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Opkvalificeringsforløb  i 
Iværksætteriundervisning

Undervisning i iværksætteri 



Begrebsafklaring

Iværksætteri Iværksætteriundervisning

Undervisning der skal lede frem til 
elevernes tilegnelse af iværksætterviden 
og iværksætterkompetencer rummer;

”indhold, metoder og aktiviteter, 
der understøtter motivation,
kompetence og erfaring, 
som gør det muligt at opstarte
og lede en virksomhed” (FFE)
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Birgitte Helbæk Marcussen

Iværksætteri betyder 
”virksomhedsopstart”. 
Opfinderdimensionen er ikke et 
must. Virksomheden kan rette sig 
mod såvel produkt som service mm..
Virksomhedens tilbud kan fx være;
· Nyt og banebrydende 
· Gammelt og kendt, 

- fx gensalg af varer købt 
i fjernøsten

· Samme håndværksydelse, som
andre i byen tilbyder. 
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Begrebsforvirring?
Iværksætteri, innovation, entreprenørskab & intraprenørskab
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Fagligt entreprenørskab  Dag 1

• Der er ikke entydighed i forståelser af begreber eller i 
sondringen i mellem begreberne

• ” Hvad der i nogen sammenhænge omtales som 
innovation, vil i andre sammenhænge omtales som 
entreprenørskab eller endda som kreativitet.” (35)
(Hansen, Herholdt-Lomholdt & Rothuizen (2017); At innovere med hjertet.
http://vbn.aau.dk/da/publications/at-innovere-med-hjertet(f8b07a90-7189-
40b0-abe6-046086920697).html)
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Begreberne
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Kursus: Innovation og entreprenørskab

• ”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 – 2011)

• ”Innovation og entreprenørskab kan forstås som knyttet til ”[…] nye løsninger der 
bibringer værdi i den brede forstand, som menneskelig, kulturel og etisk-eksistentiel 
værdi for de mennesker, som professionen henvender sig til”.
(At innovere med hjertet, Hansen, m.fl. 2017)

• ”Innovation er den proces, hvori den kreative ide realiseres”
(Hammershøj, (2017); Dannelse i uddannelsessystemet

• Intraprenørskab er udvikling af nye forretningsideer i en eksisterende virksomhed
(Phillipsen (2013); Innovation, Entreprenørskab og Intraprenørskab
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Projektets 4 kompetenceområder
• Kompetenceområde -Produkt-og konceptudvikling

- KompetenceMål- Eleven kan gennemføre værdiskabende processer
- Videns-& færdighedsmål indenfor; 

Idéprocesser, Testfase & Prototyping, Produktudvikling & processtyring, Forretningsmodel, Rettigheder & 
patent (IPR)

• Kompetenceområde -Kunde-og konkurrentafklaring og –relation
- KompetenceMål-Eleven kan udvikle en relevant markedsføringsstrategi til et relevant kundesegment
- Videns-& færdighedsmål indenfor; 

Konkurrentanalyse, Markedsundersøgelse, Salg & markedsføring

• Kompetenceområde -Ressourcer og netværk
- KompetenceMål -Eleven kan analysere behov for ressourcer frem mod en levedygtig virksomhed
- Videns-& færdighedsmål indenfor; 

Etableringsomkostninger, Online ressourcer, Menneskelige (og andre) ressourcer, Økonomi, budget, 
regnskab

• Kompetenceområde -Etablering og karriereafklaring
- KompetenceMål - Eleven kan forholde sig til egne uddannelses-og karrieremuligheder og ønsker i 

forbindelse med virksomhedsopstart;
- Videns-& færdighedsmål indenfor;

Etablering, Skat & moms, Jura, herunder branchespecifikke forhold, Iværksætteri som karrieremulighed
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Projektets fagmål for 
Undervisning i iværksætteri
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Kursets
lærings-
mål
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Undervisning om og gennem 
iværksætteri (Hannon, 2005)

21. februar 2019

9

Voksendidaktik                                                          

Birgitte Helbæk Marcussen

• Om iværksætteri
Giver viden om iværksætteri og iværksætterididaktik og giver kompetencer til 
at udvikle undervisning der udvikler elevernes iværksætterikompetencer

• Gennem iværksætteri
Deltagerne tilegner sig her viden, færdigheder og kompetencer i iværksætteri 
ved selv at afprøve og få erfaring med metoder og teorier

• Dobbelt lærerproces – eller mere
- Underviser og derefter elev
- Didaktik – Herunder indhold 
= Nye overvejelser om faget og deraf hvordan 

undervisningen skal tilrettelægges
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1. eller 2. linje i 
overskriften ved at markere linjen 

fonten 

3. Niveau = Bullet 25 pkt 

9. Niveau = Bullet 10,5 pkt 

‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 
for at hoppe mellem niveauer 

Didaktiske 
overvejelser
Himm & Hippe2007
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Eksperimenter & forløb
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• Eksperimenter i mellem hver kursusdel giver mulighed for 
afprøvning af iværksætteriundervisning

• Efter kursus skal I levere et undervisningsforløb der 
relaterer sig konkret til et eller flere af projektets fagmål for 
iværksætteri
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Hypotese
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Kursus: Innovation og entreprenørskab

• En hypotese er en foreløbig antagelse om det resultat 
man regner med at komme frem til i sit eksperiment.

• Uanset hvad ens hypotese handler om, må den altid 
være fremsat på baggrund af noget 
– Hypoteser er ikke tilfældige ideer der falder ned fra 

himlen i et inspireret øjeblik.

• Den har udgangspunkt i fagets teorier/metoder, eller i 
egne/andres faglige viden og erfaringer.
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Hypotese 
og eksperiment

21. februar 2019

13

Kursus: Innovation og entreprenørskab

Så en hypotese er en formodning om et bestemt udbytte på 
baggrund af en aktivitet, fx

Vi formoder, at en træning af vores elevers divergente 
tænkning gennem kreative øvelser,  vil styrke deres 
evne til at  kunne se flere løsningsmuligheder i  kendte 
opgaver

Hypotesen danner grundlaget for dit eksperiment!

Undervisning i iværksætteri 

https://uiiv.minefag.net/cours
e/view.php?id=14

https://uiiv.minefag.net/course/view.php?id=14


1. eller 2. linje i 
overskriften ved at markere linjen 

fonten 

3. Niveau = Bullet 25 pkt 

9. Niveau = Bullet 10,5 pkt 

‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 
for at hoppe mellem niveauer 

Mosaik over dagene

• Hver dag vil de anvendte teorier, modeller og redskaber 
blive opsummeret i en mosaik for at skabe et overblik over 
mulige tilgange, metoder & værktøjer
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1. eller 2. linje i 
overskriften ved at markere linjen 

fonten 

3. Niveau = Bullet 25 pkt 

9. Niveau = Bullet 10,5 pkt 

‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 
for at hoppe mellem niveauer 

Forventninger

• Hvad er jeres forventninger til kurset
- Hvad vil i gerne have med hjem?
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ved at markere ordet(ene) 
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