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1 Resumé: Undervisning i iværksætteri 

Projektets implementering 
 Gennemsnitlig score for    

implementering (skala: 0-5)  3 
 

 

 Projektet er forankret i et bredt partnerskab, hvor de 

enkelte skoler er tilfredse med projektledelsen og med 

den høje grad af decentral fleksibilitet i udviklingen og 

gennemførslen af undervisningsforløb. En udfordring er 

dog, at en kombination af lokal travlhed og svag 

ledelsesmæssig forankring af projektet i visse tilfælde 

betyder, at skolerne ikke i tilstrækkelig grad prioriterer 

gennemførelsen af projektaktiviteter. Derudover 

medfører den decentrale fleksibilitet en udfordring ift. 

uens intensitet i skolernes indsatser, som medfører va-

rierende oplevelser af relevans og kvalitet hos eleverne.  

Det er positivt, at Fonden for Entreprenørskab vil vide-

reføre de udviklede materialer efter projektets afslut-

ning, men der eksisterer en række risikofaktorer ift. 

skolernes fremtidige anvendelse af materialerne. Her-

udover er det efter vores vurdering vigtigt, at projektle-

delsen i højere grad begynder systematisk at indhente 

information om undervisningsforløbenes kvalitet, hvis 

de udviklede materialer skal være anvendelige. 

Målopnåelse 
 

 

 

 Projektet har haft en del udfordringer med indikatorske-

maerne, som projektledelsen p.t. er i dialog med Er-

hvervsstyrelsen om at løse. Udfordringerne betyder, at 

de måltal, som på nuværende tidspunkt er tilgængelige 

for evalueringen, ikke er retvisende for projektets reelle 

fremdrift på evalueringstidspunktet. F.eks. har vi an-

vendt måltal samt tids- og budgetforbrug fra afrappor-

teringen fra afrapporteringen i februar 2019. 

Når vi betragter projektets målopnåelse baseret på de 

tilgængelige indikatorskemaer, vurderer vi, at denne er 

relativt lav og berettiger til en ”rød score”. Dog virker 

det pba. projektets nuværende aktiviteter sandsynligt, 

at målopnåelsen vil stige relativt meget i de kommende 

perioder, ligesom projektledelsen forventer, at det bud-

getmæssige underforbrug vil minimeres.  

Effektvurdering 
 

 
 

 Sjælland Øvrige regioner  

Forbedrede iværksætterkom-

petencer  
0 % 1 % 

Formelle færdigheder 0 % 4 % 

Opstart af ny virksomhed 

umiddelbart efter deltagelsen 
0 % 0 % 

 

 Både sjællandsprojektet og projektet for 'øvrige regio-

ner' har i de tilgængelige indikatorskemaer kun reali-

seret en begrænset del af effektmålene. Baseret på til-

bagemeldingerne fra de interviewede elever forventer 

vi dog, at målopnåelsen ift. elevernes iværksætter-

kompetencer, vil forbedres markant i de kommende 

perioder, hvor der gennemføres et stort antal under-

visningsforløb. Modsat vurderer vi, at det vil blive 

yderst vanskeligt for projektet at realisere målene rela-

teret til antallet af elever, der starter egen virksomhed 

umiddelbart efter deltagelsen.  

Organisering
og samarbejde

Mål ift.
aktiviteter

Kvalitet

Relevans

Forankring

Monitorering
og opfølgning

39%

18%

16%

14%

39%

14%

14%

10%

Tidsforbrug

Budgetforbrug

Målopnåelse
ift. output

Fremdrift
(aktiviteter)

Øvrige

Sjælland
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2 Fakta om projektet 

Dette afsnit indeholder en kort beskrivelse af projektets formål og baggrund 

samt en gengivelse af de vigtigste baggrundsoplysninger for projektet (tekst-

boks). Afsnittet afsluttes med en illustration af projektets 'effektkæde'. 

I de senere år er der gradvist kommet større politisk bevågenhed omkring, at 

innovation og iværksætteri skal være en integreret del af uddannelsessystemet. 

Alligevel er undervisning i iværksætteri kun i begrænset omfang udbredt på er-

hvervsuddannelsesområdet. Det er denne diskrepans, som ”Undervisning i 

iværksætteri” har til formål at adressere mhp. at styrke andelen af unge på er-

hvervsskoleområdet, der efter gennemført uddannelse har mod og kompetencer 

til at starte egen virksomhed, med afsæt i deres faglige uddannelse. Konkret in-

deholder projektet følgende hovedaktiviteter: 

1) Udvikling af undervisningsmaterialer og -moduler, som målrettet understøt-

ter undervisningen i iværksætteri på erhvervsuddannelsesområdet.  

2) Opkvalificering af udvalgte undervisere og vejledere på erhvervsuddannel-

sesområdet, så de får kompetencerne til at undervise i iværksætteri. 

3) Gennemførelse af iværksætterundervisning på deltagende skoler. 

4) Videns- og erfaringsspredning til øvrige skoler. 

Zealand Business College (ZBC) er overordnet projektansvarlig og gennemfører 

projektet i samarbejde med Mercantec, International Business College (IBC) og 

Fonden for Entreprenørskab (FFE), mens også øvrige uddannelsesinstitutioner 

og SMVdanmark indgår i projektet. 

”Undervisning i iværksætteri” er et nationalt projekt som trækker på to separate 

bevillinger – én til projektets gennemførelse i Region Sjælland og én til projek-

tets gennemførelse i de øvrige regioner. Denne evaluering dækker begge bevil-

linger. 

Figur 1 Kort info om indsatsen 

FAKTA-BOKS   

> Tilskudsmodtager: Zealand Business College 

> Vækstforum: National Pulje 

> Sagsbehandler: Jenny Skov Christensen 

> Finansieringskilde: Socialfonden (ESF) 

> Indsatsområde: Iværksætteri (ESF-1) 

> Samlet budget: DKK 8,6 mio (Region Sjælland) og DKK 14,9 mio (Øvrige regio-
ner) 

> Bevillingsperiode: 05.10.2017 – 31.12.2020 

 

 

 

 

 

Overordnet  

projektbeskrivelse 
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2.1 Projektets effektkæde 

I dette afsnit beskrives hvilke effekter, det er hensigten at skabe med de bevil-

gede midler, samt hvordan disse effekter skal tilvejebringes. Effektkæden er ud-

arbejdet på baggrund af projektansøgningen og efterfølgende tilrettet på bag-

grund af interviews med sagsbehandler og projektleder. Figuren nedenfor giver 

således et overblik over indsatsens primære aktiviteter, output af disse samt de 

effekter, som indsatsen på længere sigt forventes at bidrage til.  

Figur 2 Rationalet bag indsatsen illustreret via en effektkæde  

 

 
 

 
 

› Udvikling af undervisningsmaterialer 
og -moduler  

› Opkvalificering af udvalgte undervisere 
og vejledere 

› Gennemførelse af iværksætterunder-
visning pba. projektets færdigheds- og 
vidensmål 

› Formidling af materialerne til erhvervs-
rettede uddannelsesinstitutioner, som 
ikke indgår i projektet 

› Undervisere har tilegnet sig kompeten-
cer til at gennemføre iværksætterunder-
visningen  

› Deltagerne har tilegnet sig grundlæg-
gende iværksætterkompetencer  

› Deltagerne er mere motiverede for at 
starte ny virksomhed 

› Deltagerne har øget viden om mulighe-
der og ressourcer for iværksættere i er-
hvervsfremmesystemet, og opnået viden 
om kontakter til eksisterende virksomhe-
der, der vil kunne fungere som mentorer 
og sparringspartnere i forbindelse med 
opstart af egen virksomhed 

› Undervisningsmaterialet er udbredt til 
uddannelsesinstitutioner der ikke har 
været involveret i projektet 

› Øget antal nye virksomheder  

› Øget overlevelsesrate for nye virk-
somheder  

 

 

 
  

Hovedaktiviteter Output Effekter 
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3 Overordnet status 

Projektet har haft en lang opstartsfase, som bl.a. er blevet brugt på at skabe af-

klaring omkring erhvervsrettede skolers muligheder for at deltage i projektet. I 

denne afklaring blev det hurtigt klart for projektledelsen, at den relativt centrali-

serede opbygning af projektets hovedaktiviteter, som der var lagt op til i ansøg-

ningen, ikke harmonerede med skolernes logistiske muligheder, som i stedet 

kaldte på en højere grad af decentral fleksibilitet.  

For at imødekomme skolernes behov om decentral fleksibilitet, er en stor del af 

projektets aktiviteter blevet justeret. Den mest gennemgående ændring er, at 

projektet ikke længere opererer med udviklingen af et relativt fast undervis-

ningskoncept (bestående af et grundmodul og et påbygningsmodul) på en 

gruppe af primærskoler, som efterfølgende udrulles til en gruppe af sekundære 

skoler. I stedet har projektet udviklet 16 færdigheds- og vidensmål inden for 4 

kompetenceområder, som skal fungere som rettesnor for skolernes egen decen-

trale udvikling af undervisningsmaterialer og -koncepter, som uploades til en 

fælles materialeplatform. Således er det op til skolerne selv, om de f.eks. vil 

gennemføre undervisningen som flere korte forløb eller få længerevarende for-

løb, så længe undervisningen tilrettelægges, så der arbejdes med et eller flere af 

de 16 færdigheds- og vidensmål.  

Den lange opstartsfase har betydet, at projektet først var klar til at komme i 

gang med gennemførelsen af aktiviteterne i skoleåret 2018/2019, hvilket bl.a. 

medførte at det blev vanskeligt at få projektets aktiviteter til at passe ind i sko-

lernes årshjul, som allerede var fastlagt på det tidspunkt. På den baggrund lyk-

kedes det primært projektet at opkvalificere udvalgte undervisere og vejledere i 

skoleåret 2018/2019, mens kun få skoler fik gennemført undervisningsforløb for 

elever. Altså er det først i skoleåret 2019/2020, at skolerne for alvor er i gang 

med at gennemføre undervisningsforløb. 

Ud over den lange opstartsfase har projektet også oplevet en del udfordringer 

med afrapporteringen af måltal i indikatorskemaerne. F.eks. er snitfladerne mel-

lem Sjællandsprojektet og projektet for 'øvrige regioner' uklare, ligesom projek-

tet har svært ved at opgøre den programfastsatte resultatindikator om, at delta-

gerne skal opnå formelle færdigheder efter deltagelsen. Dette skyldes bl.a., at 

erhvervsuddannelserne ikke har et akkrediteringssystem (som f.eks. ECTS-

systemet), som kan anvendes til opgørelsen. Projektledelsen er p.t. i dialog med 

Erhvervsstyrelsen om en justering af indikatorskemaerne. Dette er dog endnu 

ikke på plads, hvorfor de anvendte måltal i denne evaluering er behæftet med 

usikkerheder.  

Til sidst er projektet udfordret af, at en stor del af skolernes elever enten endnu 

ikke er fyldt 18 år eller er over 30 år, hvorfor de ikke kan registreres som delta-

gere i projektet og dermed heller ikke er støtteberettigede. Generelt oplever 

både projektledelsen og de enkelte partnerskoler, at den omfattende administra-

tion i form af timeregistreringer samt start- og slutskemaer er med til at afholde 

uddannelser og undervisere fra at ville være en del af projektet, ligesom visse 

elever ikke vil skrive under på skemaerne grundet bekymringer om GDPR.  
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4 Projektets implementering  

I dette afsnit præsenterer vi vores vurdering af projektets implementering ud fra 

seks faste evalueringsparametre. Figuren nedenfor giver et overblik over evalue-

ringens konklusioner i forhold til de seks parametre. 

 

Projektet ledes professionelt, men udfordres af travlhed og svag 

ledelsesmæssig forankring hos mange af skolerne. Projektet er 

organiseret i et partnerskab, hvor ZBC, IBC, Mercantec og FFE udgør kerne-

partnerne, og hvor ZBC varetager projektledelsen. Hver af disse aktører er 

repræsenteret på lederniveau i projektets styregruppe, ligesom hver aktør har 

en tovholder, som er ansvarlig for deres udmøntning af projektet. Disse 

tovholdere er sammen med projektledelsen og en tovholder fra Dalum 

Landbrugsskole repræsenteret i projektets udviklingsgruppe, som er det forum, 

hvor parterne drøfter driftsudfordringer og koordinerer deres indsats. 

Tovholderne i udviklingsgruppen er generelt tilfredse med projektledelsen og 

samarbejdet i udviklingsgruppen. Særligt fremhæver de, at projektledelsen er 

imødekommende og gode til at føre idéer fra udviklingsgruppen ud i livet. 

Ud over ovenstående aktører er der en række skoler, som bidrager til 

udviklingen og gennemførelsen af undervisningsforløb, men som hverken sidder 

med i styregruppen eller udviklingsgruppen. Dette drejer sig om CELF, EUC 

Nordvestsjælland, Køge Handelsskole og EUC Syd. På hver af disse skoler er der 

ligeledes udpeget en tovholder, og også disse tovholdere føler, at de får den 

nødvendige hjælp og rammesætning fra projektledelsen. For at styrke videndel-

lingen mellem de deltagende skoler har projektledelsen desuden nedsat et tov-

holdernetværk. 

Projektet udfordres af, at den lokale forankring af projektet på skolerne i de 

fleste tilfælde ikke er særlig stærk. Konkret er det i mange tilfælde sådan, at 

ledelsen uden videre forventningsafstemning har lagt ansvaret for projektet ud 

til tovholderen, som skal løfte opgaven oveni alle den pågældendes øvrige 

opgaver. Dette medvirker til, at tovholderne og dermed også de enkelte 

undervisere ikke altid prioriterer projektaktiviteterne. For at adressere dette har 

projektet lavet en milepælsplan, hvor skolerne direkte kan se, hvad der sker 

med deres projektøkonomi, hvis ikke de prioriterer at gennemføre flere 

projektaktiviteter. Dette har øget projektledelsens overblik og har samtidig væ-

ret et wakeup-call for skolerne, men der er fortsat behov for en kontinuerlig ind-

sats fra projektledelsens side for at adressere udfordringen.  

Organisering
og samarbejde

Mål ift.
aktiviteter

Kvalitet

Relevans

Forankring

Monitorering
og opfølgning

Organisering og 

samarbejde 
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Projektledelsen har et tydeligt mål om at skabe flere iværksæt-

tere, men udfordres af uklarhed om begreber samt varierende in-

tensitet i skolernes indsatser. Projektledelsen har et tydeligt mål om, at øge 

antallet af elever, som efter afsluttet uddannelse vælger at starte egen virksom-

hed. Dette uanset om virksomheden baserer sig på noget gammelt og kendt, el-

ler noget nyt og innovativt. Det er således en central pointe i projektet, at 

iværksætteri ikke behøver at indebære innovation, ligesom innovation ikke be-

høver at indebære iværksætteri. Ifølge projektledelsen er der mange elever på 

erhvervsskolerne, som allerede modtager undervisning i innovation, mens det i 

mindre grad er tilfældet med iværksætteri. Dette kan betyde, at uddannelserne 

skaber innovative unge, som ikke ved hvordan de kan udfolde deres idéer i en 

virksomhed. Projektets målsætning er således dels at fuldføre effektkæden fra 

innovation til iværksætteri, og dels at præsentere iværksætteri som en mulighed 

for de elever, som ikke har interesse i innovation, men som gerne vil være selv-

stændig erhvervsdrivende inden for deres fag. 

I praksis er sondringen mellem innovation og iværksætteri dog uklar for mange 

undervisere – og særligt elever – ligesom der eksisterer vidt forskellige forståel-

ser af begreber som selvstændig, iværksætter, innovation, entreprenørskab og 

intraprenørskab. Dermed er det afgørende med en klar forventningsafstemning 

mellem hhv. projektledelsen og tovholdere, tovholdere og undervisere, samt un-

dervisere og elever, hvis det skal sikres, at undervisningen i iværksætteri i sid-

ste ende matcher ovenstående forståelse af begrebet. Projektledelsen gør alle-

rede meget for at sikre denne forventningsafstemning, men det kræver en ved-

varende indsats at ændre indlejrede begrebsforståelser.  

Herudover er det en udfordring, at skolerne, qua den høje grad af decentral flek-

sibilitet, gennemfører meget forskellige undervisningsforløb. F.eks. gennemfører 

nogle skoler forløb, som strækker sig over en eftermiddag, mens andre skoler 

gennemfører forløb, som strækker sig over 10 undervisningsgange. Altså er der 

forskel på intensiteten af den undervisning, som eleverne modtager, og dermed 

også på de effekter, som vi realistisk set forventer, at projektet kan opnå.  

Underviserne er tilfredse med opkvalificeringen, men elevernes 

erfaringer med undervisningsforløbene er blandede. Generelt frem-

hæver underviserne, at de har været tilfredse med de opkvalificeringsforløb, 

som VIA har afholdt. Forløbene indeholdt bl.a. teori om iværksætteri, besøg fra 

erhvervsfolk og elever, samt mulighed for at kunne afprøve et undervisningsfor-

løb mellem forløbenes to sessioner. Særligt de undervisere, som ikke på forhånd 

havde erfaringer med innovation eller iværksætteri, oplevede, at de fik konkrete 

redskaber og blev klædt på til projektet. 

De interviewede elever har deltaget i vidt forskellige forløb, hvorfor deres tilba-

gemeldinger også er meget forskellige. Samlet set finder eleverne det dog ud-

bytterigt, når undervisningen indeholder oplæg fra iværksættere, som deler ud 

af deres erfaringer, ligesom det fungerer godt, når eleverne i grupper skal starte 

deres egen virksomhed. De understreger dog, at det er vigtigt, at iværksætterne 

ikke fortæller solskinshistorier, og at gruppearbejdet skal være så realistisk som 

muligt. Hvor oplæggene fra iværksættere primært bidrager til at øge elevernes 

motivation for at blive iværksættere, bidrager arbejdet med at starte egen virk-

somhed med praksiserfaringer ift. anvendelsen af konkrete redskaber. 

Sammenhæng  

ml. aktiviteter og 

mål 

Kvalitet,  

målgruppens  

oplevelse 
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Blandt de mere negative erfaringer fremhæver elever, som har deltaget i obliga-

toriske forløb, at mange elever ikke tager undervisningen seriøst, hvilket er med 

til at sænke niveauet. Herudover fremhæver flere elever, at de ikke oplevede, at 

der var tilstrækkelig tid i forløbene til at komme i dybden med deres virksomhe-

der – særligt fremhæver flere elever, at der ikke var tilstrækkelig tid til at pitche 

deres idé. Generelt mener flere elever desuden, at iværksætterne kunne have 

spillet en større rolle i forløbene, og at underviserne kunne være gået mere i 

dybden med, hvordan man får og bruger et netværk. 

De fleste undervisere opfatter opkvalificeringsforløbene som rele-

vante, men elevernes oplevelse af relevans varierer. Undervisernes 

opkvalificeringsbehov er meget forskelligt, eftersom deres erfaringsniveau ift. in-

novation og iværksætteri varierer. De fleste interviewede undervisere anser dog 

opkvalificeringsforløbene som relevante, bl.a. fordi de bidrager til at skabe et 

fælles sprog. Alligevel er projektet ikke lykkes med at opkvalificere det forven-

tede antal undervisere, hvilket primært skyldes initial tilbageholdenhed fra sko-

lerne ift. investering af medarbejderressourcer. Skolernes interesse er senere 

steget, men budgettet tillader ikke endnu en opkvalificering i fuld skala. Projekt-

ledelsen har derfor lavet en miniudgave af opkvalificeringsforløbene for at adres-

sere interessen fra bl.a. Køge Handelsskole.  

Elevernes oplevelse af relevans afhænger bl.a. af, om deres forløb har været ob-

ligatorisk eller valgfrit. De elever som har valgt at deltage i valgfrie forløb frem-

hæver således en forudgående interesse for iværksætteri, samt at deltagelse i 

undervisningsforløbet vil pynte på CV’et. Modsat fremhæver flere deltagere på 

obligatoriske forløb, at de ikke er sikre på, at de ville have valgt at deltage i et 

valgfrit forløb. Konkret fremhæver eleverne, at det er nødvendigt at gøre forlø-

bene ekstra spændende og måske tilbyde en udtalelse/et diplom til deltagende 

elever, hvis skolerne skal formå at tiltrække de elever, som ikke på forhånd har 

en iværksætter i maven, til valgfrie undervisningsforløb.  

Herudover varierer elevernes vurdering af relevans med deres syn på iværksæt-

teri. Således er der enkelte elever, som ikke fandt undervisningsforløbet rele-

vant, fordi det i deres optik ikke handlede om at være iværksætter men om at 

være selvstændig, hvillet de opfatter som to forskellige begreber. Dette under-

streger det tidligere omtalte behov for en tydeligere forventningsafstemning ift. 

projektledelsens forståelse af iværksætteri. 

Projektledelsen har stor tiltro til forankringen af projektet, men 

undervurderer en række risikofaktorer. Et af projektets primære for-

mål er at udvikle en materialeplatform, som indeholder beskrivelser af de gen-

nemførte undervisningsforløb, og som de deltagende skoler i projektperioden 

kan bruge ift. designet af deres undervisningsforløb. Det er i den forbindelse po-

sitivt for projektets organisatoriske forankring, at FFE vil videreføre de udviklede 

materialer på deres egen platform efter projektets afslutning. 

Den største udfordring ift. den organisatoriske forankring af projektet er således 

at få erhvervsskolerne – både i og uden for projektet – til at anvende FFE’s plat-

formen efter projektets afslutning. Projektledelsen anser ikke dette som en stor 

udfordring, da iværksætteri i stigende grad kommer på dagsordenen hos er-

hvervsskolerne og i samfundet som helhed, og da efterspørgslen efter undervis-

Relevans,  

målgruppens  

oplevelse 

Forankring af  

output 
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ningsmateriale dermed vil stige. Derudover fremhæver projektledelsen, at ud-

viklingen af undervisningsforløbene er tungere end gennemførslen af dem, samt 

at den omfattende administration også forsvinder ved projektets afslutning. 

Begge er forhold, som vil gøre det nemmere for skoler at anvende de udviklede 

materialer på FFE’s platform efter projektets afslutning. 

Vi vil dog alligevel fremhæve risikofaktorer ift. den organisatoriske forankring, 

som alle relaterer sig til vores erfaringer med, at udarbejdelsen af inspirations-

materiaer sjældent er det samme som, at de bliver brugt, hvis ikke der er kon-

krete anledninger til at diskutere/afprøve/anvende dem. Således fremhæver 

flere undervisere, at det uden midlerne fra projektet er afgørende, at ledelsen 

lokalt prioriterer iværksætteri, hvis indsatsen på området skal fortsætte. I den 

forbindelse vil det fortsat være en udfordring, at skolerne har meget travlt og 

dermed ikke nødvendigvis vil prioritere iværksætteriundervisning. Ligeledes vir-

ker det sandsynligt, at undervisere på de skoler, som ikke har været med i pro-

jektet, også vil have behov for en opkvalificeringsindsats før de kan anvende 

materialerne. Skolerne har efter projektets afslutning muligheden for at deltage 

i FFE’s løbende opkvalificeringsforløb, men det kan være en udfordring for dem 

at afsætte medarbejderressourcerne til deltagelse i disse. Herudover er det af-

gørende, at alle skoler i Danmark har et bredt virksomhedsnetværk, hvis under-

visningsaktiviteter som indebærer iværksætteroplæg skal kunne udbredes.  

Projektledelsen følger med i indsendte forløbsbeskrivelser, men 

indsamler kun i begrænset omfang systematisk information om 

forløbenes kvalitet. Jf. ovenstående, er et af projektets hovedformål at udvikle 

metoder og undervisningsmateriale, som kan anvendes til undervisning i iværk-

sætteri. Metoderne udvikles på de enkelte skoler, som efterfølgende udfylder 

forløbsbeskrivelser, som de uploader til en materialeplatform. Projektledelsen 

gennemfører en kvalitetssikring af det indsendte materiale ift. om forløbene ty-

deligt arbejder med færdigheds- og vidensmålene, men denne kvalitetssikring 

sker i høj grad på bagkant. I stedet er det op til tovholderne decentralt på de 

enkelte skoler løbende at kvalitetssikre forløbene, men tovholderne har i mange 

tilfælde ikke ressourcerne til en sådan kvalitetssikring.  

Projektledelsen har kun i begrænset omfang en føling med undervisernes ople-

velser af og erfaringer med at gennemføre de forløb, som de indsender, da der 

kun indhentes systematik information om, hvorvidt underviserne ville gøre noget 

anderledes, hvis de skulle gennemføre forløbet igen. Underviserne har desuden 

muligheden for at anvende Octoskills, men det bliver ikke brugt særlig meget, 

da underviserne ikke har tid til det. At projektledelsen kun i begrænset omfang 

systematisk indhenter information om forløbenes kvalitet er et problem for mo-

nitoreringen af de enkelte skolers aktiviteter, men også for materialeplatformens 

samlede kvalitet og anvendelighed. Information om forløbenes kvalitet ville ide-

elt skulle indhentes fra de deltagende elever, men denne løsning er vanskelig for 

projektledelsen at implementre, da skolerne i forvejen er kritiske over for 

mængden af administration. En mere pragmatisk mulighed er systematisk at 

indhente information fra de undervisere, som i forvejen nedskriver forløbsbeskri-

velserne. Dette vil også imødekomme behovet for en kvalitetssikring af det fag-

faglige i forløbene, hvilket er en opgave som projektledelsen ikke nødvendigvis 

har forudsætningerne for at løse.  

Monitorering og  

opfølgning  
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5 Fremdrift og målopnåelse 

Afsnittet indeholder en kort fremstilling af status for projektets fremdrift i for-

hold til henholdsvis aktiviteter/milepæle og outputmål. Nedenstående figur præ-

senterer den overordnede status på projektets fremdrift via fire overordnede in-

dikatorer: fremdrift ift. aktiviteter, tid og budgetforbrug (afsnit 5.1) samt målop-

nåelse ift. outputmål (afsnit 5.2). 

  

5.1 Fremdrift ift. aktiviteter og milepæle 

Afsnittet beskriver kort projektets overordnede fremdrift i forhold til de aktivite-

ter og/eller milepæle, som er opsat for projektet.  

Status er, at hhv. 14 % og 10 % af de opstillede aktivitetsmål er nået 

for Region Sjælland og øvrige regioner, beregnet som et simpelt gen-

nemsnit. Status på opnåelsen af aktivitetsmålene fremgår af tabellen nedenfor. 

Figur 3 Status ift. de opstillede aktivitetsmål i Region Sjælland 

Aktivitetsmål 
Mål i 

projektperi-
oden 

Status 
Målopnåelse  

i procent 

Udvikling af undervisningsmoduler 15 0 0 % 

Opkvalificering af undervisere og vejledere 25 10 40 % 

Gennemførelse af iværksætterundervisning: 
Grundmodul 

700 109 16 % 

Gennemførelse af iværksætterundervisning: 
Påbygningsmodul 

60 0 0 % 

Note: Status på måltallene er fra afrapporteringen for perioden 01.09.2018-28.02.2019. Dette skyl-
des, at projektledelsen er i dialog med Erhvervsstyrelsen omkring tilpasning af indikatorskema og 
budgetfordeling, og at afrapporteringen fra den seneste periode derfor ikke er klar endnu. 

 

 

 

39%

18%

16%

14%

39%

14%

14%

10%

Tidsforbrug

Budgetforbrug

Målopnåelse ift.
output

Fremdrift
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Figur 4 Status ift. de opstillede aktivitetsmål i øvrige regioner 

Aktivitetsmål 
Mål i 

projektperio-
den 

Status 
Målopnåelse  

i procent 

Udvikling af undervisningsmoduler 20 6 30 % 

Opkvalificering af undervisere og vejledere 75 10 13 % 

Gennemførelse af iværksætterundervisning:  
Grundmodul 

1.200 163 14 % 

Gennemførelse af iværksætterundervisning: 
Påbygningsmodul 

300 0 0 % 

Forankring og spredning 300 0 0 % 

Resultatopgørelse og formidling 100 0 0 % 

Note: Status på måltallene er fra afrapporteringen for perioden 01.09.2018-28.02.2019. Dette skyl-
des, at projektledelsen er i dialog med Erhvervsstyrelsen omkring justering af indikatorskema og 
budgetfordeling, og at afrapporteringen fra den seneste periode derfor ikke er klar endnu. 

Som tidligere nævnt, har projektet haft en del udfordringer med afrapporterin-

gen af måltal i indikatorskemaerne, som projektledelsen p.t. er i dialog med Er-

hvervsstyrelsen om at løse. Dette er dog endnu ikke på plads, hvorfor de an-

vendte måltal i denne evaluering er behæftet med usikkerheder. F.eks. gennem-

føres iværksætterundervisningen, som tidligere nævnt, ikke som et grund- og 

påbygningsmodul, sådan som det fremgår af ovenstående tabeller. 

Baseret på de tilgængelige informationer vurderer vi, at målopnåelsen for både 

sjællandsprojektet og projektet for 'øvrige regioner' generelt er relativ lav. 

F.eks. er målopnåelsen for udviklingen af undervisningsmoduler hhv. 0 % og 30 

% for sjællandsprojektet og projektet for 'øvrige regioner', mens den er hhv. 16 

% og 14 % ift. gennemførelsen af iværksætterundervisning. Den lave målopnå-

else hænger bl.a. sammen, at den lange opstartsfase, som tidligere nævnt, har 

betydet, at de enkelte skoler i projektet først for alvor er kommet i gang med at 

gennemføre undervisningsforløb i skoleåret 2019/2020 (som ikke er dækket af 

de anvendte måltal). Således forventer både vi og projektledelsen, at målopnå-

elsen relateret til udvikling af undervisningsmoduler samt gennemførelse af 

iværksætteriundervisning vil stige relativt meget i de kommende perioder. 

Ift. målet om opkvalificering af undervisere og vejledere er målopnåelsen hhv. 

40 % og 13 % for sjællandsprojektet og projektet for 'øvrige regioner'. Ved den 

kommende afrapportering vil denne stige til ca. 50 %, da projeket i P3 har af-

holdt 2 forløb, som ikke fremgår af de tilgængelige versioner af indikatorskema-

erne. Herefter forventer vi dog ikke, at målopnåelsen vil stige særligt meget, da 

opkvalificeringsforløbene – ud over enkelte planlagte miniopkvalificeringsforløb – 

er afholdt. Den relativt lave målopnåelse ift. denne aktivitet skal ses i sammen-

hæng med den tidligere nævnte udfordring med at få undervisere med på op-

kvalificeringsforløbene. 

Til sidst dækker målopnåelsen på 0 % ift. ”forankring og spredning” samt ”resul-

tatopgørelse og formidling” i projektet for 'øvrige regioner' over, at projektet p.t. 

koncentrerer sig fuldt ud om gennemførelsen af undervisningsforløb og dermed 

endnu ikke har påbegyndt arbejdet med disse aktiviteter. Projektet planlægger 

at påbegynde arbejdet med disse aktiviteter i 2020. 
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Nedenfor præsenteres projektets budget- og tidsforbrug 

Figur 5 Budget- og tidsforbrug 

 
 

Total bud-
get 

Forbrug  
Procentvist  

forbrug 

 
 
Sjælland 

Budgetforbrug (mio. 
DKK) 

8,6 1,5 18 % 

Tidsforbrug (måneder) 36 14 39 % 

 
Øvrige regioner 

Budgetforbrug (mio. 
DKK) 

14,9 2 15 % 

 
Tidsforbrug (måneder) 36 14 39 % 

Note: Både tids- og budgetforbrug er fra afrapporteringen for perioden 01.09.2018-28.02.2019. 

Dette skyldes, at projektledelsen er i dialog med Erhvervsstyrelsen omkring justering af indikator-

skema og budgetfordeling, og at afrapporteringen fra den seneste periode derfor ikke er klar endnu. 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, har projektet aktuelt et markant under-

forbrug af midler ift. tidsforbruget. Dette hænger blandt andet sammen med, at 

de enkelte skoler i projektet først for alvor er begyndt at gennemføre undervis-

ningsforløb i skoleåret 2019/2020, som, jf. tabelnoten, ikke indgår i tabellen. 

Således hænger budgetforbruget fint sammen med fremdriften ift. aktivitetsmå-

lene. Dette er generelt et almindeligt forhold ved denne type projekter, hvor en 

stor del af budgettet følger de afholdte undervisningsforløb. Projektledelsen for-

venter således, at underforbruget vil udjævne sig i de kommende perioder, hvor 

alle skolerne er i gang med at gennemføre undervisningsforløb.  

5.2 Målopnåelse i forhold til output 

Afsnittet beskriver kort status i forhold til de outputmål, som er opsat for projek-

tet. 

Status er, at hhv. 16 % og 14 % af de opstillede outputmål for hhv. Re-

gion Sjælland og øvrige regioner er nået, beregnet som et simpelt gen-

nemsnit. Status for de enkelte målsætninger er gengivet i tabellen nedenfor. 

Figur 6 Status ift. de opstillede outputmål 

  
Målsæt-

ning 
Status 

Procentvis 

målopnå-

else 

Sjælland   Antal deltagere 700 109 16 % 

Øvrige re-

gioner 
  Antal deltagere 1.200 163 14 % 

Note: Status på måltallene er fra afrapporteringen for perioden 01.09.2018-28.02.2019. Dette skyl-
des, at projektledelsen er i dialog med Erhvervsstyrelsen omkring justering af indikatorskema og 
budgetfordeling, og at afrapporteringen fra den seneste periode derfor ikke er klar endnu. 

Budget- og  

tidsforbrug 
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Som det fremgår af ovenstående tabel er målopnåelsen for sjællandsprojektet 

og projektet for 'øvrige regioner' ift. antallet deltagere hhv. 16 % og 14 %. 

Dette er en relativ lav målopnåelse, som dog – ligesom fremdriften ift. aktivi-

tetsmålene – skal ses i sammenhæng med, at de enkelte skoler i projektet først 

for alvor er begyndt at gennemføre undervisningsforløb i skoleåret 2019/2020. 

Herudover anvendes måltallene fra afrapporteringen for perioden 01.09.2018-

28.02.2019, da afrapporteringen for den seneste periode endnu ikke klar, da der 

p.t. er en dialog mellem projektledelsen og Erhvervsstyrelsen om en justering af 

indikatorskemaerne.  

 



  
UNDERVISNING I IVÆRKSÆTTERI 

 

13 

6 Effektvurdering 

I dette afsnit præsenterer vi evaluators samlede vurdering af mulighederne for, 

at indsatsen vil skabe de ønskede effekter eller for at nå specifikke effektmål. 

Det primære grundlag for evaluators vurdering er interviews med elever, men i 

den samlede vurdering indgår også evaluators vurdering af bevillingsmodtagers 

arbejde med – i forbindelse med implementering af indsatsen – at sikre den 

størst mulige realisering af indsatsens effektpotentiale. 

I forbindelse med evalueringen har vi gennemført interviews med elever, som 

har deltaget i undervisningsforløb om iværksætteri i regi af projektet. Disse in-

terviews giver et indblik i såvel de forventede som allerede opnåede effekter 

blandt eleverne, og er gennemført, så de på bedst mulig vis adresserer de ind-

meldte målsætninger om output og effekter fra ansøgningsfasen. Konkret har vi 

interviewet 10 elever. Det er vigtigt at bemærke, at interviewene ikke giver en 

præcis beskrivelse af indsatsens effektskabelse, men snarere en indikation på 

den forventede effektskabelse. 

6.1 Forudsætninger for effektskabelse 

Det er ikke muligt på evalueringstidspunktet præcist at opgøre de effekter, som 

indsatsen vil skabe efter bevillingsperioden. For alligevel at give et billede af ind-

satsens potentiale for effektskabelse, som er mere retvisende og præcist end 

outputindikatorerne alene kan vise, præsenterer vi i dette afsnit, hvordan ind-

satsen konkret har bidraget for at styrke deltagernes forudsætninger for at om-

sætte deres udbytte af indsatsen til de ønskede effekter. 

Projektet har til formål at øge antallet af elever, der forbedrer deres iværksæt-

terkompetencer, opnår formelle færdigheder samt starter en ny virksomhed 

umiddelbart efter deres deltagelse i et undervisningsforløb. I evalueringsoplæg-

get er der specificeret tre forudsætninger for, at disse effektmål kan realiseres. 

1) Eleverne skal opleve, at de har højere motivation for at starte egen virk-

somhed efter deltagelsen. 

2) Eleverne skal opleve, at de har fået konkret viden om opstart af egen 

virksomhed som følge af deltagelsen. 

3) Eleverne skal opleve, at de har nye netværksrelationer, der kan styrke 

forudsætningerne for at starte egen virksomhed. 

Ift. den første forudsætning er elevernes tilbagemeldinger meget forskellige. Så-

ledes er der nogle elever som fremhæver, at de er blevet mere motiverede for 

at blive iværksættere, og at de regner med at have startet en virksomhed inden 

for 2-5 år, hvis de kan få økonomien på plads. Dette er positivt, også selvom 

størstedelen af disse elever i forvejen havde en iværksætter i maven. Eleverne 

fremhæver, at det særligt er oplæggene fra iværksættere, som har bidraget til 

at øge deres motivation. Der er dog også elever, som ikke føler, at de er blevet 

mere motiverede for at starte egen virksomhed, som følge af deres deltagelse. 

Disse elever har dog alligevel været glade for deres deltagelse i forløbene, da de 

føler, at de har fået et større indblik i, hvad det kræver at være iværksætter, li-

gesom de har fået større selvtillid omkring, at de kan blive det, hvis de vil. Til 

Indsatsens potenti-

ale for effekter 



   
14 UNDERVISNING I IVÆRKSÆTTERI 

 

sidst fremhæver en elev, at han ikke fik noget ud af deltagelsen, fordi forløbet 

for ham ikke handlede om iværksætteri, men om at blive selvstændig. Baggrun-

den for elevens utilfredshed er, at han - modsat projektledelsens forståelse af 

iværksætteri – mener, at begreberne iværksætteri og selvstændig henviser til to 

forskellige ting, og at han ikke er interesseret i at være selvstændig. 

Ift. den anden forudsætning fremhæver næsten alle elever, at de har fået kon-

kret viden om opstart af egen virksomhed, som de kan bruge, hvis de på et tids-

punkt får lyst til at starte deres egen virksomhed. Særligt fremhæver eleverne, 

at de har fået et overblik over alle de forhold, som skal være på plads, når man 

skal starte egen virksomhed, ligesom de oplever at have fået en idé om, hvor de 

skal starte. Graden af udbytte afhænger dog af undervisningsforløbenes intensi-

tet – de elever som i særlig grad oplever at have fået konkret viden og konkrete 

redskaber har deltaget i længerevarende forløb.  

Ift. den tredje forudsætning fremhæver eleverne, at de i højere grad end før 

deltagelsen er klar over betydningen af at have et godt netværk. De oplever dog 

ikke, at de i forløbene arbejdede særligt meget med, hvordan man konkret får 

sig et netværk, og hvordan man efterfølgende kan bruge det på en god måde.  

Ud over ovenstående effektforudsætninger vil vi fremhæve, at mange af ele-

verne oplever, at forløbene har givet dem et udbytte, der er uafhængigt af, om 

de vælger at starte egen virksomhed eller ej. Dette udbytte drejer sig særligt 

om en større indsigt i, hvordan man driver en virksomhed, øget opmærksomhed 

på betydningen af netværk, samt øget selvtillid. Dette er alle sammen forhold, 

som eleverne kan bruge som almindelige lønmodtagere. Selvom projektets ho-

vedformål er, at eleverne skal starte egen virksomhed, er det alligevel en positiv 

sidegevinst ved projektet, at i hvert fald nogle af eleverne har oplevet, at under-

visningsforløbene bidrager til en mere generel kompetenceopbygning.  

Alt i alt indikerer ovenstående, at undervisningsforløbene (særligt de længereva-

rende) lykkes med at øge elevernes viden og kompetencer ift. iværksætteri, 

men at de i mindre grad formår at øge motivationen for at blive iværksætter 

blandt de elever, som ikke i forvejen har en iværksætter i maven. Og da elever-

nes motivation for at blive iværksætter er afgørende for en kortsigtet effekt ift. 

iværksætteri, vurderer vi, at projektet kun i begrænset omfang har skabt forud-

sætningerne for, at eleverne umiddelbart efter deltagelsen vil starte en virksom-

hed. I stedet vurderer vi, at projektet (særligt i de længerevarende undervis-

ningsforløb) har skabt gode forudsætninger for mere langsigtede effekter ift. 

iværksætteri, da det har givet eleverne konkrete redskaber og afmystificeret li-

vet som iværksætter. Dette medvirker til, at de elever som på et tidspunkt får 

lyst til at blive iværksætter med større sandsynlighed vil tage springet. Denne 

tidshorisont er dog længere end projektets effektmål lægger op til. 

6.2 Forventninger til effekter 

Jf. ovenstående, oplever de fleste af de interviewede elever, at de har fået viden 

og redskaber, som sætter dem bedre i stand til at starte egen virksomhed, hvis 

de skulle få lyst til det. Dette er lovende ift. realiseringen af projektets effektmål 

relateret til elevernes tilegnelse af iværksætterkompetencer. Dog kan det blive 

en udfordring for projektets realisering af dette effektmål, hvis projektet i de 

Forventning til 

effekter 
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kommende perioder ikke formår at gennemføre det forventede antal undervis-

ningsforløb, samt hvis størstedelen af de gennemførte undervisningsforløb bliver 

relativt kortvarige og dermed i mindre grad tillader, at eleverne får praksiserfa-

ringer med anvendelsen af konkrete redskaber og modeller.  

Herudover fremhæver enkelte elever, at de vil starte egen virksomhed inden for 

2-5 år, ligesom en enkelt elev allerede har arbejdet videre med sin idé i regi af 

en virksomhed, som han havde etableret, før sin deltagelse i undervisningsforlø-

bet. Denne elev fremhæver desuden, at en del af hans medstuderende også ef-

terfølgende er gået videre med deres idéer ift. at etablere en virksomhed.  

På trods af disse positive eksempler vurderer vi, at det er usandsynligt, at pro-

jektet vil realisere effektmålet om et antal af elever på 310, som starter en ny 

virksomhed umiddelbart efter deltagelsen. Dette skyldes dels, at projektet i min-

dre grad har formået at øge motivationen for at blive iværksætter hos de inter-

viewede elever, og dels at tidshorisonten ”umiddelbart efter deltagelsen” er for 

kort til, at selv de relativt motiverede elever vil have startet deres egen virksom-

hed. Således er der mange af eleverne, som fortsat er under uddannelse umid-

delbart efter deltagelsen, ligesom flere motiverede elever fremhæver, at de først 

skal have nogle år på arbejdsmarkedet, før de har økonomien til at blive iværk-

sætter. Denne realisme blandt nogle elever er vigtig ift. deres chancer for at 

blive levedygtige iværksættere, hvis de beslutter sig for at tage springet. 

6.3 Indsatsens effektmål 

Tabellen nedenfor viser fremdriften mod effektmålene for indsatsen. 

Figur 7 Status ift. de opstillede effektmål 

  

Målsætning Status  

Procentvis 

målopnå-

else 

 

 

Sjælland 

Antal deltagere der forbedrer deres iværk-

sætterkompetencer umiddelbart efter delta-

gelsen 

560 0 0 % 

Antal deltagere der opnår formelle færdig-

heder umiddelbart efter deltagelsen 
175 0 0 % 

Antal deltagere der har startet en ny virk-

somhed umiddelbart efter deltagelsen 
112 0 0 % 

 

Øvrige 

regioner 

Antal deltagere der forbedrer deres iværk-

sætterkompetencer umiddelbart efter delta-

gelsen 

960 13 1 % 

Antal deltagere der opnår formelle færdig-

heder umiddelbart efter deltagelsen 
300 13 4 % 

Antal deltagere der har startet en ny virk-

somhed umiddelbart efter deltagelsen 
198 0 0 % 

Note: Status på måltallene er fra afrapporteringen for perioden 01.09.2018-28.02.2019. Dette skyl-
des, at projektledelsen er i dialog med Erhvervsstyrelsen omkring justering af indikatorskema og 
budgetfordeling, og at afrapporteringen fra den seneste periode derfor ikke er klar endnu. 
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Som det fremgår af ovenstående tabel, har både sjællandsprojektet og projektet 

for 'øvrige regioner' ved den tilgængelige afrapportering kun realiseret en be-

grænset del af effektmålene. Således er målopnåelsen for sjællandsprojektet 0 

% for alle effektmål, mens målopnåelsen for projektet for 'øvrige regioner' på to 

af effektmålene er hhv. 1 % og 4 %. Den relativt lave effektrealisering hænger – 

ligesom målopnåelsen ift. aktivitets- og outputmålene – sammen med, at de en-

kelte skoler i projektet først for alvor er begyndt at gennemføre undervisnings-

forløb i skoleåret 2019/2020.  

Baseret på tilbagemeldingerne fra de interviewede elever forventer vi, at målop-

nåelsen ift. målet om at øge elevernes iværksætterkompetencer, vil forbedres 

markant i de kommende perioder. Dog vurderer vi, som tidligere nævnt, at det 

vil blive yderst vanskeligt for projektet at realisere målene relateret til antallet af 

elever, der starter egen virksomhed umiddelbart efter deltagelsen.  

Projektledelsen er p.t. i dialog med Erhvervsstyrelsen vedr. effektmålet om antal 

deltagere der opnår formelle færdigheder umiddelbart efter deltagelsen. Vi vil 

derfor ikke vil gå nærmere ind i en diskussion af dette effektmål, da det sand-

synligvis vil blive justeret.  
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7 Anbefalinger og læring 

Her præsenterer vi de vigtigste anbefalinger1 og læringspunkter, som evaluator 

vil pege på med baggrund i evalueringen. Punkterne er ikke i prioriteret række-

følge.  

Systematisk indsamling af information om undervisningsforløbenes kva-

litet. Som tidligere nævnt, indhenter projektledelsen kun i begrænset omfang 

systematisk information om undervisernes erfaringer med at gennemføre de for-

løb, som de indsender til materialeplatformen. Dette betyder, at projektledelsen 

kun i relativt begrænset omfang har mulighed for at kvalitetssikre de indsendte 

forløb, hvilket både er et problem for projektledelsens monitorering af de en-

kelte skolers aktiviteter og for materialeplatformens samlede kvalitet og anven-

delighed. På den baggrund, er det vores klare anbefaling, at projektledelsen i 

højere grad påbegynder en systematisk indsamling af information om kvaliteten 

af de undervisningsforløb, som gennemføres på de enkelte skoler.  

Det er afgørende, at denne indsamling tilrettelægges på en måde, så både tov-

holderne og de enkelte undervisere ikke pålægges en ekstra arbejdsbyrde, da 

skolerne i forvejen er kritiske over for mængden af dokumentation i projektet. 

På den baggrund foreslår vi, at indsamlingen kobles på eksisterende arbejds-

gange i projektet. Konkret foreslår vi, at indsamlingen sker i naturlig forlængelse 

af, at underviserne udfylder og indsender forløbsbeskrivelser til projektledelsen. 

Således kunne projektledelsen f.eks. tilføje et kort spørgeskema til selve forløbs-

beskrivelsesskabelonen, som sikrer at alle undervisere systematisk får noteret 

deres erfaringer med deres respektive undervisningsforløb. En anden mulighed 

er, at projektledelsen systematisk udsender et kort spørgeskema med 3-4 

spørgsmål til underviserne, når de kvitterer for modtagelsen af forløbsbeskrivel-

serne. En tredje mulighed – som dog i mindre grad er systematisk – er, at pro-

jektet afsøger mulighederne for at koble sig på de elevevalueringer, som mange 

af underviserne i forvejen gennemfører for at få elevernes tilbagemeldinger. 

Der er fordele og ulemper ved de forskellige måder at tilrettelægge dataindsam-

lingen på, men det er væsentligt, at projektledelsen i højere grad påbegynder en 

systematisk indsamling af information om kvaliteten af undervisningsforløbene. 

Projektledelsen kan styrke den lokale ledelsesmæssige forankring på 

skolerne. En af projektets hovedudfordringer er, som tidligere nævnt, at den 

lokale ledelsesmæssige forankring af projektet på skolerne i de fleste tilfælde 

ikke er særlig stærk, hvilket i kombination med skolernes travle hverdag 

medvirker til, at tovholderne og dermed også de enkelte undervisere ikke altid 

prioriterer projektaktiviteterne i tilstrækkeligt omfang. Det er vanskeligt for pro-

jektet at ændre på det grundlæggende vilkår, at hovedparten af danske er-

hvervsskoler ud over at varetage kerneforretningen også deltager i mange for-

skellige projekter, hvilket resulterer i travlhed blandt medarbejderne. Dog har 

projektledelsen et manøvrerum ift. den lokale ledelsesmæssige forankring af 

projektet, som vi anbefaler, at de udnytter i højere grad.  

Projektledelsen arbejder allerede med at øge den lokale ledelsesmæssige foran-

kring blandt deltagerskolerne. F.eks. har de, som tidligere nævnt, udviklet en 

                                                
1 Anbefalinger formidles kun i forbindelse med midtvejsevalueringer. 

Anbefaling 1 

Anbefaling 2 
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milepælsplan, som både har øget deres overblik og fungeret som et wakeup-call 

for skolerne. Projektledelsen kan imidlertid gøre endnu mere. Konkret foreslår 

vi, at projektledelsen tager initiativ til, at man i udviklingsgruppen udarbejder 

standarder for god ledelsesmæssig forankring, som efterfølgende tages op på et 

ekstraordinært styregruppemøde, hvor alle deltagende skoler er repræsenteret 

på ledelsesniveau (dvs. også dem som normalt ikke er repræsenteret i styre-

gruppen). En standard kunne f.eks. omhandle vigtigheden af, at ledelsen klart 

og tydeligt foretager en forventningsafstemning med tovholderen, om dennes 

opgaver og prioriteringer. Ud over at skabe grundlag for en dialog blandt de del-

tagende skoler om god ledelsesmæssig forankring, og de udfordringer som pro-

jektledelsen møder ift. denne, kan standarderne også indgå som en del af FFE’s 

hjemmeside. Baggrunden for at inkludere standarderne på FFE’s hjemmeside er, 

at det, blandt de skoler efter projektets afslutning vil anvende de udviklede ma-

terialer, kan bidrage til at skabe opmærksomhed på de udfordringer der eksiste-

rer ifm. implementeringen af iværksætteriundervisning. 

Vigtigt med rettidig omhu ift. projektets organisatoriske forankring. Som 

tidligere nævnt, vil FFE videreføre det udviklede materiale efter projektets af-

slutning, hvilket er en forudsætning for, at de udviklede undervisningsforløb kan 

blive udbredt til alle erhvervsskoler i Danmark. Dermed består den største ud-

fordring ift. projektets organisatoriske forankring i at få erhvervsskolerne til 

fremadrettet at anvende det udviklede materiale. Projektledelsen har indtil vi-

dere ikke gjort sig særlig mange overvejelser om projektets forankring, da alle 

ressourcer p.t. bruges på gennemførelsen af undervisningsforløb. Dog vurderer 

de, som tidligere nævnt, ikke umiddelbart, at det bliver en udfordring at få sko-

lerne til at anvende det udviklede materiale efter projektets afslutning. Selvom 

vi har forståelse for, at projektledelsen p.t. koncentrerer sig om gennemførelsen 

af undervisningsforløb, anbefaler vi, at projektholder ikke venter for længe med 

at overveje, hvordan de kan forbedre forudsætningerne for projektets organisa-

toriske forankring. 

Denne anbefaling skal ses i sammenhæng med, at vi ser flere risikofaktorer ift. 

projektets organisatoriske forankring. F.eks. vil det uden midlerne fra projektet 

blive endnu mere afgørende, at ledelsen prioriterer iværksætteri, hvis indsatsen 

på området skal fortsætte. I den forbindelse er det en udfordring, at skolerne 

også fremadrettet vil have meget travlt, hvilket kan gå ud over deres priorite-

ring af iværksætteriundervisning. Særligt forventer vi, at dette vil være en ud-

fordring for de skoler, som ikke er med i projektet, da disse antageligvis priorite-

rer iværksætteri mindre end de deltagende skoler og ikke har haft medarbejdere 

på opkvaliceringsforløb. Herudover forventer vi, at stigende politisk bevågenhed 

om undervisning i iværksætteri kan betyde, at Undervisningsministeriet selv vil 

gå ind i udviklingen af undervisningsmateriale. Såfremt projektet – i dette sce-

narie – formår at sikre samarbejde og koordination med Undervisningsministe-

riet, vil projektet have en unik mulighed for at sikre udbredelsen af materialet. 

I den forbindelse er det positivt, at projektledelsen i foråret 2020 har planlagt 

møder i både styre- og udviklingsgruppen om, hvordan forudsætningerne for 

projektets organisatoriske forankring kan øges. Vi foreslår konkret, at elementer 

i disse drøftelser bl.a. kan være overvejelser omkring et samarbejde med Un-

dervisningsministeriet ift. udbredelsen af materialeplatformen, samt overvejelser 

omkring hvordan man kan udnytte de relationer, som er skabt i projektet, til at 

Anbefaling 3 
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etablere en mere formel forankring af samarbejdet og vidensdelingen mellem 

erhvervsskolerne omkring undervisning i iværksætteri. Herudover vil vi frem-

hæve, at arbejdet med at sikre den organisatoriske forankring ikke slutter med 

møderne i styre- og udviklingsgruppen, men kræver en kontinuerlig indsats frem 

mod projektets afslutning. 

Overvej om der skal indføres minimumskrav til undervisningsforløbene. 

Som tidligere nævnt, er det den udfordring for projektet, at der, qua den høje 

grad af decentral fleksibilitet, er stor forskel på intensiteten af den undervisning, 

som eleverne modtager, og dermed også på de effekter, som vi realistisk set 

forventer, at projektet kan opnå. Disse forskelle er også tydelige i elevernes til-

bagemeldinger. Således er der en klar tendens til, at de elever, som har deltaget 

i relativt langvarige forløb, i højere grad oplever, at de har haft tilstrækkelig tid 

til at gå i dybden og anvende diverse modeller og metoder i praksis, end de ele-

ver, som har deltaget i relativt korte forløb.  

På den baggrund anbefaler vi, at projektledelsen og udviklingsgruppen overvejer 

muligheden for at indføre minimumskrav til de gennemførte undervisningsfor-

løbs varighed og intensitet. Dette skal ikke forstås, som en anbefaling af, at sko-

lernes decentrale fleksibilitet generelt skal indskrænkes, da denne er afgørende 

for projektets gennemførbarhed. Anbefalingen skal snarere ses i lyset af, at der i 

projektet er et behov for at sikre, at alle elever modtager undervisning af en så-

dan intensitet, at de rent faktisk får muligheden for at få øget deres motivation 

for at blive iværksættere og/eller tilegne sig konkrete iværksætterkompetencer. 

Vi vurderer i den forbindelse, at udviklingsgruppen vil være et godt forum til at 

afgøre, hvor ambitiøse eventuelle minimumskrav kan være, hvis ikke de skal 

indskrænke skolernes decentrale fleksibilitet for meget. 

 

 

Anbefaling 4  
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Bilag A Sådan scorer vi 
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 Alle scorer er udtryk for evaluators helhedsvurdering. Vurderingen er baseret på alle indsam-
lede data, herunder interviews med projekthold, sagsbehandler, partnere og deltagere samt 
evt. spørgeskemadata og statusrapporter m.v. I tilfælde med større usikkerhed i datagrundla-
get foretager vi typisk et konservativt skøn. 
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Projektets implementering vurderes på seks vurderingsparametre med en score fra 1-5, hvilket er præsenteret grafisk i et 'spi-

derweb' i rapportens afsnit 4.1. Den samlede implementeringsscore er baseret på gennemsnittet af de individuelle scorer for 

de seks parametre.  

Tildeling af scorer for hvert af de seks vurderingsparametre 
 Samlet  

implementeringsscore 

Score Betydning  Gennemsnit Trafiklys 

5 Implementeringen er nyskabende og en inspiration for andre.  
3,5 - 5,0  [GRØN] 

4 Implementeringen er meget tilfredsstillende. Få forbedringspotentialer.  

3 Implementeringen er tilfredsstillende. Visse forbedringspotentialer.  2,6 - 3,4  [GUL] 

2 Implementeringen er utilfredsstillende. Store forbedringspotentialer.  
1,0 - 2,5  [RØD] 

1 Implementeringen er meget kritisabel.  
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Vurderingen af projektets målopnåelse er primært baseret på fremdrift ift. outputmål og sekundært fremdrift ift. aktivitets-

mål. Scoren tildeles på baggrund af en helhedsvurdering af projektets målopnåelse, men med udgangspunkt i projektets kvan-

titative målopnåelse på evalueringstidspunktet. Nedenstående tabel over sammenhæng mellem målopnåelse og trafiklysscore 

er vejledende. 

Trafiklys Betydning Slutevaluering 
Midtvejseva-

luering 

 [GRØN] Målopnåelsen er som ønsket eller bedre.  95 % + 45 % + 

 [GRØN] Målopnåelsen er lidt under det ønskede niveau. 81 – 90 % 35 - 44 % 

 [GUL] Målopnåelsen er noget under det ønskede niveau. 65 – 80 % 25 - 34 % 

 [RØD] Målopnåelsen er meget under det ønskede niveau. 20 – 64 % 15 - 24 % 

 [RØD] Målopnåelsen er ikkeeksisterende eller tæt på. 0 – 19 % 0 – 14 % 
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På baggrund af dataindsamlingen (interviews og spørgeskema) fastlægger evaluator en samlet vurdering af muligheden for at 

realisere det forventede effektpotentiale. 

Trafiklys Betydning 

 [GRØN] Det er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at projektet vil kunne realisere de forventede effekter. 

 [GUL] 
Det er ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at projektet når sine effektmål. Evaluator vurderer 
dog, at projektet vil realisere mindst halvdelen af de forventede effekter. 

 [RØD] Projektet vurderes ikke at realisere en tilfredsstillende andel af de forventede effekter. 
 

 


