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Undervisning i iværksætteri  

VIA University College har som en del af UIIV projektet afholdt 4 opkvalificeringsforløb med henblik på at 

styrke deltagernes generelle viden om iværksætteri og klæde dem på som iværksætteri undervisere, der 

kan være med til at styrke de unges lyst og muligheder for at blive iværksættere.  

Planlægningen og afviklingen er sket i tæt dialog mellem VIA og projektets styregruppe, hvilket har betydet, 

at der løbende fra det ene forløb til det næste er foretaget ændringer på basis af erfaringer og 

deltagerevalueringer. 

Der har ikke været vejledere tilmeldt på forløbene. 

Slutnotatet her beskriver hvordan forløbene har været tilrettelagt og hvad der har været vores målsætning 

med disse. Derudover beskriver vi, hvad der har fungeret godt og hvad der kunne gøres anderledes. 

 

Praktisk om forløbene 

Hvert forløb har haft en varighed på 4 dage fordelt på 2 x 2 dages varighed. Der er afholdt 2 forløb i Jylland 

og 2 på Sjælland. Se model nedenfor om struktur & indhold. 
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Undervisning i iværksætteri  

Tilrettelæggelsen har sigtet efter fire centrale kompetenceområder for elever i iværksætteri undervisning;  

Produkt- og konceptudvikling, Kunde- og konkurrentafklaring og –relation, Ressourcer og netværk samt 

Etablering og karriereafklaring. Se mere om disse kompetenceområder og de underliggende færdigheds- og 

vidensmål her. 

 

Målet med forløbene - Hvad skal undervisning i iværksætteri gøre godt for? 

Forløbene har været tilrettelagt ud fra en overordnet forståelse af iværksætteri, som mødet mellem en 

iværksætter og muligheder i iværksætterens omgivelser. En iværksætter har tidligere været set som en 

person med særlige medfødte personlighedstræk. Men forskning har vist, at iværksætteri er noget der kan 

læres (Sarasvathy, 2001). Så når elever kommer med udtalelser om, at de ikke er en iværksættertype, ikke 

har en idé eller ikke har evnerne, så kan iværksætteri undervisning altså være med til at flytte eleverne til at 

blive potentielle iværksættere.  

Iværksætteri undervisning kan overordnet deles i to hovedområder; individets muligheder og muligheder i 

omgivelserne som individet kan ”gribe”.  

I arbejdet med den enkelte elevs muligheder vægtes undervisning, der tager udgangspunkt i elevernes 
ressourcer og kompetencer, fx ved brug af personligheds- og teamprofiler samt arbejde med deres visioner 
og drømme for fremtiden. Undervisningen kan bygge på Effectuation teorien af Sarasvathy (2011), der ser 
fremtiden som noget, man kan påvirke gennem sine handlinger og ikke noget der bare sker.  
Teorien har fire grundlæggende principper; 
 

 Bird-in-hand 
Løsninger skabes via de midler man har her og nu.  

 Lemonade principle 
Man kan ikke undgå at fejle, men man kan lære af sine fejl.  

 Crazy quilt 
Nødvendigheden i at skabe et netværk med ressourcepersoner, der kan bidrage til ens projekt.  

 Affordable loss 
Man skal ikke investere mere i sit projekt, end hvad man er villig til at tabe.  
 

Når fokus er på muligheder i elevernes omgivelser arbejdes der med forretningsmodeller.  
F.eks. Business Model Canvas, Lean Start Up, SWOT, markedsanalyser og projektledelse.  
 
Vejen til at skabe elever med iværksætteri kompetencer er altså en yderst kompleks rejse, som med fordel 
kan veksle mellem identitetsarbejde og undersøgelse af muligheder i omgivelserne. Det centrale er, at 
iværksætteri undervisning skal styrke elevernes tro på, at de kan blive iværksættere, styrke deres mod og 
give dem redskaber til at kunne håndtere en konkret idé.  
 

https://uiiv.dk/faerdigheds-og-vidensmaal/
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Undervisning i iværksætteri  

I iværksætteri undervisning arbejdes med 
elevernes foretagsomhed og 
handlingskompetencer. Det er ikke sandsynligt, at 
alle elever vil blive iværksættere, så det er også 
vigtigt at tænke progression og differentiering ind 
i undervisningen for at anerkende elevernes 
forskellighed. Men meget tyder på, at en bred 
iværksætteri undervisning kan være med til, at 
gøre iværksætteri til hverdagspraksis, hvilket kan 
danne basis for forskellige typer af værdiskabelse 
som det fremgår af modellen til højre.  
En værdiskabelse, der kan gavne samfundet bredt. 
 
En anden måde at visualisere det landskab 
iværksætteri undervisning lever i kan se ud som 
tegningen nedenfor. Den er lavet for VIA’s 
studentervæksthus på læreruddannelsen med 
inspiration i Blenker m.fl.´s model. 
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Undervisning i iværksætteri  

Forløbenes form 

Undervisningen har været præget af to overordnede didaktiske greb, som præsenteres her: 

 Undervisning gennem iværksættteri (Hannon, 2005) er en forskningsbaseret pædagogisk metode, som vi 

har god erfaring med at anvende på opkvalificeringsforløb for undervisere. At undervise gennem 

betyder, at deltagerne, ligesom de elever underviserne efterfølgende skal udvikle undervisning til, skal 

lære at være kreative, nysgerrige, modige og villige til at tage chancer. De skal være rollemodeller for 

eleverne i forhold til, at turde eksperimentere med eget fag. Både i forhold til undervisningsformer og 

omkring selve indholdet. En deltager fra et af forløbene siger det sådan her: 

 

 Undervisning gennem iværksætteri  er også praksisrelateret. Derfor var forløbene tilrettelagt på en 

måde, hvor deltagerne ikke kun blev præsenteres for forskellige værktøjer og metoder. De skulle også 

afprøve flere af disse i det vi har kaldt for øvebaner. Ofte med deres egen undervisning som 

udgangspunkt. Derudover blev der løbende arbejdet med at relatere værktøjer og metoder til 

iværksætteri undervisning i egen praksis. F..eks. med følgende spørgsmål? 

- Kan metoden bruges direkte i min undervisning?  

- Kan den tilrettes så den er anvendelig til mine elever? 

- Hvad kan eleverne få ud af at arbejde efter denne metode eller med dette værktøj? 

- Hvilke viden- og færdighedsmål kan der arbejdes med gennem denne metode? 

Denne løbende metakommuniktation om undervisningens indhold, har tvunget deltagerne til at 

reflektere over de forskellige værktøjers potentialer i arbejdet med at udvikle og kvalificere den enkeltes 

iværksætteri undervisning.  

 

Lærerens personlige indstilling er meget vigtig når der undervises i iværksætteri. Læreren skal udvise 

engagement og viljestyrke.  Læreren er nødt til at være åben over for elevernes ideer, også selvom de er 

tossede. Elevernes personlige indstilling har også betydning, og her er det vigtigt at lærerne bakker op og 

motiverer. 
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Undervisning i iværksætteri  

 På hvert forløb blev der 

gennem de fire dage 

opbygget en Værktøjskasse 

med de anvendte metoder og 

værktøjer. Værktøjskassens 

indhold er et udvalgt udsnit af 

en rigdom af metoder og 

værktøjer, der kan anvendes i 

iværksætteri undervisning. 

Værktøjskassen indhold her 

er valgt af forløbets 

undervisere, som til daglig 

underviser i henholdsvis 

entreprenørskab for 

erhvervsskolelærere og 

Iværksætteri i 

Studentervæksthuset på VIA 

University College Campus Nord. 

 

  Det andet didaktiske greb var eksperimenter i egen undervisning. Deltagerne har mellem de to gange 

forløbet var delt op i skulle afprøve små eller store delelementer af iværksætteri underivnisning i egen 

praksis. Eksperim enter lægger op til, at deltagerene også i mellemde 2 undervisningsgange arbejder 

med at omsætte forløbets indhold til anvendelse i egen undervisning. Enten for at komme i gang med  

iværksætteri undervisning eller for at kvalificere allerede eksisterende iværksætteri undervisning. Altså 

en nysgerrig undersøgelse af hvordan udvalgte metoder og værktøjer præsenteret på forløbet kan 

anvendes i egen undervisning. Og en undersøgelse af hvorvidt disse værktøjer og metoder så ud til at 

styrke elevernes vej til iværksætteri jf. projektets færdigheds- og vidensmål. Ideen med 

eksperimenterne var også, at de kunne lægge  kimen til de undervisningsforløb delta gern efterfølgende 

skal udvikle til projektet.  

 

Eksempler på output fra forløbet 

Forløbene har på mange måder fungeret som videndelingsforum omkring udvikling af Iværksætteri 

undervisning på Erhvervsskoler, -  på EUD, EUX, HHX og HTX. Her præsenteres et deltagerudviklet eksempel 

på, hvordan der helt konkret kunne arbejdes med fokus på de introducerede kompetenceområder for 

Iværksætteri  i et 2-3 ugers forløb på begynderniveau.  
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Undervisning i iværksætteri  

FAGMÅL HVORDAN HVORNÅR HVORFOR 

Produkt- og 
konceptudvikling 

Sammensætning af grupper ud 
fra personlige kompetencer. 
Øvelse omkring opstart af egen 
virksomhed med fysiske 
produkter eller serviceydelser.  
Produkt eller ydelse skal være  
nyskabende og  differentiere 
sig fra konkurrenters ydelser 
eller produkter. 

Indledende 
øvelse ved 
starten af 
forløbet. 

For at skabe en innovativ 
tankegang, som kan tages med 
videre i uddannelsesforløbet. Få 
kreativitet ind fra starten og 
prikke til elevernes nysgerrighed 
og personlige indstilling. 
På langt sigt for at skabe flere 
iværksættere ved at igangsætte 
en innovativ og nyskabende 
tankegang hos eleverne 

Kunde- og 
konkurrentafklaring 
og -relation 

Samme grupper. 
Opsøgende undersøgelser i 
forhold til konkurrentafklaring, 
markedsundersøgelser og 
markedsføring 

Indledende 
øvelse ved 
starten af 
forløbet. 

For at lære eleverne at danne 
relationer, analysere 
konkurrentsituationer og 
igangsætte en tankegang omkring 
salg og markedsføring. 
Træne elevernes evne til handling 
samt deres forståelse for og 
relation til omverdenen. 

Ressourcer og 
netværk 

Invitere iværksættere og 
virksomheder ind i 
undervisningen. Invitere den 
finansielle sektor ind til at 
fortælle eleverne om 
etableringsomkostninger, 
ressourcer o.l.  
 
Øvelse: Overblik over 
personlige ressourcer 
(personlighedstyper).  
Hvem er jeg som person? 

Gerne flere 
spredt hen 
over 
forløbet. 

For at give eleverne et 
professionelt netværk. Kende 
egne og andres ressourcer. 
Omverdens relationer i forhold til 
både den finansielle sektor og 
faglige netværksgrupper. Erfaring 
viser, at der er størst usikkerhed 
omkring budget, når man starter 
som selvstændig. 

Etablering & 
karriereafklaring 

- Hvor ser eleverne sig selv og 
hvilke karrieremuligheder og –
drømme har de? 
Hvad kræver det at opfylde 
disse drømme? 
Arbejde med metoden 
Visionboost (i forhold til 
handling og personlig 
indstilling). Visionboost er her 
med fokus på hvordan 
fagkombinationer gør det 
muligt for eleverne at nå deres 
må. 

Indledende 
øvelse ved 
starten af 
forløbet. 

Fordi vi ønsker at eleverne får et 
overblik over karrieremuligheder 
og iværksætteri værktøjer. 
Desuden ønsker vi, at eleverne 
lærer at visualisere egne 
visioner.  
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Undervisning i iværksætteri  

Eksemplet her relaterer sig til elever der er på et begynder niveau inden for iværksætteri. Det kan være 

forløb i den sidste del af uddannelsen, hvor eleverne aldersmæssigt er fra 18 år og op. F.eks. på 

hovedforløb på en EUD uddannelse. Men det kan også være noget der tænkes ind med overvejelser om en 

progression der kan løbe over hele elevens uddannelse fra start til slut. En deltager fra et af forløbene 

udtrykker det sådan her: 

 

 

Forløbenes styrker og udviklingsmuligheder 

Samlet peger deltagerevalueringerne samt evalueringer fra undervisere og projektgruppe på følgende 

styrker og udviklingsmuligheder: 

Styrker 

 Værktøjskassen 

Forløbet har givet deltagerne nogle konkrete værktøjer og metoder med hjem og en del peger på, at 

forløbet har givet motivation til at gå i gang med iværksætteri undervisning hjemme på skolerne. De 

valgte metoder og værktøjer har været anvendelige for deltagerne. 

Det har været frugtbart for mange, at indholdet i værktøjskassen ikke kun er blevet præsenteret, men 

også konkret er blevet afprøvet på forløbene og relateret til deltagernes egen praksis. Denne afprøvning 

har betydet at undervisningsformen har været varieret, hvilket har fungeret godt. 

 

 Sparring, videndeling,  inspiration …. Og mod 

For mange har mødet med kolleger fra andre skoler eller egen skole, med forløbets undervisere og 

projektgruppen, som har været med hele vejen, været til stor inspiration. Det at mødes med 

undervisere fra andre uddannelser og sammen diskutere og dele erfaringer om iværksætteri 

undervisning har for mange været rigtig godt. Nye iværksætteri undervisere har fået blod på tanden til 

at gå i gang og garvede undervisere er blevet motiverede til at arbejde videre og eksperimentere med 

nye undervisningsformer. 

 

For forløbets undervisere og projektgruppen, har forløbene betydet, at vi gennem den løbende dialog 

fra gang til gang har fået ny viden om iværksætteri undervisning på Erhvervsskoler og hvilke typer af 

opkvalificeringsforløb der ser ud til at være konstruktive for underviserne. Forløbet har vægtet en åben 

og nysgerrig dialog i mellem alle parter. 

 

 Netværk 

Deltagerne har etableret netværk med nye kolleger. Særligt deltagere fra de samme skoler har etableret 

nye samarbejder, som fremover kan styrke deres arbejde med at udvikle iværksætteri undervisning. 

 

Der skal sås nogle frø på grundforløbene, så eleverne har en idé om, hvad der skal til for at starte en virksomhed. 

Dette følges op på hovedforløb. De elever der brænder for det og viser engagement vil måske trække flere med 

den vej. 
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Undervisning i iværksætteri  

Udviklingsmuligheder – For fremtidige opkvalificeringsforløb i iværksætteri undervisning 

 

 Erhvervsfremmesystemet og rollemodeller 

Det er en rigtig god ide, at invitere repræsentanter fra de lokale erhvervsfremmesystemer ind og 

fortælle om de forskellige sparringsmuligheder for iværksættere. På et af forløbene var det lokale 

erhvervsfremmesystem præsenteret, hvilket gav deltagerne vigtig viden om mulighederne for et 

fremtidigt samarbejde. 

Det ville også være givende for deltagerne at møde nogle rollemodeller i form af iværksættere med 

baggrund i de uddannelser deltagerne arbejder med. 

 

 Endnu mere fokus på iværksættteri 

De undervisningsforløb som deltagerne arbejder med efterfølgende har en tendens til at innovation og 

iværksætteri flyder sammen. Det viser, at iværksætteri undervisning er en kompleks størrelse jf. 

ovenstående skriv om forløbets mål.  

En mulig løsning på denne problemstilling kan være, at man på denne type forløb underviser mere om 

iværksætteri  frem for gennem iværksætteri. Fx ved at introducere deltagerne til konkrete 

undervisningsforløb, som de efterfølgende ville kunne bruge i egen praksis. Vores fokus på undervisning 

gennem iværksætteri har betydet, at deltagerne efter forløbet har skulle udvikle deres egen 

iværksætteri undervisning. De centrale overvejelser omkring valget mellem de to metoder handler bl.a. 

om, hvorvidt der skal gives tid til afprøvning af metoder og refleksion over, hvordan metoderne konkret 

kan anvendes i deltagernes egen iværksætteri undervisning.  

 

 Klare rammer og vilkår for deltagerne 

For nogle deltagere har det været uklart hvilke krav og forventninger deres organisation havde til deres 

deltagelse. Dialogen omkring projektet – dets formål og produktkrav, var ikke på alle skoler blevet 

formidlet fra ledelse til undervisere. Uvisheden skabte hos nogle deltagere en del fustration, som betød, 

at de ikke fik det optimale ud af forløbet. Dette viser, at det er super vigtigt, at deltagerne er klædt på 

hjemmefra i forhold til hvad arbejdspladsen forventer omkring deres deltagelse. Ligeledes er det vigtigt 

med vished om hvilke ressourcer der gives til de forskellige opgaver der følger med forløbet. 

 

 Stor diversitet blandt deltagere 

Deltagerne har været en meget divers målgruppe. Såvel i forhold til fag og uddannelser som i forhold til 

hvor i disse forskellige uddannelser deltagerne har undervisning. F.eks. grundforløb 1, 2 eller 

hoverforløb. Diversiteten har en styrke på sådanne forløb, men det er også en udfordring at lave 

undervisning der favner så bredt og giver alle deltagere noget meget konkret med hjem. 
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