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Opkvalificeringsforløb  i 
Iværksætteriundervisning



Begrebsafklaring

Iværksætteri Iværksætteriundervisning

Undervisning der skal lede frem til 
elevernes tilegnelse af iværksætterviden 
og iværksætterkompetencer rummer;

”indhold, metoder og aktiviteter, 
der understøtter motivation,
kompetence og erfaring, 
som gør det muligt at opstarte
og lede en virksomhed” (FFE)
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Iværksætteri betyder 
”virksomhedsopstart”. 
Opfinderdimensionen er ikke et 
must. Virksomheden kan rette sig 
mod såvel produkt som service mm..
Virksomhedens tilbud kan fx være;
· Nyt og banebrydende 
· Gammelt og kendt, 

- fx gensalg af varer købt 
i fjernøsten

· Samme håndværksydelse, som
andre i byen tilbyder. 



Projektets 4 kompetenceområder

• Produkt- og konceptudvikling

• Kunde- og konkurrentafklaring og –relation

• Ressourcer og netværk

• Etablering og karriereafklaring
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Undervisning om og gennem 
iværksætteri (Hannon, 2005)
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• Om iværksætteri
Giver viden om iværksætteri og iværksætterididaktik og giver 
kompetencer til at udvikle undervisning der udvikler elevernes 
iværksætterikompetencer

• Gennem iværksætteri
Deltagerne tilegner sig her viden, færdigheder og kompetencer i 
iværksætteri ved selv at afprøve og få erfaring med metoder og teorier

• Dobbelt lærerproces



Undervisning gennem iværksætteri 
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• Forskning viser at undervisning gennem entreprenørskab i  
EUD understøtter udvikling af elevernes entreprenørielle 
mindset.

• En undersøgende og eksperimenterende tilgang kan engagere eleverne 
til at tage medansvar for egen læreproces og et tæt samarbejde med  
praksis og omverdenen motiverer eleverne ( Sørensen & Day, 2017)

• Undervisning gennem entreprenørskab øger elevernes lyst til at blive 
iværksættere (FFE)

• Et centralt vidensgrundlag for lærere, skp-instruktører og vejledere



ved at markere ordet(ene) 

‘Hands on’ iværksætteri
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1. eller 2. linje i 
overskriften ved at markere linjen 

fonten 

3. Niveau = Bullet 25 pkt 

9. Niveau = Bullet 10,5 pkt 

‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 
for at hoppe mellem niveauer 

Hands on - iværksætteri
• Undervisning der giver eleverne kompetencer og værktøjer til iværksætteri 

(iværksætter mindset)
• Underviseren skal have viden om samt erfaring med undervisningens 

indhold

Formål Indhold (viden om) Aktivitet (erfaring)

Menneskelige 
ressourcer/typer – egne 
styrker/svagheder og 
samarbejde

Farvefortælling og 
mosaiktæppe

Præsentere sig selv vha
farverne

Forretningsmodeller Business Model Canvas
Grow a Business

Bruge BMC på eget 
eksperiment (egen 
undervisning)

Fremlæggelse - pitch NABC pitch (need-
approach-benefit-
competition)

Lave egen pitch og pitche



1. eller 2. linje i 
overskriften ved at markere linjen 

fonten 

3. Niveau = Bullet 25 pkt 

9. Niveau = Bullet 10,5 pkt 

‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 
for at hoppe mellem niveauer 

Hands on - iværksætteri

Formål Indhold (viden om) Aktivitet (erfaring)

Processer i ideudvikling Design Thinking (5F model)
-finding
-framing
-forming
-fabricating
-fullfillment

Anvende model på udvikling af 
eget undervisningsforløb
og/eller vejledning



1. eller 2. linje i 
overskriften ved at markere linjen 

fonten 

3. Niveau = Bullet 25 pkt 

9. Niveau = Bullet 10,5 pkt 

‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 
for at hoppe mellem niveauer 

Hands on - iværksætteri
Formål Indhold (viden om) Aktivitet (erfaring)

Hvordan arbejder man med 
start ups?

Vejledning af enkelte elev eller 
team ud fra hvor de er i proces

Sparring ift. konkrete områder
-forretningside
-ressourcer og netværk
-virksomhedstyper
-kunde og 
konkurrenceafklaring
-produkt og konceptudvikling

Iværksætning af forretning 
kræver ofte at elever skal 
rådgives af mere 
”professionelle”, så her kan de 
hjælpes (brobygning) til hvem 
de kan søge rådgivning ved.



ved at markere ordet(ene) 

Iværksætterididaktik
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Didaktik
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Himm & Hippe 2007



1. eller 2. linje i 
overskriften ved at markere linjen 

fonten 

3. Niveau = Bullet 25 pkt 

9. Niveau = Bullet 10,5 pkt 

‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 
for at hoppe mellem niveauer 

Iværksætterididaktik
–kursets form og indhold

• Fokus på både didaktik og branche/fag
- Udfordre forforståelser af såvel undervisning som 

fag/branche

• Fornyelse fremfor reproduktion
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1. eller 2. linje i 
overskriften ved at markere linjen 

fonten 

3. Niveau = Bullet 25 pkt 

9. Niveau = Bullet 10,5 pkt 

‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 
for at hoppe mellem niveauer 

Iværksætterididaktik– Indhold

• Kreativitet 
• Ideudvikling

• Elevkompetencer

• Lærerrollen
- Fra ekspert til facilitator af læring
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De fire entreprenørielle dimensioner(FFE, 2016)



Iværksætterididaktik
–kursets form og indhold
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• Eksperimenter mellem undervisningsgange rummer potentiale for at 
skabe synergi mellem praksiserfaring og udviklingsorientering (Hutters 
& Sørensen, 2015)

• Udvikling af egne undervisningsforløb skaber tæt relation til egen 
praksis

• Fokus på undervisningsformer og de muligheder der ligger i en 
bevidsthed om disse
- Hvilke lærerprocesser understøtter iværksætterikompetencer



1. eller 2. linje i 
overskriften ved at markere linjen 

fonten 

3. Niveau = Bullet 25 pkt 

9. Niveau = Bullet 10,5 pkt 

‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 
for at hoppe mellem niveauer 

Forskellige lærerprocesser
Jf, Lauersen, 2017
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Billede fra http://www.abduktiv.dk/www.abduktiv.dk



Kursets
lærings-
mål
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1. eller 2. linje i 
overskriften ved at markere linjen 

fonten 

3. Niveau = Bullet 25 pkt 

9. Niveau = Bullet 10,5 pkt 

‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 
for at hoppe mellem niveauer 

Kursets mange læringsrum

• Kursusforløb
• Lærerens individuelle forberedelse og undervisning
• Team/lærerkollegier
• Praksis/omverden

- Virksomhed, brancheorganisationer, etc..
• Skolen/organisationen

• Hvordan vil i understøtte lærerne i deres lærerproces?
• Hvordan vil i implementere iværksætteriundervisning i 

jeres organisation?
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ved at markere ordet(ene) 
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