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Rapport til beslutningstagere om entreprenørskabsuddannelse 

Introduktion 

I rapporten ”Eudydice Report on Entrepreneurship Education in Europe” 
(2016)1 bliver samtlige tiltag til entreprenørskabsuddannelse (EE) i europæiske 

lande gennemgået. Mange lande, såsom Litauen, har inkluderet 
entreprenørskabsuddannelse i deres strategier, hvilket også dækker 

folkeskolen, men der mangler en eksplicit indførelse af indholdet i læreplaner 
til folkeskolen og læreruddannelser. Dette problem kan findes i mange 
europæiske lande. 

Denne rapport til beslutningstagere er et resultat af erfaringer fra seks 

forskellige europæiske lande: Belgien, Danmark, Tyskland, Litauen, Spanien og 
Sverige. Den opsummerer erfaringerne fra de læreruddannelser og NGO’er, 

som har deltager i EIPTE-projektet med henblik på at belyse nødvendige 
lokale, regionale og nationale strategier til effektiv 
entreprenørskabsuddannelse for lærerstuderende.  

Den inkluderer flere dele: 1) ræsonnementet for entreprenørskabsuddannelse 
på videregående uddannelser for lærerstuderende; 2) foreslår 

entreprenørskabskompetencer som undervisere på videregående uddannelser 

kan arbejde med, samt læringsresultater til studerende som kan udvikles 
gennem deres studier; 3) retningslinjer til beslutningstagere. 

Det overordnede arbejde med denne rapport bestod af to primære faser: 

1- Analyse af den nuværende politiske situation omkring 

entreprenørskabsuddannelse på læreruddannelser i samarbejdslandene 

(inklusive de seneste EURYDICE- og GEM-rapporter). Denne analyse er 
baseret på tæt samarbejde mellem parterne i EIPTEs strategiske 

partnerskab, da de gjorde det muligt at opnå en dybere forståelse for 
udviklingen af politikker i hvert deltagende land. 

2- Forberedelse af rapporten til beslutningstagere vedrørende mulig 
forbedring af de eksisterende reguleringer for 
entreprenørskabsuddannelse på læreruddannelser. 

Anbefalingerne er udviklet i samarbejde med partnerinstitutioner og gennem 
forslag fra en bred vifte af de involverede. De baserer sig ikke blot på 

eksisterende rapporter, men også erfaringer fra studerende og undervisere fra 

de seks deltagende lande, samt flere andre involverede – inklusive lærere, 

                                                      
1 Europeia, C. (2016). Entrepreneurship education at school in Europe. Eurydice Report. Luxembourg: 
Publications Office of the European Union. 
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lærerundervisere, beslutningstagere, osv. – fra forskellige lande (under et 
Multiplier-event i Vilnius).  

 

1. Nødvendigheden af entreprenørskabsuddannelse på videregående 
læreruddannelser 

EIPTE-projektet blev udviklet og støttet som et EU-projekt om strategisk 
partnerskab indenfor ERASMUS+programmet. Projektet opstod som løsning på 

den samfunds- og uddannelsesmæssige nødvendighed om at styrke 

entreprenørskabskompetencer hos børn både i og uden for skolen. Projektet 
søger at forbedre uddannelsen af lærere. Dette skal ske på de videregående 

uddannelser, hvor lærerstuderende uddannes til at undervise på folkeskoler. 
Det er her, det skal begynde. Hvis lærere ikke er klar til at undervise i 

entreprenørskabskompetencer, vil deres elever heller ikke kunne erhverve 
dem. Før nu har de videregående uddannelser i Europa ikke været klar til at 

undervise deres lærerstuderende i entreprenørskabskompetencer, på trods af 
at et væld af europæiske og nationale artikler, som omhandler 
entreprenørskabsuddannelse på universiteter/professionshøjskoler.  

Rammerne for projektaktiviteterne søger at sikre integrering af 

entreprenørskabsuddannelse hos projektpartnerne (Leuphana University of 
Lüneburg, University of Deusto, Mid Sweden University, University College 

Absalon, Vilniaus Kolegija/University of Applied Sciences, Artesis Plantijn 
University College of Antwerp, The Danish Foundation for Entrepreneurship, 

Technichus). Nogle projektpartnere introducerede entreprenørskabsuddannelse 
som et valgfag (Litauen, Tyskland), mens det hos andre partnere er en del af 

andre obligatoriske kurser (Belgien). Desuden har nogle projektpartnere 
entreprenørskabsuddannelse som sit eget obligatoriske fag. Nogle partnere 

introducerer entreprenørskabsuddannelse i begyndelsen af læreruddannelsen 
(Litauen, Belgien), mens andre har lagt det ret sent på uddannelsen 
(Tyskland). 

Analyser af policy-dokumenter fra Europa viser en stigende prioritering af 

entreprenørskabsuddannelse i de sidste to årtier (f.eks. “Implementing the 
Community Lisbon Programme: Fostering entrepreneurial mind sets through 

education and learning, 20062; Entrepreneurship in Vocational Education and 
Training, 20093; Entrepreneurship education policies, 20114; Policy Brief on 

                                                      
2 Implementing the Community Lisbon Programme: Fostering entrepreneurial mindsets through 
education and learning. Commission of the European Communities. Brussels: EuropeanCommission, 
13.2.2006 COM(2006) 33 final. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0033:LT:NOT 
3 Entrepreneurship in Vocational Education and Training, 2009. 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/smes/vocational/entr_voca_en.pdf 
4 Entrepreneurship education policies. Investment, Enterprise and Development Commission Multi-year 
Expert Meeting on Enterprise Development Policies and Capacity-building in Science, Technology and 
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Youth Entrepreneurship, 20155). I dokumenterne kan man se, at ”initiativ og 

entreprenørskab” bliver identificeret som en af EU's 8 nøglekompetencer6.  
 

Derfor er det ikke overraskende, at læreruddannelser får meget 
opmærksomhed i EU-politikker (Teacher training in Entrepreneurship 

Education: Enabling Teachers as a Critical Success Factor, 20117; 
Entrepreneurship Education at School in Europe, 20128; Entrepreneurship in 

Education and Training – from compulsory school to higher education 2009–

20149; Should Entrepreneurship be a Subject in Schools?, 201810). 
 

Analyser af nationale policy-dokumenter viser, at de fleste politikker og 
praksisser i partnerlandene dækker visse elementer af forståelsen om 

entreprenørskabsuddannelse. 
Eksempelvis er områderne informationsteknologi og medier, sprogudvikling, 

samt innovation og entreprenørskab tre tværfaglige hovedområder i de danske 
Fælles Mål, som er en del de obligatoriske fag i skolen. Emnerne er 

inkorporeret i fagenes mål, og der er lavet vejledninger til de tre områder, som 
kan findes på EMU Danmarks Læringsportal (emu.dk), som bliver administreret 

af Undervisningsministeriet. Innovation og entreprenørskab lægger vægt på 
den studerendes proces og evne til at organisere, kommunikere og 

samarbejde. Disse aspekter indgår klart i alle de obligatoriske fag, og de er 
inkluderet i fagenes videns- og færdighedsområder. Selvom det tyske 

uddannelsessystem er decentraliseret, og ansvaret primært ligger hos 

delstaterne (Bundesländer), danner nationale policy-dokumenter fra 
Kultusministerkonferenz (KMK) stadig den overordnede ramme. Litauisk 

uddannelsespolitik er under forandring, hvori det er planlagt at inkludere 
entreprenørskabsuddannelse som et valgfag i folkeskolen. I praksis har 

skolerne dog allerede gode eksempler på at udvikle de studerendes 
entreprenørskabsevner, f.eks. med Lithuanian Junior Achievement. 

Projektholdet fandt dog frem til, at der i de fleste lande først dukker 
entreprenørskabsuddannelse op i skolernes læreplaner fra femte klasse og 

opefter.  
 

                                                      
Innovation (STI). Third session Geneva, 19–21 January 2011. 
http://unctad.org/en/Docs/ciimem1crp2_en.pdf. 
5 Policy Brief on Youth Entrepreneurship, 2011. 
https://www.oecd.org/employment/leed/Youth%20entrepreneurship%20policy%20brief%20EN_FINAL.pd
f 
6 http://mobilitycompetences.com/wp-content/uploads/2016/10/The-8-key-competences-of-European- 
Union.pdf 
7 Entrepreneurship Education: Enabling Teachers as a Critical Success Factor. A report on Teacher 
Education and Training to prepare teachers for the challenge of entrepreneurchip education, 2011. 
https://www.tesguide.eu/policy-strategy/enabling-teachers-as-a-critical-success-factor.htm 
8 Entrepreneurship Education at School in Europe, 2012. 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/135EN.pdf. 
9 Entrepreneurship in Education and Training – from compulsory school to higher education 2009–2014. 
http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Norway/Norway_Action_Plan_Entrepreneurship_2009_2014.pdf. 
10 Singh, N. 2018. Should Entrepreneurship be a Subject in Schools? http://entm.ag/4nh 
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Vedrørende læreruddannelser, inklusive uddannelse af folkeskolelærere, er 

entreprenørskabsuddannelse i de fleste tilfælde ikke nævnt i de officielle 
regulerende studieordninger. Dette gælder f.eks. de tyske “Standards für die 

Lehrerbildung: Bildungswissenschaften” (Engelsk: Standards for initial teacher 
education: educational sciences) og “Ländergemeinsame inhaltliche 

Anforderungen für die Fachwissenschaften und Fachdidaktiken in der 
Lehrerbildung” (Engelsk: Common content requirements occupation-related 

applied scientific theory and subject didactics in initial teacher education). Den 

sidstnævnte indeholder noget erhvervsorienteret information, på grund af 
faget Økonomi, men det specificerer ikke entreprenørkompetencer i den 

forstand, som vi definerer det i EIPTE-projektet. I Belgien er der ingen fag, 
som tydeligt promoverer entreprenørånd i læreruddannelsernes læreplaner. 

 
Uddannelse og meritter for lærerstuderende skal leve op til minimumskrav på 

tværs af alle lande, da lærererhvervet er en relativt reguleret profession. De 
fleste lande har en slags lærerprofil, hvori de beskriver lærernes forventede 

kompetencer. Dette muliggør, at nationale regeringer kan forme og påvirke 
undervisningens indhold på læreruddannelser, og dermed er der frit slag til at 

organisere uddannelse på landenes egne måder samt at skabe deres egen 
eksklusivitet. Sammenligner man læreruddannelser med hinanden, kan man se 

en masse ligheder med hensyn til didaktik og fag i folkeskolen. Dog er emner 
om entreprenørskab som regel ikke inkluderet, også selvom visse landes skoler 

eller lærere har mulighed for at implementere entreprenøruddannelse. Et godt 

eksempel på dette er Danmark, som har hjemmesider, hvorfra lærere kan få 
en masse ideer til, hvordan man inddrager entreprenørskab i folkeskolefag11. 

Entreprenørskabsuddannelse i Danmark er samtidig styrket gennem Fonden 
for Entreprenørskab, som er etableret af fire ministerier og som fungerer som 

en vigtig og praktisk ressource. Fonden12 er et centralt videnscenter og en 
vigtig kilde til at udvikle entreprenørskab på alle uddannelser – fra folkeskole 

til Ph.d. Fonden udvikler og udgiver læremateriale, rådgiver om indførelse af 
entreprenørskab i læring, faciliterer samarbejder og netværk om 

entreprenørskabsuddannelse og arbejder for at udbrede viden om 
entreprenørskabsuddannelse i undervisning. Samtidig skaber fonden ny viden 

om effekten af entreprenørskabsuddannelse i Danmark gennem egne studier 
og analyser.  

 
Vores projektmedarbejdere lykkedes ikke blot med at få opmærksomhed fra 

politikere, men også organisationer, som gik med i netværket for 

entreprenørskabsuddannelse. Her kan Aflatoun International nævnes, hvis 
vision er at styrke børn og unge både socialt og økonomisk, så de selv kan 

blive agenter for forandring i deres egne liv og arbejde for en mere lige 
verden. Aflatoun Internationals interesser overlapper med 

entreprenørskabsuddannelse både tematisk og i deres læreplaner.  

                                                      
11 https://emu.dk/ 
12 https://www.ffe-ye.dk/fonden/om-fonden 
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2. Entreprenørskabsuddannelse Som Koncept i EIPTE 
Ser man omhyggeligt på forståelsen af entreprenørskabsuddannelse som 

koncept, kan man se en bred vifte af kompetencer, som går igen i europæiske 
og nationale policy-dokumenter. Kompetencerne spænder fra kritisk tænkning 

og at tage initiativ til egen livsstyring osv. 
 

Projektholdet har derfor udviklet et logisk skema, som er baseret på 

EntreComp’s rammesætning13 i ”Entrepreneurship Competences For The 
Educators in Higher Education Institutions” (se billede 1).  

Fokuspunkterne i dette skema er: 
 

I. EGEN ATTITUDE (handlekraft; motivation og vedholdenhed, 
risikovillighed). 

II. AT HANDLE (planlægning; kommunikation, tage initiativ). 
III. UDVIKLE BÆREDYGTIGE IDEER (etisk og bæredygtig tænkning; 

kreativitet). 
 

Det er disse kompetencer, skoleelever skal opnå – målet er derfor, at 
lærerstuderende ved, hvordan de fremmer disse kompetencer i deres 

professionelle virke. For at udvikle de ovenstående kompetencer foreslår 
EIPTE-holdet derfor læringsmål for entreprenørskab til lærerstuderende på 

videregående uddannelser. Efter at have færdiggjort deres uddannelse, skal 

lærerstuderende kunne: 
 

 være i stand til at videreudvikle deres viden og forståelse af 
entreprenørskab i en uddannelseskontekst. 

 være i stand til at designe, udvikle og evaluere komplekse og 
udfordrende projekter, opgaver og læreaktiviteter som fremmer 

entreprenørskabskompetencer. 
 være i stand til at reflektere over etiske og 

bæredygtighedsaspekter, som giver social værdi til skabte 
projekter. 

 være i stand til at skabe originale, praktiske, fleksible og 
komplekse ideer, som kan tackle problemer fra den virkelige 

verden, samt at tage initiativ gennem aktiv metodologi. 
 være i stand til at bruge forskellige former for 

præstationsevalueringer. 

 være i stand til at overbevise publikummer ved at tilpasse 
materiale og budskab til en given situation og et givent publikum. 

 være i stand til at håndtere usikkerhed og tvetydighed for bedre at 
kunne være en entreprenørskabsrollemodel. 

                                                      
13 Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., Van den Brande, G. (2016). EntreComp: The Entrepreneurship 
Competence Framework. Luxembourg: Publication Office of the European Union; EUR 27939 EN; 
doi:10.2791/593884 
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 være i stand til at tænke kritisk og reflektere over egen praksis.  

 være i stand til at agere som entreprenørlærere og at udbrede 
entreprenørånd i underviserfællesskaber. 

 
 

 
Billede 1. Entreprenørskabskompetencer for undervisere og studerende på 
videregående uddannelser. 

 
3. HVAD KAN UDDANNELSESPOLITIKERE GØRE? 

 
Hvorfor skal entreprenørskabsuddannelse allerede starte i folkeskolen? Hvis 

entreprenørskabsuddannelse forstås i den ovennævnte brede forstand, og hvis 
entreprenørskabskompetencer anses som gavnlige både professionelt og 

privat, bør læringen påbegyndes så tidligt som muligt. Som analyserne viser, 
er politikker om entreprenørskabsuddannelse ikke ensartede i partnerlandene, 

specielt når det kommer til at indføre den i praksis. Indtil videre er der stadig 

et stort behov for værktøjskasser, moduler eller andre konkrete 
læringsmaterialer, som videregående uddannelser kan bruge til at fremme 

lærerstuderendes kompetencer i entreprenørskabsuddannelse. 
 

Projektholdet fokuserede på uddannelser til folkeskolelærere, fordi der 
sjældent skabes forbindelse mellem entreprenørskabsuddannelse og 

læreruddannelse i visse partnerlande, på trods af regeringsstrategier og 
læreplaner. I nogle lande er studieordningen ikke engang udviklet (Tyskland). 

De lærerstuderende, som bliver undervist i entreprenørskabsuddannelse, bliver 
lærere, som kan videregive det til deres elever, samt i stand til at skabe et 
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miljø, som øger elevernes mod og gør dem i stand til at forvandle deres ideer 

til handling. Dermed kan de blive en bærende kraft i deres eget liv og i 
fællesskaber ved at skabe værdi for andre, og de kan dermed være med til at 

løse verdens bæredygtighedsproblemer.  
 

Bliver entreprenørskabsuddannelse indført i læreplaner, vil fremtidige 
lærerstuderende få kompetencer, som fremmer entreprenørskabsværdier, -

evner og -viden i folkeskolerne.  

 
Derfor bør prioriteten være at sikre, at videregående uddannelser kan 

undervise i entreprenørskabsuddannelse på en fyldestgørende og 
sammenhængende måde, uden at efterlade videreudviklingen af 

entreprenørskabskompetencer til lærernes efterfølgende professionelle virke. 
Videregående uddannelser skal være effektive læringsmiljøer, hvor 

pædagogiske praksisser bliver udviklet, analyseret og delt. Dette afhænger af 
medarbejderne på de videregående uddannelsers kompetencer og motivation 

som undervisere og researchere. EIPTE-projektet søger derfor at skabe en 
ramme for videregående uddannelser til lærerstuderende.  

 
Ved at sikre, at videregående uddannelser har adgang til anvendelige og 

fleksible værktøjskasser med forskellige materialer til undervisningsmoduler på 
læreruddannelsen, understøtter dette projekt prioriteringen af at forbedre 

kvaliteten og relevansen af lærerstuderendes viden og færdigheder. 

Lærerstuderende kommer dermed til at besidde de nødvendige kompetencer 
(Se Billede 1). 

 
Samtlige politikker bør rettes mod at skabe viden, forståelse, evner, attituder 

og værdier som foreslået af EIPTE-holdet, og som er præsenteret ovenfor. 
Samtidig bør vigtigheden af entreprenørskabsuddannelse understreges, ikke 

blot for lærere i arbejde, men også for samfundsborgere: til deres personlige 
liv (værdier, attituder, anlæg, kreativitet); til deres styring af det sociale liv 

(livslang læring, tage initiativ og socialt ansvarlige handlinger osv.); til at 
understøtte udvikling i familie og fællesskaber (skole, lokalt, kommunalt, 

nationalt, globalt). 
 

Anbefalinger 
EIPTEs projekthold anbefaler beslutningstagere at håndtere 

entreprenørskabsuddannelse på videregående læreruddannelser mere 

systematisk og i tæt samarbejde med læreplansudviklere for de pågældende 
institutioner. 

 
Vi anbefaler, at entreprenørskabsuddannelse bliver en bærende del (og 

obligatorisk for lærerstuderende) på humaniora-uddannelser. 
Entreprenørskabsuddannelse er ikke læren om økonomi eller business, men 

læren om at tilegne sig en bestemt personlighed og faglighed ved at mestre de 
nødvendige kompetencer.  
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Derfor anbefaler vi på det stærkeste, at undervisningspolitikker omhandler 
indhold, kompetencer (se Billede 1) og læremetoder, som er udviklet og 

foreslået af projektholdet. 
Dette indebærer: 

1. Studieordning på læreruddannelser:  
 som et separat og obligatorisk fag; 

 som et tværgående emne i studieordningen; 

 som projektaktiviteter i folkeskoler; 
 som en integreret del af undervisningsbaserede uddannelser 

2. Uformelle Tiltag: 
 start-up aktiviteter af studerende; 

 deltagelse i EU-seminarer, intensive ugekurser, osv. 
3. Uformelle uddannelsesaktiviteter: 

 opbygge entreprenørvenlige miljøer på universiteter; 
 etablere motiverende forbindelser mellem universiteter, 

skolefællesskaber, osv. 
 

Alt dette kræver fokus og strategier på forskellige niveauer: lovmæssigt, i 
læreplanspolitikker, i ledelse og struktur, i lærerundervisernes kompetencer og 

praksisser. Ambitionerne kan muligvis ikke føres ud i livet, hvis ikke disse 
anbefalinger efterleves.  

 

5. Indsigter fra nationale studenterhold og forslag til at overkomme 
udfordringer i implementering af entreprenørskabsuddannelse 

Studerende fra hvert partnerland har udarbejdet SWOT-analyser (billeder i 
appendix) og forberedt plakatpræsentationer om i deres eget lands situation 

med hensyn til entreprenørskabsuddannelse. Plakaterne blev præsenteret 
under et Multiplier-event i Vilnius (Billede 1). De studerende brugte forskellige 

metoder til at indsamle data: oversigter over nationale policy-dokumenter, 
videnskabelige artikler, eller interviews med eksperter fra de pågældende 

lande. 
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Billede 1. Præsentation af SWOT-analyser, lavet af de studerende fra de 

deltagende lande (Litauen, Danmark, Spanien, Sverige, Belgien og Tyskland). 
 

Deltagerne på Multiplier eventet i Vilnius brainstormede og udarbejdede 
ordskyer om, hvilke forhindringer der kan være i at implementere 

entreprenørskabsuddannelse (Billede 2). Det er interessant, at de største 
udfordringer blev anset som værende motivation, penge, tid og viden. På 

eventets Verdenscafé idéudviklede de studerende om, hvordan man kan 

overkomme disse udfordringer. 
 

Ideerne var følgende. 
Problem: VIDEN 

Løsning: 
 Fokus på at fremme og promovere livslang læring om 

entreprenørskab (på læreruddannelser og i skoler); 
 Samarbejde mellem lærere og 

frivillige/forældre/studerende/firmaer/regering/osv.; 
 Dele viden og læring med hinanden ved at give skoler både kort- 

og langtidssigtede forbundne informationsplatforme. 
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Billede 2. Forhindringer for entreprenørskabsuddannelse udarbejdet af 

Verdenscafeens deltagere 
 

Problem: RESOURCER/PENGE. 
Løsninger: 

 Skabe egne materialer, genbruge produkter, værktøjskasse; 
 Skoleprojekter til at indsamle penge for at implementere ideer, 

f.eks. bage og sælge vafler; 

 Samarbejde med firmaer, skoleledelser; 
 Konkrete lærematerialer; 

 Ekskursioner; 
 Statslig bevidsthed om entreprenørskabsuddannelses fordele; 

 Statsstøtte; 
 Spil og eksperimenter; 

 Samarbejder mellem skoler (netværk); 
 Hjælp fra fællesskaber (forældre, familier, entreprenører, osv.); 

 Workshops for lærere og lærerundervisere; 
 Samarbejdsworkshops med erfarne lærere; 

 Lærerplatforme med eksempler på at bruge 
entreprenørskabsuddannelse i praksis; 

 Workshops til børn; 
 Klar læreplan 

 

Problem: MOTIVATION. 
Løsninger: 
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 Give undervisere og skoler tid til at forberede, lære og 

eksperimentere, det skal være OK at lave fejl; 
 Adgang til en platform med lærerguides, tips og tricks, samt 

undervisningseksempler; 
 Komplekse fag; 

 Investere i tankegangen fra en tidlig alder -> entreprenørskab i 
folkeskolen; 

 Fremme tankegangen, sociale netværk mellem lærere, dele 

praktiske erfaringer og eksempler; 
 Forholde sig til miljøet; 

 
Problem: LÆRERUDDANNELSE. 

Løsninger: 
 Politisk bevidsthed; 

 Entreprenørskab indskrevet i læreruddannelsens studieordning; 
 Workshops; 

 Eksperter; 
 Rejse mere ud; 

 Vores projekt!; 
 1 time om ugen inkluderet i uddannelsen. 

 

 
Billede 3. Brainstorm af ideer i Verdenscafeen om at overkomme 
entreprenørskabsuddannelsens udfordringer.  
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BILAG: Studerendes SWOT-Analyser Fra Alle Deltagende 

Lande: 

Danmark, Litauen, Spanien, Sverige, Belgien, Tyskland. 
 

 
Bilag 1. Danske studerendes SWOT-analyse. (for picture 1) 

 
Bilag 2. Litauenske studerendes SWOT-analyse. (picture 2) 

 
Bilag 3. Spanske studerendes SWOT-analyse, første del. (picture 3) 

Bilag 4. Spanske studerendes SWOT-analyse, anden del. (picture 4) 
 

Bilag 5. Svenske studerendes SWOT-analyse. (picture 5) 
 

Bilag 6. Belgiske studerendes SWOT-analyse. (picture 6) 
 

Bilag 7. Tyske studerendes SWOT-analyse. (picture 7) 


