Undervisning i iværksætteri

1. Hvad er FFE’s rolle i projektet?

2. Hvad er udviklingsgruppen?

3. Emnerne for i dag: 
• Hvorfor er iværksætteri interessant? 
• Hvorfor har ser fagmålene i basismodulet ud som de gør? 
• Hvorfor skal underviserne udfylde et skema om forløb?
• Hvad er Octoskills – og hvorfor skal vi bruge det?  
• Fire konkrete tilbud til efteråret 2018



Entreprenørskab vs. intraprenørskab i DK og udland?5

http://w
w

w
.ffe-ye.dk/fonden/nyheder/nyheder/nyt-indblik-i-dansk-ivaerksaetteri



Hvorfor skal vi have undervisning i 
iværksætteri? 

1. Eleverne får: 
- Kompetencer til forretningsforståelse og generationsskifte! 
- Ledelseskompetencer! 
- Viden om hvad der skal til for at lykkes med en virksomhed!
- Motivation for læring  

3. Brancherne og virksomhederne får: 
- Tiltrækning af elever til brancherne
- Fornyelse af brancherne. 
- Initiativrige medarbejdere. 
- Unge mennesker, der har øje for 

god karriere gennem generationsskifte! 

HåndværkJura

Pleje Økonomi

ServiceOplevelser

2. Uddannelserne får: 
- Tiltrækning til erhvervsfaglige og gymnasiale 

uddannelser af elever med drømme og ambition 
om virksomhedsdrift

- Motiverede elever



Flere grunde til undervisning i iværksætteri? 

 Unge virksomheder skaber andre 
typer produkter og ydelser

 Virksomheder der startes på et 
grundlag af faglig viden kombineret 
med viden om virksomhedsdrift har 
bedre chance for at overleve 

Enorm er stiftet i 2016 af studerende og arbejder med at udvikle og pro
ducere fødevarer med insekter. 
Virksomheden holder til i Flemming, lidt vest for Horsens

GLØD producerer interaktive transportable lanterner designet til 
festlige udendørs aktiviteter såsom festivaler og camping. Lanternerne 
kan, udover at lyse, pulsere i takt med lydbølger i flere farver og skabe 
en unik stemning

Felius blev startet i 2014, nu 5 medarbejdere:
Laver pynt til forskellige lejligheder som påske, fødselsdag, nytår 
mm.
Markedsføring er mundtligt og på instagram med ca. 20.000 følgere.
30 procent sælges på nettet og 70 procent i butikker. Salg i 9 lande.

Too Good To Go er et stop madspildskoncept til restaurations- og 
fødevarebranchen.  Kunder kan 15 min. før lukketid købe mad, der er 
til overs. 
Ved udgangen af 2017 var 5.000 forretninger med i appen, 3 millioner 
brugere har downloaded appen, og over 2,5 millioner måltider er 
reddet. Tallene stiger dagligt.



Fokus på underviseropkvalificering
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.

- Vi kan tydeligt se, at entreprenørskabsundervisning 
fungerer rigtig godt for elever med lave karakterer, og 
det er rigtig interessant. De bliver mere engagerede 
omkring skolen, mere motiverede i deres 
skolearbejde, og de får større selvtillid, når det 
kommer til kreativitet og det at håndtere usikkerhed, 
når der har været fokus på entreprenørskab i 
undervisningen, siger Kåre Moberg, ph.d. og 
seniorforsker ved Fonden for Entreprenørskab.



Fokus på underviseropkvalificering
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Entreprenørskab som beskæftigelse
o Positiv effekt på elevernes intentioner om at starte eget. 

Entreprenørskab som metode
o Positiv effekt på elevernes forhold til skole og uddannelse.

Generelt
o Højere ambitioner for job og uddannelse
o Mere entreprenørielle i fritiden

Effekter af entreprenørskabsundervisning i grundskolen



Fokus på underviseropkvalificering 
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Barrierer for entreprenørskab
o Den indsats, det kræver
o Frygt for nederlag
o Økonomisk risiko
o Viden om, hvordan man starter 

eget
o Mangler en idé

Effekter i ungdomsuddannelserne

Kompetencer
o Organisering af ressourcer
o Håndtere usikkerhed
o Økonomisk viden
o Planlægning

o Kreativitet



Fokus på underviseropkvalificering 
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Effekter i ungdomsuddannelserne

Alle elever (n=295) Drenge (n=160) Piger (n=135)

Konstruktioner p=1 p=2 diff. p=1 p=2 diff. p=1 p=2 diff.

Kreativitet 3,01 3,9 0,89 3,13 3,97 0,84 2,87 3,82 0,95

Planlægning 2,87 3,74 0,87 2,98 3,81 0,83 2,75 3,65 0,9

Organisering 3,07 3,91 0,84 3,16 3,96 0,8 2,97 3,85 0,88

Håndtere 
usikkerhed 3,16 3,8 0,64 3,28 3,9 0,62 3,02 3,69 0,67

Økonomisk viden 2,83 3,58 0,75 2,92 3,64 0,72 2,74 3,51 0,78

Tabellen viser, hvor meget drenge og piger, der har deltaget i Company Programme, synes at de har 
forbedret sig på fem dimensioner, vi har inkluderet i vores model.



Hvad er iværksætteri? FFE’s definition: 
• Iværksætteri betyder ”virksomhedsopstart” og behøver ikke indeholde en opfinderdimension. 

Den virksomhed, man starter, kan tilbyde såvel  produkter som services mm. 
Det virksomheden tilbyder kan være fx

- nyt og banebrydende eller 
- gammelt og kendt, fx gensalg af varer, man har købt i fjernøsten, eller 
- samme håndværksydelse, som de andre i byen tilbyder. 
- andet

• Fælles for al virksomhedsopstart er dog, at der skal være tale om at skabe ”værdi for andre”, og den værdi, der er tale 
om, kan være social, økonomisk eller kulturel.

Hvad er iværksætterundervisning? 
• Den iværksætterundervisning, der skal lede frem til elevernes tilegnelse af iværksætterviden og iværksætterkompetencer 

er ”indhold, metoder og aktiviteter, der understøtter motivation, kompetence og erfaring, som gør det muligt at opstarte og 
lede en virksomhed”



Fagmålene i UIIV’s basismodul

• Fagmålene bygger videre på FFE’s taxonomi i entreprenørskabsuddannelse 
• Fagmålene er bygget op med fire kompetenceområder, der udfoldes i delområder med færdigheds- og 

vidensmål
• Fagmålene giver anvisning til gode værktøjer og teorier, som læreren kan bruge i undervisningen. 
• ”pluk selv” eller brug et af de forløb, der udvikles undervejs. 
• Fagmålene skeler til BMC 
• Fagmålene er en progression i forhold til iværksættervalgfaget i grundskolen. 
• Fagmålene tager højde for merkantile elementer, produktelementer, eksterne relationer, elevens 

karrierevalg. 



Kompetenceområde Kompetencemål Færdigheds- og vidensmål

Produkt- og konceptudvikling
Eleven kan gennemføre 

værdiskabende processer 

Idéprocesser Testfase & Pretotyping Produktudvikling og processtyring Forretningsmodel Rettigheder og patent (IPR)

Basis-modul

Eleven kan 
- gennemføre 

idéudviklingsforløb  
- analysere egne og andres 

idéer
- identificere idéer og 

muligheder i omverdenen

(Kobling til "Taxonomi i 
entreprenørskabsuddannelse": 

Kreativitet
Omverdensrelation) 

Eleven har viden om 
- simple 

idégenereringsteknikker 
- metoder til at identificere 

idéer og muligheder 

Brug fx: 
Brainstorm
Idéstafet
Mindmap

Tænkehatte
SWOT

Spillene på 
http://orcapress.ffe-

ye.dk/kreativitet 

Eleven kan gennemføre test 
og pretotyping af produktet 
f.eks. over for målgruppen

(Kobling til "Taxonomi i 
entreprenørskabsuddannelse": 

Handling
Omverdensrelation) 

Eleven har viden om 
pretotyping-metoder til at 

foretage indledende 
interesseafdækning hos 

målgrupper

Brug fx 
http://www.pretotypelabs.com/
uploads/1/4/0/9/14099067/su

mmary_of_pretotyping_techniq
ues.pdf

Eleven kan
- udvikle og skabe modeller 

og prototyper

(Kobling til "Taxonomi i 
entreprenørskabsuddannelse": 

Handling
Kreativitet) 

Eleven har viden om 
produktudvikling i forhold til 

målgrupper

Brug fx: 
Projektledelses- og 

planlægningsværktøjer, fx 
gantt-skemaer, 

Simple feedback-modeller, fx 
spørgeskemaer og brug af 

sociale medier

Eleven kan orientere sig 
på et begynderniveau i 

Business Model Canvass 
og forstå hvordan de 

enkelte felter er 
hensigtsmæssige at 
overveje i forbindelse 

med virksomhedsopstart

(Kobling til "Taxonomi i 
entreprenørskabsuddann

else": 
Handling

Omverdensrelation) 

Eleven har begyndende  
viden om Business Model 

Canvass

Brug 
Business Model Canvass

Eleven kan foretage en 
simpel vurdering af 

relevans i ansøgninger 
om rettigheder (fx 

varemærke-, design-, 
idébeskyttelse) og kan 
overskue konsekvens i 
ansøgning i forhold til 

økonomi mm. 

(Kobling til "Taxonomi i 
entreprenørskabsudda

nnelse": 
Handling

Omverdensrelation) 

Eleven har viden 
om simple 

retningslinjer i 
forbindelse med 
IPR og har viden 
om, hvornår der 

kan og bør 
indhentes 

ekspertrådgivning

Brug fx
styrkdinide.dk

Kunde- og konkurrentafklaring 
og -relation

Eleven kan udvikle en relevant 
markedsføringsstrategi til et relevant 

kundesegment

Konkurrentanalyse Markedsundersøgelse Salg og markedsføring

Basis

Eleven kan 
- udvikle egne undersøgelser 

af konkurrenceforhold
- gennemføre egne 
undersøgelser af 

konkurrenceforhold

(Kobling til "Taxonomi i 
entreprenørskabsuddannelse": 

Handling
Omverdensrelation
Personlig indstilling) 

Eleven har viden om 
- simple 

undersøgelsesmetoder til 
vurdering af pris og 

omkostninger i branchen

Brug fx:
- teori om design af 

spørgeskemaer
- adgang til on-line søgninger

Eleven kan
- vurdere behovet for at 
undersøge målgruppen 

nærmere
- udvikle egne undersøgelser

- gennemføre egne 
undersøgelser

(Kobling til "Taxonomi i 
entreprenørskabsuddannelse": 

Handling
Omverdensrelation
Personlig indstilling) 

Eleven har viden om simple 
undersøgelsesmetoder

fx gennem 
- målgruppeanalyse på 

kundegruppeniveau, 
brandniveau mm. 

- teori om design af 
spørgeskemaer

Eleven kan kommunikere og 
målrette sit salg og udvikle en 
markedsføringskampagne i 

forhold til kunders og brugeres 
behov

(Kobling til "Taxonomi i 
entreprenørskabsuddannelse": 

Handling
Omverdensrelation
Personlig indstilling) 

Eleven har viden om 
- kommunikation og 

modtagerforhold
- kundetyper og salgsteknikker

- forskellige 
markedsføringsmetoder og 

deres virkemidler

Brug fx 
- AIDA-modellen

- modeller til 
kundesegmentering og 

vurdering af købsadfærd
- xxxxxx  

Ressourcer og netværk
Eleven kan analysere behov for 

ressourcer frem mod en levedygtig 
virksomhed

Etableringsomkostninger Online ressourcer Menneskelige (og andre) ressourcer Økonomi, budget, regnskab

Basis

Eleven kan vurdere behov for 
anskaffelse af aktiver til 

etablering, produktion og drift

(Kobling til "Taxonomi i 
entreprenørskabsuddannelse": 

Handling
Omverdensrelation) 

Eleven har viden om 
processtyring, 

planlægningsværktøjer og 
simple budgetter og 

regnskaber

Brug fx 
- teori om projektledelse og 

projektledelsesværktøjer 
- startbudgetter

Eleven kan 
- vurdere behovet for sociale 

medier, digital og analog 
kommunikation og 

markedsføring, hjemmeside, 
Blog som en del af 

virksomhedens ressourcer 
- kan udvælge de egnede 

online ressourcer

(Kobling til "Taxonomi i 
entreprenørskabsuddannelse": 

Handling
Omverdensrelation) 

Eleven har viden om 
kundetyper i forhold til 

kommunikationskanaler 

Brug fx 
- modeller til 

kundesegmentering og 
vurdering af købsadfærd

Eleven kan 
- analysere behov for tilførsel 

af ressourcer 
- identificere muligheder for 

inddragelse af netværk, 
samarbejdspartnere og 

ansatte

(Kobling til "Taxonomi i 
entreprenørskabsuddannelse". 

Handling.
Personlig indstilling.)

Eleven har viden om 
- metoder til at analysere egne 

kompetencer og ressourcer 
- metoder til identifikation, 

etablering og anvendelse af 
netværk 

- forhold der relaterer sig til 
ansættelse og etablering af 

samarbejdskontrakter

Brug fx 
- Modeller til kortlægning af 

egne kompetencer 
- Modeller til identifikation og 

vurdering af faglige og 
personlige netværk

- eksempler på relevante 
ansættelseskontrakter

- eksempler på relevante 
samarbejdskontrakter

Eleven kan 
- vurdere sin 

forretningsidé udfra et 
økonomisk perspektiv 
- vurdere behovet for 

indhentelse af eksterne 
kompetencer 

(Kobling til "Taxonomi i 
entreprenørskabsuddann

else": 
Handling

Omverdensrelation) 

Eleven har viden om 
- simple budgetter og 

regnskaber
- overordnet krav om 

regnskab 
- om bogføringspligt 

Brug fx
- drifts- og 

likviditetsbudgetter og 

https://startvaekst.virk.dk/
naar-du-er-i-

gang/bogfoering-og-
regnskab

Etablering og Karriereafklaring

Eleven kan forholde sig til egne 
uddannelses- og karrieremuligheder 

og ønsker i forbindelse med 
virksomhedsopstart

Etablering Skat og moms Jura, herunder branchespecifikke forhold Iværksætteri som karrieremulighed

Basis

Eleven kan vælge en relevant 
virksomhedsform til sit 

produkt/service

(Kobling til "Taxonomi i 
entreprenørskabsuddannelse": 

Handling
Omverdensrelation) 

Eleven har begyndende viden 
om forskellige 

virksomhedsformer

Brug fx 
https://startvaekst.virk.dk/bliv-

klar-til-start/vaelg-
virksomhedsform

Eleven kan 
- identificere krav til oplysning 

om økonomi 
- anvende relevante 
oplysningsskemaer 

(Kobling til "Taxonomi i 
entreprenørskabsuddannelse": 

Handling
Omverdensrelation) 

Eleven har 
- kendskab til baggrunden for 

den enkeltes bidrag til 
samfundets økonomi 
- viden om de basale 

momsregler 
- viden om basale 
beskatningsregler

Brug fx
-

http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=
2234572&vId=0&lang=DA

Eleven kan identifice 
lovgivningsmæssige krav i 
forbindelse med produkter, 

services og 
virksomhedsoprettelse 

(Kobling til "Taxonomi i 
entreprenørskabsuddannelse": 

Handling
Omverdensrelation) 

Eleven har begyndende viden 
om 

- lovgivning i forbindelse med 
virksomhedsoprettelse inden 

for egen branche
- behov for forsikring

brug fx
- brancheorganisationerne 

-
http://www.forsikringogpension
.dk/virksomheder/Sider/For_Vi

rksomheder.aspx

Eleven kan vurdere
- egne kompetencer i 

forhold til 
virksomhedsopstart

- egne 
uddannelsesmuligheder 

og ønsker inden for 
fagområdet

(Kobling til "Taxonomi i 
entreprenørskabsuddann

else": 
Personlig indstilling) 

Eleven har viden om 
- iværksætteri som del af 

samfundsudviklingen
- uddannelses- og 

erhvervsmuligheder inden 
for fagområdet

Brug fx
- Selvevaluerings-appen 

Octoskills
- xxxxxx



Hvordan bliver erfaringer og forløb delt? 
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HVAD? BESKRIVELSE

Kan du beskrive forløbet gennem aktiviteter, eleverne deltog i, herunder tidsangivelse for hver aktivitet: 

Beskriv organisering af forløbet: Beskriv:   

Hvilke værktøjer/materialer brugte du/eleverne:
Husk at linke op til relevante materialer – men hent tilladelse til det først hos rettighedshaver! 

Havde dit forløb en differentiering i forhold til forskellige elever?  Ja ☐ Nej ☐
Uddyb venligst:

Hvad forestiller du dig at forbedre i forløbet? 
Hvad forestiller du dig, at eleverne skal have ud af det? 

Lærerne udfylder spørgeskema – med relation til fagmålene plus: 



OCTOSKILLS 
Refleksions- og selvevalueringsværktøj  
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1. OctoSkills er en app med: 

Et sæt grundlæggende spørgsmål til elever i forhold til entreprenørielle kompetencer og iværksætteri. 

1. Eleven skal besvare spørgsmålene FØR sin deltagelse i et undervisningsforløb og EFTER sin deltagelse. 

2. Eleven besvarer spørgsmålene ved at vurdere egne kompetencer og holdninger – typisk på en skala fra 1 til 7. 

3. Resultatet bliver vist i et spiderweb. 

2. Appen er gratis og kan bruges af alle lærere 

3. I projektet UIIV bliver resultaterne brugt 

1. af den enkelte lærer til at vurdere egen undervisning 

2. Af projektledelsen til at se, om projektet skaber den ønskede ændring i intention om omstart hos eleverne

4. Lær hvordan man praktisk bruger appen senere på dagen – og hvordan man kan få support til Octoskills hos FFE. 



FFE tilbyder i efteråret 2018 – også til lærere, 
vejledere og ledere, der ikke er i projektet: 
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NEIS-konferencen 2018 – ”vi sætter strøm til NEIS”. Se mere her. 

• Vi sætter fokus på - og diskuterer STEM-kompetencer inden for Entreprenørskab i uddannelserne. 

• Konference med overnatning og forplejning den 22. og 23. oktober 2018 på Bygholm Park i Horsens

EUD / EUX - Vidensbrunch om entreprenørskab, underviseropkvalificering og 10 ECTS. Se mere her. 

En videnscafé for erhvervsskolernes ledere og pædagogisk ansvarlige, der interesserer sig for 

• ledelsesperspektivet på innovation og entreprenørskab,

• hvordan opkvalificering af undervisere gennem entreprenørskab kan have effekt på elevernes personlige indstilling og 
handlekompetence – og samtidig være relevant for erhvervsliv og organisationer?

Varighed: kl.08.30 – 10.30

Hvor: KP, København 1. november 2018 - VIA, Aarhus 5. november 2018 - UCN, Aalborg 7. november 2018 - UCL, Odense 16. november 2018 



Mikrolegater til elever og studerende over 18 år 
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Hvem kan søge et legat?
• Elever og studerende over 18 år og indskrevet på en ungdomsuddannelse eller videregående 

uddannelse i Danmark
• Du skal have en god idé, der enten er på idéstadiet eller også skal du netop have oprettet CVR 

nr. med en omsætning under 50.000 kr.

Hvad kan man søge?
• Op til 25.000 kr. til at dække de tidligste omkostninger inden virksomhedsopstart. 

Idéen skal være på idéstadiet – og der må ikke være oprettet cvr nr.

• Op til 50.000 kr. til blandt andet at nå et modenhedsstadie for at opnå anden vækstkapital. 
Der skal nyligt være oprettet cvr.nr.
Dette Mikrolegat kræver 25% egenfinansiering oven i legatet.

Hvornår kan man søge?
• Deadline offentliggøres i nyhedsbrev. Næste deadline er 4. oktober 2018. 
Læs mere: http://mikrolegat.ffe-ye.dk/ansoegning




