
Vejledning til Toolbox 
 

Denne værktøjskasse kan bruges som inspiration for undervisere på 
videregående læreruddannelser, specielt som middel til at fremme 

entreprenørskabsuddannelse. Værktøjskassen (Toolbox) er tænkt til 
undervisere på videregående uddannelser, der uddanner lærere. Den kan 

bruges som et værktøj til refleksion og hjælp til planlægning af undervisning, 

både af nyuddannede og erfarne undervisere.  
 

Værktøjskassen kan være relevant i forskellige sammenhænge, idet den 
indeholder øvelser af forskellige varighed, så de kan bruges til forskellige 

læringsbehov(i.e. kurser med forskellige ECTS). Alle værktøjerne er 
struktureret, så de understøtter udvikling af EE-kompetencer. Værktøjskassens 

indhold og struktur er blevet revideret og testet blandt projektpartnerne 
gennem projektforløbet. Derudover er værktøjerne løbende blevet afprøvet af 

studerende, undervisere og projektholdet. Flere af værktøjerne har været 
brugt i forbindelse med intensive ugekurser (IP) i Roskilde (2018), Antwerpen 

(2018), Bilbao (2019), Sundsvall (2019) og Vilnius (2020). 
 

Eftersom værktøjskassen består af forskellige dele, som fokuserer på flere 
niveauer af entreprenørskab, og indeholder aktiviteter med forskellig varighed, 

er en overordnet vejledning nødvendig for at få det meste ud af 

værktøjskassen. Denne vejledning kan hjælpe europæiske (og ikke-
europæiske) videregående læreruddannelser med at tilpasse værktøjerne til 

deres givne behov. 

 
Hvert værktøj i værktøjskassen følger en overordnet struktur, som først 

beskriver aktivitetens eller ressourcens mål eller formål, dernæst specificeres 
hvor lang tid aktiviteten tager. Dette er efterfulgt af materiale, såsom links 

eller referencer til ressourcer, som kan understøttestøtte aktiviteten. Til sidst 
er der en beskrivelse af aktiviteten eller ressourcen, samt hvordan man 

konkret bruger den. 

 
Find det rette værktøj 
 
Hvert eneste værktøj er tagget ud fra entreprenørskabskompetencer. Leder du 
eksempelvis efter kommunikationsopgaver, skal du blot trykke på 

”kommunikation” på listen, og så dukker alle værktøjer i denne kategori op. 

 
 

Når du søger efter det rette værktøj, kan du vælge mellem de forskellige tags 
herunder:  



 

Kompetencer 
 

 Handling 
 - Kommunikation 

 - Planlægning 
 - Tage initiativ 

 Egen holdning 

 - Motivation og vedholdenhed 
 - Risikovillighed 

 - Virkningsfuldhed 
 Bæredygtig idéudvikling 

 - Kreativitet 
 - Etisk og bæredygtig tænkning 

Klassificering af værktøjet i kategorier af aktivitetstyper: 

 Metodologier 
 Undervisningsbøger 

 Arbejdsbøger 
 Ressourceplatforme 

 Aktiviteter 
 Undervisningskurser- og moduler 

 Øvelsesplatforme 
 Artikler  

 

Relaterede emner 

Marker emnet med tags relateret til emnet. 

Sprog 

Klassificering af værktøjerne ud fra sprog: 

 Engelsk 
 Spansk 

 Portugisisk 
 Tjekkisk 

 Fransk 
 Koreansk 

 Dansk 
 Baskisk  

KATEGORIER 



 EIPTE-KOMPETENCER 

 SPROG 
 VÆRKTØJSTYPE 

TAGS 

Aktiv metodologi tilpasning forandring samarbejde kommunikation 
fagplanlægning kreativ tænkning kreativitet beslutningstager definition design 

til forandring designthinking undervisere bog empati EntreComp 
entrenørfærdigheder entreprenør entreprenørskab 

entreprenørskabskompetencer entreprenørskabsuddannelse 
entreprenørskabsproces entreprenørskabsværktøj etisk og bæredygtig 

tænkning udfordringer rammer ideer ideudvikling innovation ting lederskab 
undervisningsmetoder metodologi motivation og vedholdenhed mundtlig 

kommunikation planlægning problemløsning projekt prototype tags handle 
læreplan lærer holdarbejde test værktøj undervisningsbog 

 

 

 
 


