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Hvordan kan et økosystem til entreprenørskabsuddannelse for 

lærerstuderende se ud? 

Abstract 

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

entreprenørskabsuddannelse gennem de sidste to årtier. Implementeringen af 

entreprenørskabsuddannelsen varierer imidlertid mellem de europæiske lande, 

specielt i forhold til folkeskoler og læreruddannelser. I løbet af EIPTE-projektet deltog 

lærerstuderende fra seks lande i forskellige intensive arbejdsuger. For at sikre, at 

kommende folkeskolelærere med EE-kompetencer vil efterleve læringen, selv når 

projektet er slut, er vi nødt til at forstå deres uddannelses økosystem. Derfor 

analyserede vi først teorier om økosystemer for universitetsbaseret 

entreprenørskabsuddannelse samt dets brug til læreruddannelser rettet mod 

folkeskolen. Dernæst, baseret på interviews med eksperter fra seks forskellige lande, 

som alle var involveret i EIPTE-projektet, skabte vi et overblik over de forskellige 

faser af økosystemer i de seks forskellige lande og uarbejdede en række anbefalinger 

til udviklingen af et fyldestgørende økosystem til entreprenørskabsuddannelse for 

lærerstuderende. 
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1. Introduktion 

I de seneste to årtier har entreprenørskabsuddannelse (EE) fået øget fokus i 

Europa. Analyser af europæiske policy-dokumenter viser en stigende 

prioritering af EE. Det kan f.eks. ses i “Implementing the Community Lisbon 

Programme: Fostering entrepreneurial mindsets through education and 

learning” (Commission of the European Communities, 2006); 

“Entrepreneurship in Vocational Education and Training” (EU-Kommisionen, 

2009); “Policy Brief on Youth Entrepreneurship” (EU-Kommisionen, 2012a). I 

dokumenterne kan man se, at ”initiativ og entreprenørskab” bliver identificeret 

som en af EU's 8 nøglekompetencer.  

Andre officielle dokumenter, såsom ”Council conclusions on entrepreneurship 

in education and training” (Official Journal of the European Union, 2015), 

“Entrepreneurship 2020 Action Plan” (EU-kommisionen, 2013), eller 

dokumentet “Rethinking education: investing in skills for better socio-economic 

outcomes” (EU-Kommissionen, 2012b), har ligeledes lagt vægt på 

nødvendigheden af entreprenørskabsfærdigheder, og dermed også EE, på 

forskellige uddannelsesniveauer: “Medlemslande bør fremme 

entreprenørskabsfærdigheder gennem nye og kreative undervisningsmetoder 

fra folkeskolen og frem, samt øge fokus på gymnasiale og videregående 

uddannelser” (EU-Kommisionen, 2012). 

Entreprenørskabsuddannelse varierer dog meget i EU, specielt på 

læreruddannelser. Derfor søger vores projekt, ”Entrepreneurship in Initial 

Primary Teacher Education” (EIPTE), at efterleve målet om at få videregående 

uddannelser til at implementere EE og/eller forbedre kvaliteten af eksisterende 

entreprenørskabsuddannelse på læreruddannelser. Vores forståelse af EE 

baserer sig på følgende definition: ”Entreprenørskab er, når der bliver handlet 

på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Den 

værdi, der skabes, kan være af økonomisk, social eller kulturel art” (FFE 

2012). 

I løbet af EIPTE-projektet deltog lærerstuderende fra seks lande i forskellige 

intensive arbejdsuger. For at sikre, at kommende folkeskolelærere med EE-

kompetencer vil praktisere læringen, selv når projektet er slut, er vi nødt til at 

forstå deres uddannelses økosystem. 

Grundet manglen på viden om entreprenørskabsøkosystemer specifikt i forhold 

til læreruddannelser vil denne artikel analysere økosystemer for EE, samt 

deres anvendelighed på læreruddannelser, på to forskellige måder: 
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Først vil vi analysere eksisterende teorier og anbefalinger om økosystemer for 

universitetsbaseret entreprenørskabsuddannelse. Dernæst, baseret på 

interviews med EE-eksperter fra seks forskellige lande, som alle var med i 

EIPTE-projektet, vil vi skabe et overblik over de forskellige faser af 

økosystemer i de seks forskellige lande. Derefter vil vi fremlægge en række 

anbefalinger til udvikling af et omfattende økosystem til 

entreprenørskabsuddannelse på læreruddannelser.  

2. Teoretiske Rammer 

2.1 Økosystemer i entreprenørskabsuddannelse 

Isenberg (2011) er den første til at udpege økosystemer i entreprenørskab 

som en udgiftseffektiv strategi, og som et nyt paradigme til at stimulere 

økonomisk vækst. EE kan anses som et del-økosystem af entreprenørskab 

(Regele & Neck, 2012). 

Baseret på seks casestudier har Rice, Fetter og Greene (2014) udpeget syv 

succeskriterier, som muliggør et vedvarende og indflydelsesrigt 

entreprenørskabsøkosystem på universiteter/professionshøjskoler: 

1. Ledelsens vision, engagement og støtte 

2. Stærkt fagligt lederskab fra fakultetet  

3. Vedvarende forpligtelse over lang tid 

4. Forpligtelse af betydelige økonomiske ressourcer 

5. Forpligtelse til løbende at innovere læreplaner og fag 

6. En passende organisatorisk infrastruktur 

7. Forpligtelse til at opbygge et voksende engagement og at udvikle en kritisk 

mængde brugere. 

Denne analyse baserer sig dog på universitetsbaserede 

entreprenørskabsøkosystemer og kræver dermed visse strukturer, som 

muligvis ikke er direkte overførlige til læreruddannelser, specielt i et land som 

Tyskland, hvor EE stadig ses som ”eksotisk”. Udover de nævnte 

succeskriterier, er der talrige modeller, som beskriver EE-økosystemer (f.eks. 

Basu, 2014; Brush, 2014; Matlay, 2015). Som et af de indflydelsesrigeste 

eksempler bliver Brush (2014) forklaret i det næste afsnit. 
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Brush (2014) identificerer det ”indvendige entreprenørskabsøkosystem” som 

en central del af et universitetsbaseret entreprenørskabsøkosystem. 

Indvendige entreprenørskabsaktiviteter sker i fællesskaber og skolen, og de 

består af læreplanen, læreplansrelaterede aktiviteter og research. Det er de 

hovedområder, som universiteter er optaget af i forhold til entreprenørskab 

(Alberti, Sciascia & Poli, 2004; Kuratko, 2005). På bagrrund af studier fra 

Fetters m.fl. (2010) bruger Brush (2014) dimensionerne infrastruktur, 

interessenter, ressourcer og kultur til at karakterisere det indvendige 

økosystem for entreprenørskabsuddannelse på skoler eller universiteter. Figur 

1 illustrerer, hvordan dimensionerne omkranser entreprenørskabsaktiviteter på 

skolen/gymnasiale uddannelser/universitetet og i fællesskaber. 

 

Fig. 1: Det indvendige økosystems domæne for entreprenørskabsuddannelses (Brush, 2014) 

Domænerne i midten indeholder læreplan (curriculum), såsom lærematerialer i 

fag, pædagogik, og formidlingsmetoder; læreplansrelaterede aktiviteter (co-

curricular) relaterer sig til fag, workshops, netværk, 

forretningplanskonkurrencer, samt beslutninger om lederskab, ressourcer, 

modtagere, fakultetsincitamenter og allokering af ressourcer; research 

omhandler teoretisk og praktisk research, inklusive beslutninger om 

researchfokusser, fakultetsincitamenter, økonomisk støtte, adgang til data og 

samt formidling af resultater. 

Interessent-dimensionen indebærer alle sociale og menneskelige dele af en 

uddannelsesinstitution: fakultetet, andre ansatte og de studerende. 

Interessenter har forskellige interessepunkter og er dele af netværk, som 

forbinder dem individuelt på tværs af institutioner og fællesskaber. Når man 

opbygger et økosystem, er det nødvendigt at klargøre interessenternes behov, 

forbindelser og motivationer. 
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Ressourcer hentyder til de økonomiske faktorer, men også teknologi, fysiske 

faciliteter, social kapital, organisatoriske partnerskaber, handlekraft, samt 

fakultetets og de ansattes egenskaber. 

Infrastruktur refererer overordnet set til det fysiske campus (veje, bygninger, 

faciliteter), men det dækker også over teknologisk og digitalt miljø. 

Kultur indeholder symbolske aspekter såsom normer, værdier og traditioner på 

skolen. Det repræsenterer kerneværdierne, som former arbejdet på 

uddannelsesinstitutionen, og som former følelsen af at være på campus.   

Det er vigtigt at påpege, at denne model blot er en blandt mange. Adskillige 

casestudier har analyseret entreprenørielle universiteter, og som 

hovedkonklusion kan det uddrages, at ”der er lige så mange modeller, som der 

er universiteter at undersøge” (Müller & Toutain, 2015, p. 8).  

2.2 Økosystemer for entreprenørskabsuddannelse på læreruddannelser 

Selvom der findes økosystemer for entreprenørskabsuddannelse, har tidligere 

research lagt mest vægt på økonomi/business-skoler eller -studieretninger. Et 

eksempel på det er det indflydelsesrige studie fra Rice m.fl. (2014), som 

identificerede syv succeskriterier baseret på analyser af seks universiteter, der 

blev udvalgt på baggrund af deres entreprenørfags levetid, bredde og 

modenhed. Institutionernes strukturer er dog ikke nødvendigvis overførbare til 

læreruddannelser, specielt ikke i lande, hvor EE er underudviklet.  

Endvidere kan definitioner på EE variere afhængigt af kontekst. Som Lackeus 

(2015) pointerer, er der, på den ene side, den smalle definition af 

entreprenørskab, forstået som at starte en virksomhed. På den anden side, 

som er lig vores forståelse af EE, er entreprenørskab defineret i bredere 

forstand og omhandler kreativitet, muligheder, innovation og at være proaktiv, 

hvilket er relevant for forskellige livsområder i stedet for blot at starte en 

virksomhed. 

En EE-økosystemmodel, som har samme forståelse af EE som os, er fra Müller 

& Toutain (2015). I deres temaartikel ser Müller & Toutain (2015) på EE-

økosystemer med ambitionen om at fremme entreprenørielle læringsprocesser. 

Deres model er hovedsageligt designet til brug i skoler, altså folkeskoler og 

gymnasiale uddannelser, men også til at udvikle entreprenørkompetencer hos 

lærere. 

Modellen har fem dimensioner, som gensidigt påvirker hinanden. Nedenfor vil 

hver dimension blive forklaret. Müller & Toutains (2015) originale model 
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inkluderede også ”motivation.” Når man arbejder med de forskellige 

dimensioner, er det underforstået, at motivation er individuelt forbundet til 

hver af de fem dimensioner, og derigennem er med til at påvirke 

entreprenørskabsøkosystemet. ”Motivation” er dog ikke videre undersøgt i 

denne artikel, da det spænder bredere end artiklens omfang. Alle relevante 

dimensioner til denne artikel er visualiseret i Figur 2 og beskrevet i det 

følgende afsnit. 

 

Ramme (framework) beskriver, hvorvidt der er en passende kontekst til 

entreprenørskabsuddannelse. Dette kan referere både til undervisernes og de 

studerendes niveau. Med i denne dimension er også undervisernes og de 

studerendes EE-kompetencer1, inklusive undervisernes didaktiske og 

metodologiske viden om entreprenørskabsorienterede fag. Øvelse hører også 

til under denne dimension: aktiviteter som bl.a. fokuserer på skabelse af 

økonomisk og social værdi samt udvikling af en entreprenørtankegang. I vores 

studie, baseret på vores forståelse af, hvad denne ramme indebærer, gik vi et 

skridt videre og så også på læreplansstandarder i denne dimension. 

Forbindelser (connections) refererer til at udvikle og vedligeholde 

forbindelser til ens egen uddannelsesinstitution og med interessenter uden for 

uddannelsesinstitutionen. Mulige partnere kan komme fra en bred vifte af 

baggrunde. De vigtigste faktorer til præcist at beskrive denne dimension er: 

forbindelsernes intensitet, hvilket vi har tolket som afhængighed, inklusive 

                                                           
1 For mere information om EIPTEs rammer og kompetencer læs ”Framework: Entrepreneurship Education 
for HEI´s with Initial Primary Teacher Education” på hjemmesiden www.eipte.eu, under “Dissemination”. 

Se desuden artiklen: Arruti, A., & Paños-Castro, J. (2020). How do future primary education student 
teachers assess their entrepreneurship competences? An analysis of their self-perceptions. Journal of 
Entrepreneurship Education, 23(1). 

http://www.eipte.eu/
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økonomisk afhængighed meget lig Brush’s ressource-begreb (2014) samt 

langsigtet netværksudvikling og støtte. At have forbindelser indebærer at åbne 

sig op til verden udenfor og dermed fremme udvikling af tættere samarbejder 

(Tuunainen, 2005). 

Kultur (culture) betyder i denne sammenhæng ”entreprenørskabskultur”. Det 

beskriver potentialet til proaktivt at udvikle en delt vision mellem skoler og 

aktører uden for skolen. Disse forbindelsers mål kan være af forskellig 

karakter. Kort sagt er de afgørende faktorer kommunikation og initiativ. 

I denne kontekst betyder pædagogikker (pedagogies) erfaringsbaserede 

læringsmetoder, hvis mål er at fremme proaktiv adfærd blandt både 

undervisere og studerende. Det kan samtidig bruges til at bygge bro mellem 

eksterne partnere. Begrebet dækker ”aktiviteter som tilskynder, at elever 

handler baseret på deres individuelle interesser, værdier og ideer” (Müller & 

Toutain, 2015, p. 18) Vi deler denne dimension op i to kategorier: 

Entreprenørskabstræk og overbevisninger om entreprenørskabsuddannelse. 

Overbevisninger slog os som et vigtigt begreb, da Falk-Lundqvist m.fl. (2011) 

har belyst, at politisk pres for at implementere entreprenørskab på 

uddannelser har resulteret i pessimisme blandt undervisere. 

I rum-dimensionen (spaces) inkluderer Müller & Toutain (2015) både 

aktiviteter uden for læreplanens normale lokationer og passende design af 

lærerum. 

Vi har struktureret vores research på denne model af fire årsager: 

1. Selvom den primært er lavet til at bruge i (folke- og gymnasiale) skoler, kan 

den, ifølge forfatterne, bruges på tværs af skolediscipliner og elevaldre. Vi 

mener endda, at det er en fordel, at den primært er designet til skolebrug, 

fordi den dermed ikke kun kan bruges til videregående uddannelser. 

Fremtidige lærere vil desuden selv opleve at være en del af sådan et 

økosystem under deres egen uddannelse, og dermed kan de tage deres 

erfaringer og viden med til deres fremtidige arbejdsplads. 

2. Müller & Toutain medregner undervisernes kompetencer. 

3. De grundlæggende antagelser om EE harmonerer med vores. 

4. Den overlapper flere gange med Brushs model (2014): 
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- Brushs (2014) interessenter-dimension overlapper tydeligt med forbindelser-

dimensionen, i det at hun nævner forskelligartede interesser, bidrag til 

netværk og individuelle forbindelser på tværs af skole og fællesskab. 

- Ressource-dimensionen fra Brush (2014) har ligheder med ramme (i forhold 

til kompetencer og praksis), rum (fysiske faciliteter) og forbindelser 

(organisatoriske partnerskaber). 

- Infrastruktur fra Brush (2014) dækker blandt andet det fysiske campus, samt 

det teknologiske og digitale miljø, hvilket ligger tæt op ad rum-dimensionen. 

- Kultur bruges i begge modeller på lignende måder. 

- Brushs (2014) domæne læreplan (curriculum) inkluderer læremateriale og 

formidlingsmetoder, som er nærliggende ramme i praksis. Desuden refererer 

hun til pædagogikker, som i Müller & Toutains model er en separat kategori. 

Domænet “research” (Brush, 2014) overlapper ikke direkte med Müller & 

Toutains (2015) model, men det er, selvfølgelig, afgørende. I kontekst af 

EIPTE-projetet er forskellige researchmetoder blevet brugt, hvilket har bragt 

vigtige resultater og indsigter2. Eftersom indførelsen af EE varierer meget på 

de deltagende institutioner, er research-domænet ikke specifikt inkluderet i 

Müller & Toutains (2015) model i denne artikel. 

3. Metoder 

3.1 Semistrukturerede interviews med EE-eksperter 

Vi udførte semistrukturerede interviews med EE-eksperter på læreruddannelser 

fra de seks lande, som tog del i EIPTE-projektet: Spanien, Belgien, Danmark, 

Tyskland, Sverige og Litauen. Til disse interviews udviklede vi en spørgeguide 

til spørgsmål (Flick, 2016), som relaterede sig til hver af Müller & Toutains 

(2015) dimensioner. Denne spørgeguide hjalp med styring, påmindelse og med 

de allervigtigste spørgsmål, såvel som instruktioner til, hvordan hvert 

spørgeområde kunne sættes i gang (Stigler & Felbinger, 2012). Meningen med 

spørgeguiden var indsamle konkrete udtalelser om de samme 

researchområder, så vi kunne sammenligne hvert enkelt interview. 

Spørgeguiden strukturerede også interviewsituationen med det formål at gøre 

interviewerens indflydelse så lav som muligt (Stigler & Felbinger, 2012). 

                                                           
2 Læs mere på EIPTEs hjemmeside,  www.eipte.eu  

http://www.eipte.eu/
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To interviews blev gennemført ansigt til ansigt, mens fire foregik online over 

Skype. Fem blev udført på engelsk, og et blev udført på tysk. 

3.2. Informanter  

Vi valgte seks eksperter i entreprenørskabsuddannelse til vores interviews. De 

kom fra de seks lande, som er en del af EIPTE-projektet: Danmark (University 

College Absalon), Belgien (AP Hogeschool), Tyskland (Leuphana University), 

Litauen (Vilniaus Kolegija/University of Applied Sciences), Spanien (University 

of Duesto) og Sverige (Mid Sweden University). På nær interviewpersonen fra 

Tyskland var alle kilderne direkte involverede i projektet. Fire 

interviewpersoner identificerede sig som hunkøn, to som hankøn. De var i 

gennemsnit mellem 40 og 49 år og havde gennemsnitligt fem til seks års 

erfaring med entreprenørskabsuddannelse. Fem arbejder som undervisere, og 

en arbejder som universitetsprofessor.  

3.3 Håndtering af Data 

Først blev alle interviews transskriberet med transskriberingssystemet fra 

Kuckartz m.fl. (2008). Dette system er specielt egnet til vores studie, da det 

giver en god blanding af kommentar og læselighed og som dermed er velegnet 

til at analysere kvalitative data.  

Dernæst blev materialet evalueret gennem kvalitativ indholdsanalyse (Mayring, 

2010) og softwaren MAXQDA. Materialet blev sat i deduktive kategorier 

baseret på den teoretiske ramme. Efter at have været materialet igennem flere 

gange, blev kategorisystemet (se bilag) færdiggjort. 

4. Resultater og Diskussion 

I dette afsnit vil resultaterne blive fremlagt og diskuteret. Fokusset er at se de 

forskellige stadier af mere eller mindre udviklede dimensioner af økosystemer. 

Ramme: 

Studieordninger og kompetencer: 

Entreprenørskabsuddannelse er officielt en del af studieordninger i Danmark, 

Litauen og Sverige3. 

                                                           
3 Se rapporten ”Report for Policy Makers” på www.eipte.eu under ”Dissemination” for mere information 
og policy-dokumenter om entreprenørskabsuddannelse samt dets indførelse i de forskellige lande. 

http://www.eipte.eu/
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I Danmark er retningslinjerne klare og lovfæstede for undervisning og på 

læreruddannelser. Desuden er der et modul om EE på vores interviewpersons 

institution. EE-retningslinjer er ligeledes indlejret i Litauenske folkeskolers 

læreplaner. Der skelnes ikke mellem fagene, og beslutningen om, hvordan EE 

konkret skal implementeres, ligger hos hver enkelt skole. I Sverige er EE 

nævnt kort i læreplanen, men konkrete tilgange mangler. Den svenske 

interviewperson nævner, at der ikke er plads til EE, hvis status quo 

opretholdes. Selvom der på læreruddannelsen er en håndfuld fag, som 

fremmer EE-kompetencer, er der ingen langtidssigtede tiltag. Derfor er det 

afgørende at lægge højere vægt på EE i læreplanen (som et første skridt). 

Retningslinjerne er mindre klare i Spaniens love og læreplaner. Selvom EE ikke 

er direkte benævnt ved lov, er adskillige kompetencer relateret til EE nævnt. 

Interviewpersonen fra Spanien understreger vigtigheden af tydeligt at 

implementere EE i læreplanen, fordi EE-kompetencer hos (fremtidige) lærere 

er afgørende. Undervisere bør være en del af en løbende læreproces og 

opfordre deres studerende til selv at tage initiativ. 

I Belgien og Tyskland er EE som begreb ikke officielt indlejret hverken i 

folkeskolers læreplaner eller på læreruddannelser. Adspurgt om de officielle 

retningslinjer, eller rette manglen deraf, påpegede den tyske interviewperson 

vigtigheden i en bredere definition af EE i Tyskland. Her kan man igen se, hvor 

vigtig en bredere definition af EE er (Lackeus, 2015). 

I Praksis: 

Med hensyn til praksis nævner både interviewpersonen fra Belgien og 

Danmark, at det er nødvendigt med godt læremateriale i skolerne og på 

læreruddannelserne. Interviewpersonerne fra Spanien og Litauen lægger vægt 

på (fremtidige) læreres professionelle viden og entreprenørtankegang.  

Forbindelser: 

Afhængighed:  

Den danske interviewperson beskriver en afhængighed mellem interessenter, 

som ikke er økonomisk. De økonomiske ressourcer er tilstrækkelige. Den 

spanske interviewperson fortrækker udtrykket ”forhold”, men noterer, ligesom 

den belgiske interviewperson, at økonomiske ressourcer er altafgørende. Både 

den tyske og svenske interviewperson fokuserede udelukkende på økonomisk 

afhængighed. Den økonomiske faktor er ikke eksplicit, men mere implicit, 

nævnt i Müller & Toutains (2015) model. Den økonomiske faktor spiller ind i 

Brushs model (2014) og hører under dimensionen ressourcer.  
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Samarbejde og langsigtet netværksudvikling: 

Den danske interviewpersons institution har adskillige samarbejdspartnere, 

f.eks. museer og gennem forskellige projekter. Ydermere har de udviklet et 

solidt langtidsnetværk med en fond, som har eksisteret i mere end ti år. 

Fonden er også partner til EIPTE-projektet. Interviewpersonen fra Litauen 

fremhæver en bred vifte af forbindelser: de arbejder sammen med andre 

institutioner og har forbindelser til folkeskoler, som vil implementere EE. I 

forhold til netværk har de skabt formelle og uformelle netværk, som både 

rummer beslutningstagere og folkeskoler. Den svenske interviewpersons 

institution har etableret kontakt med folkeskoler. De har desuden et solidt 

samarbejde med et videnscenter, som også er en del af EIPTE-projektet. Den 

spanske institution har forbindelser til forskellige skoler og institutioner i 

Baskerlandet. De kan trække på folk, som f.eks. kan give workshops og/eller 

seminarer på EE-relaterede emner på deres institution. 

Den belgiske institution har visse samarbejdspartnere, og skolen søger at finde 

flere interessenter. Alt i alt konkluderer interviewpersonen, at der er plads til 

forbedring. Det samme gælder i Tyskland. Interviewpersonen understreger 

vigtigheden af både indre og ydre forbindelser. Det er vigtigt at åbne sig for 

den omkringliggende verden for at skabe tætte samarbejder (Tuunainen, 

2005), hvilket er et vigtigt element til entreprenørielle skoler (Müller & Toutain, 

2015). 

Støtte 

Interviewpersonerne italesatte støtte på to forskellige måder. Nogle svar 

rettede sig mod læreruddannelse, mens andre fokuserede på folkeskolen. 

Vedrørende den førstnævnte fokus ønskede den tyske interviewperson sig 

mere aktive tilgange til at møde interessenter uden for ens egen institution. 

Den spanske interviewperson forbandt de to fokuspunkter, og anser tidligere 

studerende som god støtte til skoler. Med det sidstnævnte fokus foreslog den 

svenske interviewperson eksempelvis et museum, hvor elever interaktivt kan 

sælge produkter på et julemarked.I Litauen har de samarbejder med museer. 

Endvidere er forældrestøtte afgørende; der er skolebesøg for forældre og 

endda en ”familiedag” på skolen. I Danmark er støtte meget komplekst og er 

finder sted på flere samfundsniveauer, eksempelvis er den danske kronprins en 

prominent støtte ved årlige prisuddelinger. 

Kultur 

Initiativer og projekter: 
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I forhold til initiativer lignede alle interviewpersonernes svar hinanden. De 

beskriver alle en aktiv tilgang som en gentagende handling, der bunder i en 

entreprenørtankegang. Det handler mere om at tænke ud af boksen end 

primært at være profitorienteret. Disse svar er reflekteret i den type projekter, 

interviewpersonerne nævner: i Sverige deltager studerende i projekter, som i 

nogle tilfælde kan blive profitorienterede, som de studerende bliver ældre. I 

Litauen har de studerende mulighed for at deltage på messer og at invitere 

forretningsfolk.  

Kommunikation: 

Med hensyn til kommunikation fremhæver den belgiske partner interaktion 

som værende meningsfyldt i forhold til at få indblik i andre menneskers evner 

og tanker. Den spanske interviewperson nævner kommunikation som værende 

vigtig til at videreformidle EE til uindviede og beslutningstagere. Den danske 

interviewperson fremhæver kommunikation som værende specielt vigtig til at 

tale med børn, så man kan forstå, hvad de tænker. Disse forskellige 

kommunikationsniveauer er vigtige, og de er udtryk for en delt vision og 

kultur. Som Müller & Toutain (2015, p.17) fastslår: “sprog skal forstås I den 

bredere forstand, og som berører fælles meninger, opførsler og en fælles 

vision for samfundet.”  

Pædagogikker 

Entreprenørskabstræk: 

Interviewpersonen fra Belgien mener, at værdiskabelse kan opstå gennem alle 

aspekter af EE. Den danske interviewperson lægger vægt på den sociale del og 

bruger udtrykket ”socialt entreprenørskab”. Den tyske interviewperson 

fokuserer på handlekraft, erfaring, styrkelse og læring kombineret med at 

udforske de mål, som skal nås. Han påpeger samtidig, at det er et best-case 

scenarie, som endnu ikke er opnået i Tyskland. 

Svarene illustrerer igen den mulige forskellighed i erfaringsbaserede 

læremetoder i EE, som Müller & Toutain også indikerer (2015). 

Overbevisninger om entreprenørskabsuddannelse: 

Vedrørende overbevisninger om EE beskriver interviewpersonen fra Belgien 

uvillighed til at afprøve nye metoder som en frygt. Ifølge den danske 

interviewperson virker lærere og/eller studerende ikke interesserede i nye 

tilgange, og dermed heller ikke i EE. Interviewpersonen fra Litauen refererer til 
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historiske grunde, hvori ordet ”business” har haft negative konnotationer, og 

samtidig at traditionelle læringsmetoder stadig er meget udbredte.  

Disse udtalelser passer med studiet fra Falk-Lundqvist m.fl. (2011), som viste 

at politisk pres om at indføre entreprenørskab på uddannelser resulterede i 

negative holdninger. Ydermere har der været en løbende diskussion, hvori der 

skabes kontrast mellem ”traditionelle” og ”entreprenørielle” 

undervisningsmetoder (Lackeus, 2015). 

Rum 

Om aktiviteter uden for læreplanens normale lokationer noterede den spanske 

interviewperson, at ethvert rum kan være et læringsrum og fortalte om 

undervisningssituationer udenfor sin egen institution. At gå udenfor for at lære 

er også fremhævet af partnerne fra Belgien, Danmark og Litauen. Specielt 

museumsbesøg er nævnt af Danmark og Litauen. 

Vedrørende passende design af undervisningslokaler udtalte partneren fra 

Danmark, at lokaler på universitetet kan være begrænsende og ufleksible, og 

derfor foretrækker hun at gå udenfor med sine studerende. Problemet med 

ufleksible klasseværelser som separate rum med traditionelt udstyr bliver også 

kritiseret af Müller & Toutain (2015). Interviewpersonen fra Sverige sagde, at 

deres undervisningslokaler er udstyret med teknik, og at de kan ændres 

afhængigt af, hvad der kræves i undervisning og er derfor mere fleksible. Den 

spanske interviewperson indikerede, at den organisatoriske struktur har 

forbedret sig, og at der er flere faglokaler og faciliteter til rådighed, end der før 

har været.  

5. Anbefalinger og Begrænsninger 

Før vi giver anbefalinger for de forskellige dimensioner, vil vi først lave en 

overordnet anbefaling for Müller & Taoutains (2015) model. Den er ikke kun 

brugbar til at forstå, hvordan et nutidigt økosystem ser ud, men den kan også 

gøre os opmærksomme på, hvilke interessenter, der måske ubevidst er blevet 

involveret. På samme tid er det vigtigt at huske på, at det er en teoribaseret 

model, og at ”der er lige så mange modeller, som der er universiteter at 

undersøge” (Müller & Toutain, 2015, p. 8). I forhold til de lande, hvor EE 

allerede er indført i læreplaner, og som er langt i udviklingen, såsom i Litauen 

og Danmark, anbefaler vi også at bruge mere erhvervsbaserede modeller, eller 

i hvert fald dele af dem. Dette vil muliggøre at inddrage research-dimensionen, 

hvilket vi anbefaler, at man bruger i fremtidige analyser. 
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For at udvikle et omfattende økosystem for EE på videregående 

læreruddannelser er vi ligeledes nødt til at inddrage de forskellige dimensioner, 

og den nuværende status quo skal identificeres. I det følgende afsnit vil vi 

præsentere vores anbefalinger til de forskellige dimensioner. 

Ramme 

På det beslutningstagende niveau anbefaler vi, at EE bliver en integreret del af 

læreruddannelser. Det bør være et obligatorisk emne for enhver 

lærerstuderende inden han eller hun begynder at arbejde i folkeskolen. Som vi 

har understreget, er undervisning i entreprenørskab ikke læren om økonomi og 

business, men derimod læren om at tilegne sig en bestemt personlighed og 

faglighed ved at opnå de nødvendige kompetencer. 

Helt konkret er der stadig brug for moduler og passende 

undervisningsmateriale. EIPTE-projektet har forsøgt at omfavne begge disse 

behov. Der er blevet udviklet et modul om entreprenørskabsuddannelse (EE) til 

læreruddannelser. Det blev afholdt tre gange, og er løbende blevet evalueret. 

Der blev også lavet en værktøjskasse, som er fuld af værktøjer og 

lærematerialer i forskellige sprog. Disse værktøjer er primært møntet 

læreruddannelse, men kan også bruges i andre kontekster. Vi anbefaler, 

specielt i de lande, som først er begyndt at implementere EE, at man bruger 

disse ressourcer.  

Forbindelser 

Eftersom forbindelser og netværk spiller en afgørende rolle i udviklingen af et 

økosystem, er det vigtigt først at identificere interessenterne og deres 

forbindelser. 

Målet skal være langvarende netværksudviklinger, da de har vist sig at være 

gavnlige, hvilket vi i dette studie f.eks. har kunnet se i Danmark. 

Det økonomiske aspekt spiller også en rolle, da der i nogle tilfælde kan opstå 

ensidige afhængigheder, hvilket skaber ubalance. Gensidige forbindelser, samt 

langtidssigtede og gennemsigtige finansielle forpligtelser er bedre/ideelt. 

Som opsummering er det altså vigtigt at reflektere over alle interessenter i 

uddannelserne, som enten bevidst eller ubevidst er involverede i et 

samarbejde om læringsprocesser, da de dermed også er en del af 

uddannelsens økosystem. 

Kultur 
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Vi vil gerne understrege, hvor vigtigt det er at finde et fælles sprog på alle 

niveauer: 

1. Til at udvikle en fælles vision, som ikke fokuserer på profit, men i stedet på 

at tænke uden for boksen og at skabe værdi. 

2. At have meningsfuldt samvær med andre mennesker, forskellige 

interessenter, kolleger, studerende og skoleelever. 

Et godt sted at starte er bevidstheden om, og udviklingen af, en 

entreprenørtankegang. Ydermere bør positive erfaringer og initiativer 

eksemplificeres og videreformidles. Der skal være mulighed for at deltage i 

projekter, eller at initiere sine egne projekter.  

Pædagogikker 

På trods af de fordele nogle lande nyder af EE, har vores studie vist, at 

entreprenørskabsuddannelse, af forskellige årsager, stadig overvejende ses i et 

negativt lys. Derfor anbefaler vi, at man udarbejder et overblik på 

overbevisninger om EE. På baggrund af dets resultater kan udfordringer 

imødekommes på forskellige vis. 

Rum 

Med hensyn til rum anbefaler vi, at klasseværelsesundervisning oftere bør 

kombineres med undervisningsrum uden for skolen, selv hvis dette indebærer 

mere arbejde. Ydermere bør skoler og universiteter gøre 

undervisningsinventar- og lokaler mere fleksible og multifunktionelle, eftersom 

undervisningsrum aktivt påvirker vidensdeling.  
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Bilag 

Kategorisystem 

Kategori 

HK (Hovedkategori) 

DK (Delkategori) 

Definition Eksempler 

HK – Forbindelser Uddybning, som søger at 

udvikle eller vedligeholde 
ens egne forbindelser til 

uddannelsesinstitutionen 
eller med interessenter. 

Mulige partnere kan 
komme fra en bred vifte 

af baggrunde (Müller & 
Tautain, 2015). 

Beskrivelse af 

forbindelsens indhold 
hører ikke under denne 

kategori. 

 

DK – Afhængighed Udmeldinger om, hvorvidt 

forbindelserne til 
interessenter er beskrevet 

som frie eller som 
afhængighedsrelationer. 

I det danske samfund er der 

f.eks afhængighed i den 
forstand, at vi er afhængige af, 

at færdigheder fra folkeskolen 
bliver overført til gymnasiale 

uddannelser og videre til 
universitetet, osv. Så vi er 

afhængige af hinanden og af 

interessenterne. 

DK - Samarbejde Tekststykker, som 

beskriver, at samarbejde 
anses som noget lovende. 

Jeg tror, at vi har fem 

ministerier, som arbejder 
sammen og får det til at fungere 

over hele landet og på flere 
niveauer. 

DK – Langsigtet 

netværksudvikling 

Passager som giver 

udtryk for, at en 
udveksling med 

interessenter i et 
entreprenørskabs-

økosystem aktivt søger 
langsigtede løsninger. 

Jeg tror, at mange steder 

forsøger at skabe forbindelser til 
interessenter på andre 

uddannelsesniveauer. Men det 
kan blive bedre i Belgien. 

DK - Støtte Tilbud og muligheder for 

studerende til at fremme 

Tidligere studerende er også 

gode forbindelser, fordi de er på 



20 
 

eller blive involveret i 

entreprenørskabsuddanne

lse 

andre skoler eller fordi de starter 

uddannelsesfirmaer. 

HK – Kultur Kultur beskriver I denne 

kontekst skolerne og 
interessenternes 

potentiale til proaktivt at 
udvikle og dele en delt 

vision. Kulturen udvikles 
på baggrund af 

eksisterende forbindelser. 
Et delt sprog og en 

differentiering af delte 

værdier udvikles, hvilket 
påvirker økosystemet 

positivt (Mueller & 
Tautain, 2015).  

 

DK - Initiativ Udtalelser som beskriver 
idestimulering og 

håndtering – ideelt set 
om implementering, men 

mindst omkring 

planlægning. 

Selvfølgelig er en 
entreprenørskabskultur godt, 

hvis man vil starte sit eget 
firma. Og vi vil gerne have 

private initiativtagere til at starte 

egne firmaer eller forretninger. 
Så det er en ønsket kulturel 

effekt, men det er svært at sige, 
om vi opnår det. 

DK – Kommunikation Udtalelser om, at 
kommunikation er en 

central del af at øge viden 
om 

entreprenørskabsuddanne
lse. 

… At tale med hinanden og 
kende hinandens færdigheder. 

Det betyder, at man kan hjælpe 
hinanden med at gøre 

uddannelsesøkosystemet 
stærkere ved at skabe en kultur, 

hvor man taler sammen, selv 

børnene imellem i folkeskolen, 
men specielt lærerstuderende på 
videregående uddannelser. 

 

DK – Projekter Passager som beskriver 
projektet, eller dets 

begyndelse, inden for 
entreprenørskabsuddanne

lses rammer 

Projekter om at implementere 
det på en mere case-baseret 

måde. Denne skole deltager i et 
projekt, hvor man prøver at 

implementere 
entreprenørskabsuddannelse. 
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HK – Rammer Udtalelser som 

italesætter, om der er de 

nødvendige rammer for 
entreprenørskabsuddanne

lse eller ej. 
Entreprenørskabsuddanne

lse kan have forskellige 
ting som mål: at udvikle 

en forretningside, at 
skabe økonomisk og 

social værdi og/eller at 
udvikle en 

entreprenørtankegang 
(Mueller & Toutain, 

2015). Fokusset er på at 
skabe værdi for 

(lokal)samfundet (Mueller 

& Toutain, 2015). 

 

DK – Kompetencer Tekster som beskriver, at 

lærerens holdning, 
professionelle viden, 

metodologi og didaktik er 
vigtige til at skabe 

entreprenørskabsuddanne
lse. 

Med det in mente, at jeg ikke 

ved hvilken tolkning af 
entreprenørskabsuddannelse 

som sættes i rammen, mener 
jeg at en af de første skridt er at 

have et klart mål om 
entreprenørskabskompetencer 

og udvikling af det i lovtekst. 

DK – Læreplan Udtalelser som viser, at 
entreprenørskabsuddanne

lse enten er, eller ikke er, 
indarbejdet i læreplanen. 

Entreprenørskabsuddannelse er, 
ved det navn, ikke rigtigt en del 

af uddannelsessystemet. Men vi 
bruger andre ord for det.  

DK – Praksis Passager som beskriver, 
at lærerens holdning, 

deres professionelle 

viden, metodologi og 
didaktik repræsenterer en 

vigtig faktor i at skabe 
entreprenørskabsuddanne

lse. 

Det kommer an på lærerens 
holdning.  

HK – Pædagogikker Pædagogikker betyder 

selvstændige 
læremetoder, som 

fremmer proaktiv adfærd 

både hos undervisere og 
studerende. Det er vigtigt 

at forbindelsen bliver lagt 
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for samarbejdsmetoder, 

som baserer sig på 

samarbejde uden for 
klasseværelset. 

Undervisnings/læresituati
oner skal baseres på den 

virkelige verden. 
Ydermere skal de 

studerende være klar 
over at ”fejl” ikke gør 

noget (Mueller & Toutain, 
2015). 

DK – Entreprenørskabstræk Erkendelse af, at 

entreprenørskab er 
multidimensionelt og 

dermed ikke bør ses som 
udelukkende en 

økonomisk eller social 
dimension 

Det er meget vigtigt, og det er 

derfor jeg mener, at 
demokratisk uddannelse er en 

del af 
entreprenørskabsuddannelse. 

For mig er det ikke svært at se, 
at det er vigtigt, for vi har altid 

gjort sådan, eller i hvert fald 
arbejdet med dele af det. Måske 

har vi ikke fokuseret så meget 
på det økonomiske del, men vi 

har arbejdet med alle de andre 
dele. I Danmark siger vi social 

entreprenørskab. Det er vigtigt 
for os.  

DK – Overbevisninger om 

entreprenørskabsuddannelse 

Beskrivelser af 

udfordringen, at lærere 
kan være reserverede 

overfor 
entreprenørskabsuddanne

lse af forskellige årsager 
eller kan have en 

tankegang, som ikke 
støtter det. Desuden er 

undervisning ”(kun) med 

lærebøger” set som en 
forhindring. 

Men dette er i system, så vi kan 

ikke ændre det. Jeg har ikke 
svaret, jeg ved ikke, hvordan 

man gør det. 

HK – Rum Udtalelser omkring 
undervisningsmiljøers 

egnethed 

 

DK – Aktiviteter uden for 
læreplanens normale 

lokationer 

Udtalelser som beskriver, 
at 

entreprenørskabsuddanne

Jeg holder af at tage de 
studerende ud på andre skoler, 

ud i andre systemer, få dem til 
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lse ikke er bundet til 

undervisningslokalet 

at møde andre mennesker – 

også mennesker, som ikke har 

noget med uddannelse at gøre. 

DK – Passende design af 

lærerum 

Passager som beskriver, 

om lærelokationer er 
designet til at være 

stimulerende eller 
passende (eller ikke). 

Det er den tekniske side af 

lokalet, men den vigtigste ting, i 
forhold til 

entreprenørskabsuddannelse, vil 
jeg sige er møbler, hvor grupper 

kan sidde og arbejde sammen, 
og måske også et whiteboard 

som værktøj til at kunne tænke 
sammen, udarbejde prototyper, 

tegn og, ja, arbejde og udvikle 

ting sammen. 

 

 

 


