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FORORD

Opmærksomheden om uddannelse og undervisning i fagområdet entrepreneurship er en
del af forskergruppen RESME´s projektportefølje. Erhvervs- og Boligstyrelsen har
bevilget økonomiske midler til støtte for gennemførelse af en ”Analyse med henblik på
udvikling af læringsformer og pædagogik, der kan fremme entrepreneurship og
innovation”. Projektet er blevet omdøbt til PILE (Pædagogisk Innovation af
Læringsformer i Entrepreneurship).

PILE-gruppen har tidligere fremlagt casebeskrivelser af fire udenlandske
universitetsmiljøers uddannelser i entrepreneurship (WP 2004/10).

I dette WP fremlægges beskrivelser og analyse af entrepreneurshipuddannelser ved fire
danske universitetsmiljøer i Syddanmark, Ålborg, København og Århus, i alt omfattende
7 universiteter.

Analysen er udarbejdet af forskningsassistent, stud.mag. Kenneth Stenkjær Pedersen i
samarbejde med John Kjeldsen, Helle Meibom Færgemann, Poul Dreisler og Per
Blenker. Analysen rummer en oversigt over de aktiviteter, som universiteterne har
iværksat indenfor undervisning i innovation og entrepreneurship. Endvidere er medtaget
beskrivelser og vurderinger af relationer til forskerparker og incubatorer, som har
relevans for vurderingen af universitetsmiljøets samlede entrepreneurship aktiviteter.

Til forskel fra afrapporteringen af de fire udenlandske cases, er det i denne rapport valgt
at belyse emnet ud fra en kontekstuel, en didaktisk og en pædagogisk vinkel, som
gruppen finder, er elementer, der alle udfordres i forbindelse med universiteternes
udvikling af entrepreneurship-uddannelser.

Det er vort håb, at projektet og dets samlede resultater vil indgå i den politiske og
universitetsfaglige debat om dette aktuelle og vedkommende emne.

Vi ønsker god fornøjelse med læsningen.

PILE gruppen

PILE-gruppen består af: lektor Per Blenker, Århus Universitet (pblenker@econ.au.dk), lektor Poul Dreisler,
HHÅ (pd@asb.dk), lektor John Kjeldsen, HHÅ (jke@asb.dk) og forskningsassistent Helle M. Færgemann
(ansat ved projektet til 30/4 2004) nu CFE, (hmeibom@cfe-aarhus.dk). Desuden er stud.mag. Kenneth S.
Pedersen, stud.merc. Tinna S. Madsen tilknyttet gruppen.

For en oversigt over det samlede materiale incl. konferencepapers henvises til RESME´s hjemmeside
www.asb.dk/groups/resme.  Her vil kommende publikationer blive lagt ud.
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1. Indledning

Begrebet entrepreneurship optræder jævnligt i en lang række dagblade,
erhvervstidsskrifter og rapporter. En fælles antagelse bag den store interesse for dette felt,
der aldrig har vundet udbredt anerkendelse indenfor erhvervsøkonomisk forskning og
undervisning er, at Danmark set i forhold til øvrige lande, som Danmark typisk
sammenlignes med i internationale undersøgelser, ikke er i stand til at frembringe en
tilfredsstillende mængde entrepreneurship til stimulering af samfundsøkonomien. Især
den årligt publicerede GEM rapport tegner et mindre opløftende billede af
entrepreneurshipaktiviteterne i det danske samfund. Interessen for entrepreneurship har
også afledt en debat om universitetets rolle med hensyn til at fremme entrepreneurship i
uddannelserne. Der er gennemført en række udspil af den nuværende og tidligere
regeringer, blandt andet vedtagelsen af en ny universitetslov, der pålægger
universiteterne, at ”universitetet som central viden- og kulturbærende institution skal
udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund…”. Derudover er der
udarbejdet en række handlingsplaner bl.a. Fra tanke til faktura, der søger at støtte og
opmuntre til øget samarbejde mellem universiteterne og erhvervslivet, og der er øget
fokus på at fremme iværksætteri gennem uddannelserne gennem planen ”Vækst med
vilje”.

Bag disse initiativer ligger en opfattelse af et universitet som en institution, der i langt
højere grad end tidligere skal orientere sig mod omverdenen og gennem uddannelserne
producere entrepreneurer til etablering af videnintensive virksomheder eller
gennemførelse af entrepreneurielle aktiviteter indenfor virksomheder (intrapreneurship).

Universitetet skal være bedre til at stimulere en entrepreneuriel adfærd hos de studerende
og i forlængelse heraf være bedre til at uddanne intra- og entrepreneurer.

2. Udvælgelse af analyseobjekter

I denne rapport analyseres måden, hvorpå entrepreneurshipundervisning håndteres ved
fire universitetsmiljøer i Danmark. De fire universitetsmiljøer er Syddansk Universitet,
Ålborg Universitet, et københavnsk universitetsmiljø bestående af Copenhagen Business
School, IT Universitetet og Københavns Universitet samt endelig et århusiansk
universitetsmiljø bestående af Århus Universitet og Handelshøjskolen i Århus. De fire
universitetsmiljøer er valgt, fordi de alle har fået betydelig omtale i dagspressen som
følge af den øgede offentlige interesse for entrepreneurship og undervisning heri. De fire
miljøer er ligeledes valgt, fordi de alle rummer erhvervsøkonomiske institutter, hvorfra
entrepreneurshipundervisning har tradition for at udspringe. Denne rapport vil dog vise,
at entrepreneurship som disciplin hverken lader sig indfange af enkelte institutter eller
universitetet som sådan.
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3. Metodiske overvejelser

Metodisk tager analysen af de fire universiteters aktiviteter afsæt i sekundært
datamateriale, der omfatter fagbeskrivelser af universiteternes entrepreneurship- eller
entrepreneurshiprelaterede fag, universiteternes hjemmesider, formålserklæringer og
nedskrevne visioner samt rapporter, der direkte eller indirekte behandler universiteternes
orientering mod entrepreneurship. Det sekundære datamateriale er indsamlet med afsæt i
to eksisterende undersøgelser af klimaet for entrepreneurshipundervisningen i Danmark
(Vintergaard 2004) samt universiteternes hjemmesider med tilgængelige fagbeskrivelser.
Udover detailbeskrivelse af det enkelte universitets curriculum er øvrigt skriftligt
materiale inddraget, hvis dette har kunnet accentuere iagttagelser gjort gennem analyse af
fagudbuddet. Da analysen også rummer et betydeligt kontekstuelt element, inddrages og
beskrives også omkringliggende institutioner, der har væsentlig betydning for det enkelte
universitets organisering og gennemførelse af entrepreneurshipaktiviteter.

Hver enkel caseanalyse er af deskriptiv karakter, mens tolkning og diskussion af det
indsamlede materiale er henvist til et afsluttende, konkluderende afsnit om hver case.

4. Analysemodel

Analysen er opbygget som et casestudie inspireret af forskergruppen PILEs1 omfattende
studier af fire udenlandske universitetsmiljøer i hhv. Rostock, Birmingham, Stockholm
og Twente, der blandt andet også har ført til udviklingen af den nedenfor beskrevne
PILE- model.

De indsamlede data søges organiseret og analyseret med afsæt i PILE-modellen (Blenker
et al. 2004) (fig. 1). Modellen er en forklaringsramme for forholdet mellem universitet og
entrepreneurship, både som forsknings- og undervisningsfelt, men også som en måde at
organisere sig på som entrepreneurielt universitet. Modellen anskuer entrepreneurship i
universitetssammenhæng fra tre vinkler, der alle er gensidigt forbundne – hhv. en
pædagogisk, en didaktisk og en kontekstuel vinkel. Modellen illustrerer en
rekonfigurering af universitetets rolle gennem tre udviklingsspor. Udviklingen beskrives
som en bevægelse i universitetets pædagogik fra undervisning til læring, som en ændring
i universitetets didaktik fra entrepreneurship til enterprising behaviour og endelig som en
udvikling i universitetets kontekstuelle reorganisering i forhold til sine omgivelser fra
elfenbenstårn til det entrepreneurielle universitet. PILE-modellen beskriver således et
muligt udviklingsforløb for et universitet, der søger at reorganisere sig mod samfundet og
udvikle en særlig entrepreneuriel ånd blandt både ansatte og studerende betegnet
enterprising behaviour (Gibb 2002). Selvom denne analyse også vil omfatte dele af de
enkelte universiteters udviklingshistorie, så er hensigten først og fremmest at opridse et
                                                  

1 Forskergruppen PILE (Pædagogisk Innovation af Læring i Entrepreneurship) udgøres af Lektor Per
Blenker, Århus Universitet, Lektor, Ph.d. Poul Dreisler, Lektor John Ibsen Kjeldsen og projektmedarbejder
Helle Meibom Færgemann, alle Handelshøjskolen i Aarhus. For flere oplysninger om PILE-gruppens
arbejde se www.asb.dk/groups/resme/forskning/projekter
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øjebliksbillede af universiteternes entrepreneurshipundervisning belyst i forhold til de tre
ovenfor beskrevne vinkler, som det tegner sig i foråret 2004. Analysen vil således
redegøre for indholdet af undervisning i entrepreneurship, hvilket primært gøres ved at se
på fagbeskrivelser for det tilgængelige fagudbud. Herudover vil pædagogiske metoder og
redskaber, som anvendes i undervisningen, fremhæves såfremt disse afviger fra den
konventionelle forelæsningsbaserede formidling. Endelig beskrives de kontekstuelle
rammer, hvorunder universitetet er indlejret, forstået som universitetets måde at
organisere sig på i forhold til sine omgivelser samt relationerne til disse.

Analysen belyser sammenhænge mellem omstændigheder i universitetets omgivelser og
udviklingshistorie (det kontekstuelle), den entrepreneurshipforståelse der findes i
sammensætningen af universitetets curriculum samt udvælgelsen af målgrupper
(didaktik) og undervisningsprincipper (pædagogik).

Analysen skal således medvirke til at diskutere forbedringer af
entrepreneurshipaktiviteter på universitetsniveau. Dette gøres med hensyn til måden,
hvorpå universitetet bør organiseres for at fremme entrepreneurship, måden hvorpå
uddannelsen bør tilrettelægges for at fremme entrepreneurielle kompetencer og endelig
hvilke pædagogiske redskaber og principper, der kan anvendes hertil.

Figur 1. PILE-modellen

Kilde: Blenker et al. 2004

Entrepreneurielle
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Kontekstuel
forandring

Elfenbenstårn Undervisning
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forandring
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Enterprising Behaviour
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5. Entrepreneurshipaktiviteter er mere end undervisning

Analysen benytter betegnelsen entrepreneurshipakt iv i te ter  og ikke blot
entrepreneurshipundervisning om sit genstandsfelt. Dette skyldes, at entrepreneurship
nødvendigvis vil være et fænomen, der rækker udover universitetets rammer og derfor
ikke udelukkende lader sig indfange af universitetets fagudbud. Blandt andet kan
relationer til forskerparker spille en væsentlig rolle, hvorfor disse også er behandlet i
analysen. Ligeledes medtages relationer mellem universitet og erhvervsliv, når disse har
et læringsmæssigt perspektiv. Ved at bevæge sig ud over universitetets rammer opstår
dog problemer med afgrænsning af analysen, da en lang række institutioner og
virksomheder kan siges at have interaktion med universitetet. Det kan være vanskeligt at
bestemme, om denne interaktion har en indirekte betydning for entrepreneurshiplæringen,
selvom den ikke hører under universitetets formaliserede entrepreneurshipaktiviteter. En
forudsætning for at medtage institutioner udenfor universitetet i denne undersøgelse er
derfor, at det har været muligt at finde skriftlige kilder, der angiver organisatoriske
relationer mellem universitet og institution.

 Analysen har til formål at beskrive entrepreneurshipaktiviteter for at afdække forskelle
og fællestræk, og samtidig åbne for en diskussion heraf. Hensigten er at identificere
underprioriterede områder, der med fordel kunne opprioriteres og skabe en kvalitativ
forbedring af entrepreneurshipaktiviteterne på danske universiteter. Dette gøres gennem
litteraturstudier og sammenligning med øvrige europæiske universiteter, der ligeledes
søger at udvikle deres entrepreneurshipaktiviteter.

6. Bias

Rapportens forfattere har primært tilknytning til Handelshøjskolen i Århus og Århus
Universitet, hvorfor afsnittene om Århus miljøet kan være ubevidst biased.

At rapporten udelukkende bygger på skriftlige kilder rummer også en mulighed for bias i
sig selv, idet kun universiteter, der har gjort tanker, visioner og formålserklæringer
tilgængelige på tryk, vil få disse behandlet i rapporten.

Endelig skal det understreges, at det afsluttende afsnit i hver case ikke består af kritik
rettet mod det enkelte universitet, men snarere en refleksion over en række pædagogiske,
didaktiske og kontekstuelle problemstillinger med afsæt i de enkelte cases.
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8. Syddansk Universitet

Nøgleord

8.1 Baggrund og udvikling

Center for Småvirksomhedsforskning (CESFO) blev grundlagt i 1995 under
uddannelsesinstitutionen Handelshøjskole Syd i Kolding. I 1998 fusionerede
Handelshøjskole Syd og Odense Universitet til Syddansk Universitet (SDU), og CESFO
blev til universitetets center for forskning i små virksomheder og entrepreneurship. I
1997 muliggjorde CESFO, dengang stadig under Handelshøjskole Syd, at studerende
kunne tage en HA-eksamen med speciale i små virksomheder (HA-SMV). Succesen med
denne uddannelse medførte oprettelsen af en egentlig uddannelse i entrepreneurship på
bachelorniveau: HA-uddannelsen i Entreprenørskab og Innovation, der kan betragtes som
SDUs centrale entrepreneurshiptiltag. CESFO er den organisering, hvori Syddansk
Universitet har valgt at lægge hovedparten af entrepreneurshipaktiviteter både indenfor
forskning og undervisning. Centeret og dets administration har til huse i de samme
bygninger, som også huser universitetets øvrige aktiviteter. Derudover beskæftiger
Institut for Organisation og Ledelses Kolding afdeling sig primært med organisation og
entrepreneurship, og hovedparten af ledende tilknyttede forskere og ansatte i CESFO
kommer fra dette institut. Derudover kommer organisationens medlemmer fra Institut for
Marketing. CESFO er organisatorisk sidestillet med SDUs øvrige forskningscentre.

8.2 Kontekst

CESFO har et omfattende samarbejde med det regionale erhvervsliv og andre regionale
institutioner på flere niveauer. På uddannelsesniveauet rummer HA-uddannelsen i

Didaktik – Udvikling af forretningsplan samt erhvervsøkonomiske kompetencer

anvendt i små og mellemstore virksomheder primært med henblik på

forretningsudvikling.

Pædagogik – Situeret læring, studiepladsordning, action learning, mentorer,

fagspecialister og etablerede entrepreneurer som gæsteforelæsere, multidisciplinær

tilgang og feltarbejde. Sammenbragte hold af universitetsstuderende og potentielle

iværksættere uden tilknytning til universitetet.

Kontekst – Tætte relationer mellem universitet og små og mellemstore, regionale

virksomheder. Hovedsageligt regionalt fokus.
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Entreprenørskab og Innovation (HA-EnIn) en studiepladsordning, der medfører, at den
studerende på denne linje tilknyttes en mindre virksomhed i de tre år uddannelsen varer.
Den studerende udfører ulønnede opgaver og opholder sig i virksomheden to dage om
ugen, mens de resterende tre dage foregår med undervisning på universitetet. Det skal her
indskydes, at studiepladsordningen ikke er undersøgt nærmere med hensyn til indholdet
af de opgaver, som de studerende udfører. De betegnes som de opgaver, virksomhederne
ikke selv vil afsætte ressourcer til, ofte fordi de ikke traditionelt har ansat akademiske
medarbejdere til udførelse af sådanne opgaver. Dog skal man være opmærksom på, at
selvom disse opgaver er nye i de respektive virksomheder, kan de muligvis betegnes som
projektarbejde af en mere traditionel karakter. Dette omfatter primært problemløsning
gennem anvendelse af traditionelle erhvervsøkonomiske/management teorier og
redskaber.

En sådan udlægning af aktiviteterne som småvirksomhedsaktiviteter snarere end
entrepreneurshipaktiviteter, placerer studiepladserne hos CESFO i en kontekst, der
ganske vist rummer betydelige elementer af læring, men ikke entrepreneurship. Selvom
der ofte vil være en sammenhæng mellem virksomhedens størrelse og dens evne til agere
entreprenant i betydningen en særlig sensitivitet og hurtig tilpasningsevne, kan en
virksomhed sagtens være mindre men ikke have nogen form for vidensbaseret
entrepreneurship. Om studiepladsordningen kan betegnes som en aktivitet, der både
falder indenfor feltet læring og feltet entrepreneurship, må derfor i høj grad bero på
karakteren af de aktiviteter, som de studerende udfører i værtsvirksomhederne.

HA-studiets studiepladsordning er udtryk for stærke relationer mellem
uddannelsesinstitution og erhvervsliv, og disse anvender CESFO mange ressourcer på at
vedligeholde og udvikle. Derudover indgår CESFO i triple helix lignende konstellationer,
der her forstås som en række gensidige relationer mellem en universitetssfære, en
offentlig sfære og en erhvervslivssfære. Som et centralt eksempel står projektet ´Aktiv
globalisering indenfor stålklyngen´ iværksat medio 2002 og afsluttet medio 2003.
Projektet havde til formål at sikre fortsat konkurrencedygtighed og overlevelsesevne for
metalindustrien i trekantsområdet. Et centralt element i projektet var et forsøg på at skabe
nye produktområder samt at finde nye markeder til de mange underleverandører af rustfri
stålkomponenter i området, der leverer til store producenter af procesteknologi og
mejerianlæg (Kolding Erhvervsudvikling 2004). Intentionen var blandt andet at bevæge
stålklyngen ind i produktområder, der omfatter biotek- og medicobranchen, dvs.
innovation tilvejebragt gennem en ny kombination af produkt og marked.

I triple helix sammenhæng er det særligt interessant, at de implicerede parter i projekter
udover virksomheder fra den rustfri stålklynge også omfattede Teknologisk Institut,
kommunale institutioner i form af erhvervsrådene i trekantsområdet, amtslige
institutioner i form af Vejle Amt samt Erhvervsfremmestyrelsen. Endelig stod CESFO
som repræsentant for universitetssfæren. Det er ikke umiddelbart muligt at afgøre hvilke
ressourcer og kompetencer, som de enkelte parter har bidraget med til projektet, men de
har indgået i relationer med henblik på fælles virke med det formål at styrke den
regionale udvikling i trekantsområdet. Man kan antage, at CESFO primært har bidraget
med viden omkring opbygning af relationer og netværk samt styring af innovative
processer, mens virksomhederne har ”leveret” det problem, der har igangsat projektet, og
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de øvrige offentlige institutioner har primært fungeret som kilder til finansiering.
Projektets budget viser, at ca. 16% af projektets finansiering stammer fra Stålklyngen
selv, at CESFO har bidraget med ca. 2,7%, mens de øvrige offentlige institutioner har
bidraget med ca. 81,3%.

Udover relationer med det regionale erhvervsliv, der muliggør de studerendes arbejde i
studiepladser og triple helix samarbejdsformer, har CESFO planer om samarbejde med
Institut for Pædagogisk Forskning og Udvikling i Kolding. Dette samarbejde vil være
med henblik på udvikling af nye, eksperimenterende læringsforløb indenfor
entrepreneurshipundervisning. Også i denne konstellation udtrykkes et ønske om at
inddrage erhvervslivet i læringsforløbet med virksomheden LEGO som en mulig
samarbejdspartner. Dette samarbejde er særlig interessant, idet Institut for Pædagogisk
Forskning og Udvikling hører under det Humanistiske Fakultet på Syddansk Universitet
og er funderet på et samarbejde mellem Syddansk Universitet og otte regionale lærer- og
pædagogseminarier. Inddragelsen af et humanistisk institut, der har en markant
berøringsflade med et pædagogisk miljø udenfor universitetsregi, vidner om en høj grad
af tværfakultær tilgang til læring og entrepreneurship. Dette knyttes til et virkefelt med
særlige kompetencer indenfor pædagogik og dermed specialviden om læring sammen
med et virkefelt, der rummer særlige erhvervsøkonomiske kompetencer indenfor
entrepreneurship.

Endelig indgår CESFO i det virtuelle forskningscenter LOK (Ledelse, Organisation og
Kompetence), der ligeledes omfatter forskere fra Copenhagen Business School,
Handelshøjskolen i Århus og Ålborg Universitet. CESFO leder et af de fem centrale
temaer i forskningsprogrammet, der fokuserer på kompetenceopbygning i små og
mellemstore virksomheder gennem relationer.

8.3 Didaktik og pædagogik

HA-uddannelsen Entreprenørskab og Innovation står som CESFOs mest omfattende og
gennemtænkte entrepreneurshipprogram, men derudover omfatter uddannelses-
aktiviteterne også en cand.merc.-linje i International virksomhedsudvikling samt en
række enkeltstående kurser og workshops.

8.3.1 HA Entreprenørskab & Innovation (HA-EnIn)

CESFO tilbyder en treårig HA-entrepreneurship uddannelse, der udover
studiepladsordningen også indeholder et undervisningsforløb på HA-studiet i Kolding.
Forløbet indeholder en kombination af almene HA-fag og fag udviklet særligt til HA-
EnIn studiet. Uddannelsen arbejder bevidst med en gensidig udveksling af teori og
praksis. Det betyder, at de studerende ikke blot skal søge at applicere indlært teori i en
virksomhedsspecifik kontekst, men også udvikle ”erhvervsøkonomiske kompetencer i
samarbejde med et ”stykke rigtig virkelighed” (Syddansk Universitet 2004). Af samme
årsag anvendes udtrykket studieplads og ikke praktikplads om den plads, som den
studerende får i en given værtsvirksomhed.

Fagudbuddet på HA-EnIn studiet fører den studerende ad tre spor (Syddansk Universitet
2004). Det første giver en grundlæggende forståelse for virksomhedsdrift med afsæt i
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traditionelle erhvervsøkonomiske emneområder. Derudover udarbejder de studerende et
projekt med fokus på virksomhedens grundfunktioner. I det andet spor arbejder de
studerende med human ressource management i mindre virksomheder med afsæt i endnu
et projekt.

Endelig kredser et tredje spor om entreprenørskab, innovation og forandring i mindre
virksomheder . Indenfor dette spor bevæger de studerende sig væk fra den
driftsorientering, der er fokus for den traditionelle erhvervsøkonomis, og over mod et felt,
der beskæftiger sig med udvikling, innovation og forandring.

Fagudbuddet på HA-EnIn er en kombination af traditionelle erhvervsøkonomiske fag og
fag rettet mod entrepreneurship, innovation og forandring. Her nævnes de fire mest
prægnante af sidstnævnte. Entreprenørskab og ledelse giver en teorihistorisk
præsentation af begrebet entrepreneurship. Særligt behandles entrepreneurship og
entrepreneuriel ledelse gennem kobling til modeller for virksomhedens udviklingsfaser,
innovation og udvikling af nye forretningsmuligheder. Faget Entreprenørskab i en
samfundsmæssig kontekst anlægger et makroperspektiv, indenfor hvilket faget fremstiller
den påvirkning entrepreneurship, innovation og opstart af nye virksomheder har på den
generelle samfundsmæssige udvikling. Innovationsledelse & Seed & Venture Capital
præsenterer den studerende for innovationsledelse, herunder især proces- og
produktudvikling. Tilgangen er en kombination af analyse af den praksis, der anvendes i
værtsvirksomhederne, og præsentation af ´best practice´modeller for innovationsledelse.

Faget rummer endvidere behandling af venture og seed capital. Rammebetingelser for
innovation er et fag, der skal give den studerende en forståelse af de rammer, hvorunder
virksomhedens innovative processer fungerer, det være sig teknologiske, branchemæssige
og institutionelle rammer. Også her spiller de studerendes værtsvirksomheder en central
rolle.

Fælles for alle fagene er, at de forsøger at trække entrepreneurshipundervisningen ind i en
for de studerende umiddelbart genkendelig kontekst. Dette gøres især gennem en løbende
anvendelse af de studerendes værtsvirksomhed som referenceramme, når teorierne skal
finde hold i virkeligheden. Dette er naturligvis mindst tydeligt i en teorihistorisk
gennemgang af entrepreneurship begrebet, mens kontekstspecificiteten er meget
fremtrædende i fagene Innovationsledelse & Seed & Venture Capital samt
Rammebetingelser for innovation.

8.3.2 Cand.merc. International Virksomhedsudvikling

I Kolding tilbyder Syddansk Universitet en cand.merc.-linje i International
Virksomhedsudvikling. Udannelsens kursusudbud er sammensat af tre vidensområder:
viden om international markedsudvikling, teorier om virksomhedens internationale
forretningsudvikling samt viden om faktorer, der har indflydelse på virksomhedernes
organisatoriske forretningsprocesser og ledelsen heraf. Den studerende erhverver gennem
uddannelsen primært kompetencer indenfor international projektledelse,
innovationsledelse og international forretningsudvikling.
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Udover linjens teoretiske tilgang omfatter forløbet også internationalt feltarbejde og
projektarbejde samt en afsluttende afhandling, der udarbejdes i samarbejde med
virksomheder eller organisationer med et internationalt engagement.

Fagudbuddet ser ud som følger:

Figur 2. Fagudbud for cand.merc.-uddannelsen i International Virksomhedsudvikling

Fag

Strategisk ledelse

Internationale markedsføringsundersøgelser og metode

Produktions- og økonomistyring i værdikæden

International forretningsudvikling

Organisationskultur og kompetenceudvikling

Virksomhedsseminar

Innovation og projektorganisering

Internationale feltstudier

Organisations- og ledelsespsykologi

Personalejura og EU-ret

Kilde: Studieinformation SDU 2004

8.3.3 Valgfag

SDU udbyder tre entrepreneurshiporeinterede valgfag: Entreprenørskab og Innovation,
Virksomhedsetablering for iværksættere samt Intraprenørskab. Derudover har SDU
tidligere udbudt workshopforløbet Foden Under Eget Bord/Flying Enterprise.

8.3.3.1 Entreprenørskab og Innovation

Valgfaget Entreprenørskab og Innovation tilbydes tværfakultært til alle studerende ved
Syddansk Universitet. Faget tager afsæt i forretningsplanen og er struktureret som en
vekslen mellem de studerendes udarbejdelse af en forretningsplan og præsentation og
applicering af entrepreneurshipteori. De studerende arbejder i projektgrupper omkring
udviklingen af forretningen kombineret med forelæsninger og korte studenteroplæg. Den
anvendte undervisningsmetode bestående af projektarbejde kombineret med
forelæsninger og studenteroplæg er ikke videre forskellig fra den måde, hvorpå
traditionel undervisning på universitetet foregår. Interessant er det derimod, at
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undervisningen ikke blot forestås af instituttets ansatte. Undervisningen omfatter også
bidrag fra gæsteforelæsere, etablerede entreprenører samt finansielle institutioner. Dette
valg af aktører til at bistå undervisningen er i tråd med to centrale spor i SDUs
entrepreneurshipaktiviteter. For det første søges feltet bredt ud over studiets egne
faggrænser gennem inddragelse af gæsteforelæsere. For det andet er det af væsentlig
betydning, at de studerende under udviklingen af forretningsidéerne konstant forholder
sig til en virkelighed, som de færdige forretningsidéer skal kunne finde fodfæste i. Her
har repræsentanter fra de finansielle institutioner mulighed for at bidrage med
overvejelser omkring forretningsplanernes økonomiske gennemførlighed samt
finansieringsmuligheder, såfremt den potentielle iværksætter måtte ønske at føre sin idé
ud i livet. Ligeledes inddrages etablerede entrepreneurer, der på et givent tidspunkt har
befundet sig i en situation lig de studerendes, hvor en idé har skullet omsættes til
forretning. Entrepreneurerne antages at være i besiddelse af en vis portion erfaring
vedrørende forretningsudvikling fra idéstadiet, som de studerende kan høste af.

8.3.3.2 Virksomhedsetablering for iværksættere

Sammenkædning af teori og praksis på personniveau optræder derudover i valgfaget
Virksomhedsetablering for iværksættere, der er endnu et valgfag med afsæt i
forretningsplanen. Det særlige kendetegn ved dette forløb er, at målgruppen udgøres af
cand.merc.-studerende samt iværksættere, som ikke nødvendigvis har tilknytning til
universitetet. Kurset er opbygget som to parallelle forløb, under hvilke iværksætterne
arbejder med `den driftsøkonomiske værktøjskasse´ mens de studerende diskuterer
særlige problemer vedrørende virksomhedsopstart. Senere blandes de to hold, og i
grupper udarbejdes forretningsplaner.

Deltagerne evalueres gennem en skriftlig rapport, der vurderes på realisme, konsistens og
teoretisk fundering

8.3.3.3 Intraprenørskab

Valgfaget Intraprenørskab, hvis genstandsfelt er entrepreneurship i eksisterende
virksomheder udbydes tværfakultært til studerende på udvalgte uddannelsessteder i SDUs
region, hvilket drejer sig om Esbjerg, Horsens, Kolding, Odense og  Sønderborg.  Faget
retter sig hermed mod en bred målgruppe ligesom valgfaget Entreprenørskab og
Innovation. Fagets formål beskrives som et forsøg på at stimulere samspillet mellem
uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv og bibringe de studerende en bedre evne til at
igangsætte, organisere og lede innovationsaktiviteter i eksisterende danske virksomheder.

Det bærende pædagogiske princip er et interaktivt læringsforløb, der sammenfletter teori
og praksis med særlig fokus på problembaseret læring (action learning). Det vil sige
læring, der tager afsæt i den virkelighed, der kan identificeres i de virksomheder, som de
studerende beskæftiger sig med. Faget er etableret som en forsøgsordning med
økonomisk støtte fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og rummer et
betydeligt samarbejde med virksomheder i og udenfor SDUs opland. Her genfindes
således triple helix organiseringen. Det offentlige er projektets mæcen, mens
erhvervslivet er indehaveren af et særligt behov, der beskrives som urealiserede projekter
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og udviklingsopgaver som følge af manglende tid, manglende fokus eller manglende idé.
I denne sammenhæng har universitetet selv et behov som opfyldes gennem relationen til
erhvervslivet, og omvendt opfylder faget også erhvervslivets behov. Universitetet har en
mængde studerende, som ønskes bibragt læring i både intra- og entrepreneurship, og den
pædagogiske metode, der synes at gøre dette bedst, realiseres gennem omfattende
interaktion med erhvervslivet. Samtidig forvalter universitetet en stor pulje af viden
gennem de studerende, som diffunderes ud i virksomhederne gennem den kontinuerte
interaktion mellem teori og praksis. Med denne forståelse for triple helix konstellationen
tydeliggøres det, at alle tre parter opnår en gevinst ved relationen. Samfundet opnår øget
vækst gennem intra- og entrepreneurshipaktiviteter, erhvervslivet får tilført kostbar viden,
mens universitetet øger kvaliteten af sine uddannelsestilbud.

Endelig rummer Intraprenørskabkurset også en iboende forståelse af tværfaglighed som
et centralt element både i entrepreneurship og entrepreneurshiplæring. Deltagerne er
bragt sammen fra en bred vifte af uddannelsesretninger, ligesom fagets beskrivelse
refererer til vigtigheden af samarbejde mellem personer med forskellig faglig baggrund -
en samarbejdsform, der netop er virkelighed for mange akademikere i små og
mellemstore virksomheder.

8.3.3.4 Foden under eget bord og Flying Enterprise

`Foden under eget bord´ er et Workshop forløb udviklet og oprettet i 1997 i samarbejde
med Larry Gotfredsen fra Babson College, som er et af de fremmeste universiteter i USA
med hensyn til entrepreneurshipaktiviteter. Med workshoppen ønskede CESFO at arbejde
med idéundfangelse gennem opstilling af rammer, der giver de studerende mulighed for
systematisk at arbejde med udvikling af idéen. Interessant er især undervisningsmetoden,
der beskrives som aktionsorienteret og interaktiv. Her ses paralleller til den
gennemgående pædagogiske metode i HA-EnIn studiet, der sammenfattes med begrebet
situeret læring. Det vil sige en læring, der tager afsæt i det konkrete med en gensidig
veksling mellem teori og praksis som katalysator. I denne sammenhæng er de
studerendes egen forretningsidé den kontekst, der arbejdes i. De studerende gennemløber
et forløb for udvikling af en forretningsplan med afsæt i en præsentation af fænomenet
idéerkendelse og mulighedserkendelse. Derudover bevæger de studerende sig gennem
emneområder som organisation af forretning, brancheanalyse og finansiering for endelig
at præsentere en færdig forretningsplan. Som et særligt element skal forretningsplanen
præsenteres for et bedømmelsesudvalg, hvis opgave er at forholde de studerendes arbejde
til en genkendelig virkelighed og herudfra vurdere, så der ikke blot bygges luftkasteller.

´Foden under eget bord´ blev i 2002 videreudviklet til forløbet flying enterprise med
finansiering fra EU's Socialfond og Kolding Erhvervsudvikling i samarbejde med
Labcom. Labcom er en organisation, der søger at skabe grobund for ideudvikling ved at
bringe erhvervsfolk, embedsmænd, kunstnere, forskere, studerende og iværksættere
sammen i netværk. Bag Labcoms multidisciplinære orientering ligger en tro på, at
innovation og idégenerering stimuleres, når radikalt forskellige synsvinkler og måder at
anskue verden på bringes sammen. Labcom arbejder også med en mentorordning, der
parrer den akademiske iværksætterspire med teoretisk baggrund med den erfarne spiller
fra erhvervslivet, der har et solidt praksiskendskab. Som det ses, genfindes flere af de
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centrale elementer i CESFOs entrepreneurshipundervisning i Labcoms idégrundlag som
f.eks. mødet mellem forskellige fagområder og interaktionen mellem teori og praksis.

Flying Enterprise workshoppen måtte aflyses i 2003 på grund af manglende tilslutning
fra de studerende.

8.3.4 Målgruppe

Som det fremgår af valget af en bred, tværfakultær målgruppe til flere af SDUs
uddannelsestilbud, tænkes entrepreneurship i SDU regi som noget, der rækker vidt ud
over de erhvervsøkonomiske institutters grænser. Entrepreneurship betragtes dog ikke
som et fænomen, der kan gøres tilgængeligt for alle. Selvom der er frit optag på Ha-EnIn
studiet, og selvom workshopforløb som Flying Enterprise er blevet annulleret på grund af
manglende deltagertilslutning, gøres der stadig overvejelser om hvilken type potentielle
entrepreneurer, der bedst håndteres og fremelskes indenfor universitetets
udannelsestilbud.

Tydeligt er dette i den skelnen, der gøres mellem den eksternt stimulerede entrepreneur
og den internt stimulerede entrepreneur (På sporet af den Entreprenante logik 2003). Den
eksternt stimulerede entrepreneur har en intention om at sætte i værk og besidder en
særlig følsomhed overfor potentielle forretningsmuligheder uden dog at være i stand til
gennem en filtreringsproces at låse sig fast på og forfølge en særlig forretningsidé. Den
internt stimulerede entrepreneur, som er den entrepreneur, der oftest optræder som
virksomhedsopstarter, opererer derimod allerede med en særlig forretningsidé, der typisk
er udsprunget af andre aktiviteter. Placeres de to entrepreneurtyper i hver sin ende af et
kontinuum, kan de betegnes som fagspecialisten, der vælger iværksættervejen indenfor sit
eget fagfelt og overfor denne den potentielt serielle iværksætter med en særlig sensitivitet
for muligheder. Da behovene hos de to entrepreneurtyper i et læringsforløb er vidt
forskellige, og begge ikke kan tilfredsstilles samtidigt, er den internt stimulerede
entrepreneur valgt som den entrepreneurtype, undervisningen rettes imod.

Dette skyldes primært SDUs fokus på det konkrete som forudsætning for
entrepreneurshipundervisningen. En identificeret forretningsidé er et konkret fænomen,
som kan analyseres, kritiseres og skabe afsæt for en forretningsplan. En særlig
agtpågivenhed overfor muligheder, men en manglende evne til at sortere og syntetisere
idéer i forhold til et kommercielt sigte er for diffus i forhold til SDUs
undervisningsindsats.

Fælles for de ovenfor beskrevne uddannelsesforløb er et særligt afsæt i det konkrete, det
være sig et omfattende forløb omkring en særlig studieplads eller en given
forretningsplan. SDU opererer dog med en entrepreneurship definition, der er langt
bredere end det snævre fokus på virksomhedsopstart, som et forretningsplansfokus typisk
er udtryk for. HA-EnIn studiet dyrker ikke forretningsplanen, men arbejder derimod med
entrepreneurship som evnen og viljen til at gøre en forskel (Syddansk Universitet 2004).
Som eksempel  på at gøre en forskel nævnes virksomhedsopstart, men også
intrapreneurship og mere generel forretningsudvikling. Entrepreneurshipopfattelsen er
imidlertid endnu mere vidtfavnende, idet læring i entrepreneurship ligeledes fremstilles
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som et redskab, der kan anvendes i et opgør med den traditionelle lønmodtagerkultur. At
kunne agere entreprenant betragtes i denne sammenhæng som en forudsætning for at
kunne navigere i en verden uden konstanter. Hermed nærmes en entrepreneurship
forståelse, der af Allan Gibb beskrives som entrepreneuriel foretagsomhed (Gibb 2002).

8.5 Sammenfatning og konklusion

De centrale pædagogiske principper i entrepreneurshipundervisningen på Syddansk
Universitet er den situerede læring udtrykt gennem studiepladsordningen samt det
konsekvente krav om konkretisering af de studerendes forretningsplaner gennem
vurdering af disse i forhold til realiserbarhed og konsistens. Derudover er det den særlige
interesse for erfaringen, der repræsenterer en vigtig del af undervisningen gennem
transferering af tavs virksomheds- og branchespecifik viden gennem
studiepladsordningen samt den mentorrolle, som den studerendes kontaktperson i
værtsvirksomheden påtager sig.

Hermed synes entrepreneurshipprogrammet at tage afsæt i erfaringspædagogikken.
Særligt Kolbs læringscirkel stemmer overens med SDUs egen forståelse af læringen som
en vekslen mellem praksis og teori (Schön 1983). Den beskriver læreprocessen med
udgangspunkt i den konkrete handling, afføder generaliserbar erfaring gennem
handlingens resultater, som den lærende efterfølgende reflekterer over. Derudover synes
også Schöns accentuering af tavs viden at være nærværende samt forståelsen af den
lærende som en person, der uddannes til reflective practitioner blandt andet gennem en
form for mesterlære eller mentor-elev forhold (Schön 1983).

Da den situerede læring spiller så stor en rolle i SDUs entrepreneurship program og
særligt i HA-EnIn studiet er det ikke muligt at tænke entrepreneurship i SDU
sammenhæng uden også at tænke i en kontekst af små og mellemstore virksomheder samt
universitetets relationer til disse. Relationer der også spiller en central rolle i det tidligere
beskrevne triple helix inspirerede samarbejde mellem den offentlige sfære samt
virksomheds- og universitetssfæren.

Forståelsen af entrepreneurshipundervisning som en grænseoverskridende aktivitet har en
fremtrædende placering, idet der ikke blot arbejdes aktivt med overskridelse af grænserne
mellem universitetssfære og virksomhedssfære men også på inter-fakultetsniveau og
inter-institutionsniveau.

Et særligt kendetegn ved SDUs aktiviteter er derudover den særlige sammenhæng, der er
med hensyn til anvendte pædagogiske principper, og den entrepreneurshipforståelse, der
eksisterer mellem de enkelte aktiviteter, både de korte workshopforløb, de korte kurser
samt det længerevarende HA-EnIn og cand.merc.-forløb.

8.6 Perspektivering

Selvom SDU arbejder med entrepreneurshipundervisning, der tager afsæt i den
erfaringsbaserede pædagogik, der betragtes som en af grundstenene i
entrepreneurshipundervisningen, er spørgsmålet, om ikke især HA-EnIn studiet er mere
optaget af at få akademikere ud i små og mellemstore virksomheder end af at uddanne
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entrepreneurer i den traditionelle iværksætterforståelse. Succeskriteriet for HA-EnIn
studiet er nok først og fremmest er mængden af akademikere, som kommer ud i de små
og mellemstore virksomheder. Her er ikke blot tale om studiepladsordninger, men også
om lønnet studiearbejde og efterfølgende faste stillinger i værtsvirksomhederne, mens de
opgaver, der udføres af de studerende i virksomhederne godt kan være af traditionel
erhvervsøkonomisk karakter uden innovative elementer. Denne måde at anskue
entrepreneurshipundervisningens formål på er i overensstemmelse med den del af SDUs
entrepreneurshipforståelse der omfatter forretningsudvikling og nedbrydning af
lønmodtagerkulturen i de små og mellemstore virksomheder. Derimod er
virksomhedsopstart og innovativ, high-tech intrapreneurship ikke det primære mål for
undervisningen.
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9. Ålborg Universitet

Nøgleord

9.1 Baggrund og udvikling

Ålborg Universitet (AAU) er et relativt ungt universitet grundlagt i 1974 som Ålborg
Universitetscenter (AUC). Universitetet er opbygget i tæt interaktion med regionale
kræfter indenfor både kulturliv, fagbevægelse og erhvervsliv. Et nutidigt udtryk for denne
interaktion er Netværkscenteret, som er Ålborg Universitets kontor for interaktion med
det omgivende samfund.

Entrepreneurshipaktiviteterne i Ålborg med relation til universitetet kan identificeres
indenfor tre aktivitetsområder. Universitetet organiserer selv entrepreneurshipaktiviteter i
iværksætterinitiativet Kickstart, der udbyder både meritgivende og ikke meritgivende
kurser af kortere varighed. Universitetet tilbyder også længerevarende forløb i form af en
særlig cand.merc.-linje betegnet Innovation, Knowledge and Entrepreneurial Dynamics,
samt en særlig cand.oecon.-linje med titlen Innovation, Knowledge and Economic
Dynamics. Begge linjer har et særligt fokus på vidensintensiv entrepreneurship.
Derudover har en række af universitetets institutter primært fra det Teknisk- og
Naturvidenskabelige fakultet tætte relationer med det privatejede aktieselskab NOVI A/S,
hvis primære aktiviteter er drift af en videnpark i samarbejde med Ålborg Universitet.
Derudover yder selskabet seed- og venturekapital til de innovative virksomheder, der ofte
fostres i videnparken. Forskerparken NOVI (Nordjyllands Videnspark A/S) så dagens lys
i 1988 med den hensigt at skabe bindeled mellem uddannelsesinstitutionernes forskning
og kommerciel produktion, efter at den nordjyske region havde mistet en række

Didaktik– Entrepreneurship i et internationalt perspektiv med fokus på

innovationsledelse og videnspredning indenfor den eksisterende virksomheds rammer

som vækstgenerator (Kandidatlinjer).

Udvikling af forretningsplan i Kickstart initiativet (Kickstart).

Pædagogik –  Projektarbejde, brug af eksisterende entrepreneurer som mentorer. Brug

af eksterne fagspecialister som gæsteforelæsere.

Kontekst – Relationer mellem universitet og forskerpark, opstart af små, men

højteknologiske virksomheder, der ofte optræder som underleverandører til store

virksomheder, international orientering.
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arbejdspladser som følge af virksomhedslukninger.

9.2 Didaktik og pædagogik

Ålborg Universitet udbyder udover kurser i Kickstartregi to entrepreneurship relaterede
linjer på kandidatniveau for hhv. cand.oecon.-studerende og cand.merc.-studerende.

9.2.1 Cand.merc.- og cand.oecon.-linjer

Både Innovation, Knowledge and Economic Dynamics og Innovation, Knowledge og
Entrepreneurial Dynamics er valgbare linjer af halvandet års varighed plus afsluttende
specialeskrivning. Linjerne kan vælges blandt traditionelle linjer på uddannelsernes
overbygninger efter erhvervet bachelorgrad. I præsentationen af linjerne fremhæves det,
at de er internationale. Det vil sige, at både danske og udenlandske studerende er
målgruppe, ligesom undervisningssproget er engelsk. Det internationale tilsnit kommer
også til udtryk i de problemstillinger, som uddannelserne forholder sig til. Dette er for
cand.merc.-studiets vedkommende Organisatorisk læring og videnledelse i global
s a m m e n h æ n g  med et kursus som viden, globalisering og virksomheders
internationalisering, mens cand.oecon.-studiet behandler problemstillingen globalisering
som udfordring for det danske innovationssystem. De to linjer har forskelligt sigte, idet
cand.oecon.-studiet ser på viden og innovation fra en makroøkonomisk og policy-
orienteret vinkel med henblik på at udvikle offentlige strategier, der kan fremme
innovation og diffusion af viden i samfundet. Cand.merc.-linjen behandler ligeledes
diffusion af viden, men betragter den på virksomheds- og inter-netværks niveau. Både
intrapreneurship og etablering af nye videntunge virksomheder gennemføres med særlig
opmærksomhed på teknologisk udvikling og global positionering.

Selvom opstart af videntunge virksomheder er et virkefelt, der behandles under
cand.merc.-studiet er det bemærkelsesværdigt, at ingen af de to linjer i deres
præsentationsmateriale lister den selvstændige virksomhedsopstart som en
karrieremulighed efter endt studie. I stedet fremhæves beskæftigelsesmuligheder indenfor
etablerede rammer i privat virksomhed, offentlig sektor og internationale organisationer.

De anvendte undervisningsmetoder for begge linjers vedkommende er den traditionelle
sammensætning af forelæsningsbaserede kurser og seminarer, hvor de studerende tilegner
sig teori, der anvendes i projektarbejde. Undervisningen afvikles udelukkende indenfor
universitetets rammer, bortset fra muligheden for et semesters praktik eller
udenlandsophold. De to linjers kursussammensætning ser ud som følger:
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Figur 3. Fagsammensætning for cand.merc.: Innovation, Knowledge and Entrepreneurial
Dynamics og cand.oecon.: Innovation, Knowledge and Economic Dynamic

Fag/semester 1 2 3

Både cand.merc og

cand.oecon

Theories of the firm Knowledge and

learning in Firms

and Society

Både cand.merc. &

cand.oecon.

Industrial organisation

and dynamics

Innovation and

Competence

Systems

Både cand.merc. &

cand.oecon.

Entrepreneurial

dynamics in theory and

practice

Knowledge,

globalisation and

internationalisation

of the firm

Kun cand.oecon. Quantitative/qualitative

data and econometrics

Analysis and

simulation of

complex systems

Kun cand.merc. Research methods in

entrepreneurial

dynamics

Research methods

II: The scientifc

project

Både cand.merc. &

cand.oecon.

Business english Business English II

Praktik/ophold på

udenlandsk

universitet eller

valgfag

Kilde: www.business.aau.dk/mike

9.2.2 Kickstart initiativet

Kickstart rummer både meritgivende og ikke-meritgivende aktiviteter. De ikke-
meritgivende aktiviteter er koncentreret i workshopforløbet 8W - iværksættertræning med
mentor. 8W er et forløb rettet mod potentielle iværksættere, der strækker sig over 8
moduler af 3-4 timers varighed. Workshoppen har både studerende, kandidater og
forskere som målgruppe samt folk udenfor universitetsmiljøet med en videnintensiv idé
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og forestilling om at kunne omsætte denne idé til virksomhed. 8W anvender således et
implicit selektionskriterium, idet man henvender sig til de internt stimulerede
iværksættere med en defineret idé som de ønsker at udvikle og virkeliggøre gennem
virksomhedsopstart. Workshoppen er opbygget som et faseforløb, der bevæger sig fra
idéudvikling til virksomhedsopstart. Forløbet er praktisk og forretningsplansorienteret og
har ikke noget eksplicit teoretisk fundament. Det samlede forløb kan ses nedenfor:

Figur 4. Kickstartforløbet 8W

Workshopnr. 1 2 3 4

Titel Forretnings-

grundlag,

forretningsplan og

rådgivnings-

muligheder

Kommunikation

og formidling af

forretningsidé

Personligt

entrepreneurship

Markeds-

undersøgelse

Indhold

Workshopnr. 5 6 7 8

Titel Økonomi,

selskabsformer,

ToldSkat og IPR

Individuel

sparring og

midtvejs-

evaluering

Finansiering Afslutning og

præsentation af

forretningsplan

Indhold

Kilde: www.kickstart.aau.dk

Indholdet af hver enkelt workshop vil ikke blive gennemgået her, idet hver workshoptitel
er relativt selvforklarende. Mere interessant er den omfattende brug af eksterne
oplægsholdere i form af specialister indenfor hvert workshopområde. Til at arbejde med
kommunikation og formidling af forretningsidé til mulige interessenter hentes bistand fra
kommunikations- og reklamebureauet Uncle Grey A/S, mens finansiering af idéen blandt
andet behandles af Jyske Bank som repræsentant for den finansielle sektor. En ekstern
part, der tiltrækker sig særlig opmærksomhed i relation til både undervisningen i og
forståelsen af entrepreneurship på Ålborg Universitet, er aktieselskabet NOVI A/S, hvis
repræsentanter medvirker ved præsentationen af workshopforløbet i NOVIs lokaler samt
ved den centrale workshop omhandlende forretningsgrundlag, forretningsplan og
rådgivningsmuligheder.

NOVI A/S er et privatejet aktieselskab, der tilbyder faciliteter og venturekapital til
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videnbaserede iværksættere (NOVI 2004)2. NOVI´s primære aktiviteter er at udbyde og
drive faciliteter i et særligt miljø for videnbaserede iværksætteraktiviteter og derudover at
stille seed- og venturekapital til rådighed for de potentielt profitable iværksættere, der
ofte fostres indenfor forskerparkens rammer. At NOVI her fremhæves som en central
ekstern part skyldes, at forskerparkaktiviteterne strækker sig ind i universitetsmiljøet og
er centrale for den entrepreneurshipforståelse, der synes at ligge til grund for Kickstart-
initiativet. De meritgivende kurser, der udbydes gennem Kickstart, er enkeltstående fag,
som kan indgå i uddannelser ved Ålborg Universitet. Disse er som følger:

Figur 5. Fag organiseret i Kickstart

Titel Målgruppe Fakultet

Entrepreneurial Dynamics in

Theory and Practice

Fælles 7. semester overbygningen på cand.merc.-

og cand.oceon.-studiet

Økonomi

Entrepreneurship International management på HA studiet Økonomi

International entrepreneurship -

theory and practice

8. semester International Business Economics. Økonomi

Entrepreneurship og Innovation Sundhedsteknologi, 6. og 8. semester Natur/teknik

Entrepreneurship og Innovation Bioteknologi, 6. og 8. semester Natur/teknik

Entrepreneurship and Innovation 7. semester datalogi Natur/teknik

Organisation og Ledelse Arkitektur og Design, 8. semester Natur/teknik

Mod egen virksomhed .Humanistisk informatik, 9. semester Natur/teknik

 Kilde: www.kickstart.aau.dk

                                                  

2 NOVI-organisationen rummer bl.a. NOVI Ejendomsfond stiftet af Aalborg Kommune, Aalborg
Universitet og Nordjyllands Amt med henblik på oprettelse af 70.000 kvadratmeter grundareal til
forskerpark for at fremme teknologi- og erhvervsudviklingen i Nordjylland. Driften af forskerparken,
herunder udlejning af eksisterende bygninger og salg af grundarealer til nye, innovative virksomheder,
varetages af NOVI A/S på kontrakt. Hovedaktionærerne i selskabet er: Dansk Kapitalanlæg, Erhvervsinvest
Nord (Spar Nord Bank), ATP og Kommunernes Pensionsforsikring.
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Som det fremgår af oversigten, kan målgruppen for kurserne groft inddeles i to. Den ene
gruppe udgøres af studerende med afsæt i et samfunds- eller erhvervsøkonomisk studie.
Den anden gruppe har ingen særlig skoling i den forretningsmæssige forståelse af
entrepreneurship, idet den består af studerende indenfor områderne sundhedsteknologi
(ingeniører), bioteknologi (ingeniører) og informationsteknologi (dataloger og øvrige IT
uddannelse) samt arkitektur og design (ingeniører). At gruppen af natur- og
teknikorienterede studerende har en særligt fremtrædende rolle i Kickstart regi kommer
til udtryk i de konkurrencer, der løbende afholdes for at stimulere de studerende til at
udvikle deres idéer til et stadie, hvor de kan præsenteres for omverdenen.

Konkurrencerne arrangeres i samarbejde med eksterne parter fra biotek- og telesektoren
og er udelukkende møntet på deltagere med teknisk/naturvidenskabelig baggrund.
Økonomer og erhvervsøkonomer er således forvist fra denne del af Kickstart initiativet.
Teknologiorienteringen afspejler sig også i testemonials fra tidligere studerende og
deltagere i Kickstart, der nu tegner sig for nystartede, teknologiorienterede virksomheder
indenfor bl.a. teknologi til forbedring af tale og udvikling af filtersoftware til
internetsider.

9.3 Kontekst

NOVI A/S fremstilles her som den kontekst, hvori Ålborg Universitets
teknologiorienterede entrepreneurshipaktiviteter finder indpas.

9.3.1 NOVI A/S

Denne fokusering på de teknologisk orienterede iværksættere bliver endnu tydeligere, når
vi ser på de iværksættere, der opererer indenfor NOVI. At videnbaseret iværksætteri i
denne sammenhæng er synonymt med højteknologisk iværksætteri, kan hurtigt ses ved at
betragte den portefølje af vækstvirksomheder som NOVI A/S i øjeblikket har investeret i.
Disse udgør elleve virksomheder, hvoraf de seks er bioteknologiske virksomheder med
enten et farmaceutisk eller teknologisk udgangspunkt, tre selskaber beskæftiger sig med
softwareudvikling, mens en virksomhed er udvikler af procesteknologi og en anden
beskæftiger sig med udvikling af teknologi indenfor mobil- og mikroelektronik.

Væsentligt er det ligeledes, at en række af disse virksomheder som grundlag for
forretningen har en række nyudtagne patenter. De bygninger som huser NOVIs
administration og som udlejes til iværksættere er placeret i et område betegnet
forskerpark, der atter befinder sig i enklaven NOVI park bestående af virksomheder og
organisationer som Maxon Telecom A/S, Force Kommunik og især Ålborg Universitet.
Netop den geografiske nærhed til Ålborg Universitet og samarbejdet med forsknings- og
innovationsmiljøer på Ålborg Universitet spiller en væsentlig rolle i NOVIs
selvforståelse. Som et eksempel på dette fremhæves Neurodan A/S i NOVIs
videopræsentationsmateriale som en virksomhed, der er udsprunget af forskning ved
center for sansemotorisk interaktion ved Ålborg Universitet. Hermed får NOVI karakter
af fødselshjælper for potentiel værdifuld viden indenfor især de naturvidenskabelige
discipliner, hvis værdi først kan realiseres, når den flyttes udenfor universitetets rammer
og ind i en kontekst, der dyrker den kommercialiserbare idé. Denne forståelse udtrykkes i
følgende figur fra NOVIs hjemmeside:
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Figur 6. NOVIs selvforståelse

Indenfor en triple helix forståelse synes modellen blot at mangle den offentlige, regionale
aktør. Dog er NOVI selv udtryk for den offentlige sfæres tilstedeværelse, idet NOVI er
planlagt og etableret indenfor et regionalt udviklingsprogram (nord-tek). Dette er drevet
af en ambition om at stimulere aktiviteten i en nordjysk, lavvækst region samt fremelske
en innovativ, højteknologisk erhvervsklynge indenfor især trådløs og mobil teknologi.
Den offentlige sfære er hermed rammeskabende for NOVI, både hvad angår det initiale
set-up og den egentlige etablering af de fysiske rammer for forskerparken. Dette gøres
gennem NOVI ejendomsfond, som er stiftet af Ålborg Kommune, Nordjyllands amt og
Ålborg Universitet, og som nu drives af NOVI A/S.

9.3.2 Center for formidling og videnudveksling

En anden gruppe af aktiviteter blandt Ålborg Universitets entrepreneurship tiltag er de
mange netværk for nuværende og potentielle entrepreneurer, som Universitetet har
opbygget. Netværkene organiseres i Center for formidling og videnudveksling, der på sin
egen hjemmeside betegnes som Aalborg Universitets kontor for interaktion med det
omgivende samfund (Netværkscenter Aalborg 2004). Centeret har som målsætning at
synliggøre universitetets forsknings- og udviklingsaktiviteter for mulige eksterne
interessenter både fra private og offentlige virksomheder og institutioner. 25 netværk er
registreret på centerets hjemmeside. Hvert netværk er opbygget som et forum, indenfor
hvilket viden udveksles blandt netværkets medlemmer fra universitet, erhvervsliv samt
øvrige for hvem forskningsfeltet har faglig interesse. Hvert netværk er opbygget omkring
et særligt forskningsområde som f.eks. akustisk udstyr til telekommunikation eller
fluidmekanik og forbrændingsteknik. Derudover eksisterer også en række netværk, der
retter sig mod inter-institutionelt samarbejde blandt forskere og undervisere indenfor et
område som f.eks. Sundhedsnet med deltagere fra universitetet, sygeplejeskolen, ergo- og
fysioterapeutskolen og jordemoderskolen.

9.3.2.1 Videnskabsbutikken

Center for formidling og videnudveksling administrerer også Videnskabsbutikken, som er
en projektdatabase, hvori virksomheder og organisationer udbyder projekter, som de

Kilde: www.novi.dk
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studerende kan beskæftige sig med i forbindelse med opgaveskrivning. Det betyder, at
arbejdet med projekterne er meritgivende for de studerende, såfremt vejleder kan
acceptere grundlaget for projektarbejdet som problemformulering. Arbejdet er ulønnet,
men værtsvirksomheder og institutioner vil typisk dække de studerendes omkostninger i
forbindelse med projektarbejdet. Mulige projekter udbydes på to måder, og den ene er
gennem en projektliste, der indeholder projektforslag fra virksomheder eller
organisationer. En stor del af disse projekter er markeds- og brancheanalyser, forbruger-
og brugerundersøgelser, snævert definerede IT programmeringsopgaver, konstruktion af
prototype efter allerede færdigudviklede blueprints eller test af allerede udviklede IT
applikationer.

Udover projektlisten udbyder Videnskabsbutikken også en såkaldt åben liste, hvor
virksomheder og organisationer kan præsentere et felt, som de beskæftiger sig med og
hvortil de ønsker studenterdeltagelse med afsæt i de studerendes egne ønsker. De
studerende har således mulighed for at være medbestemmende omkring projektets
konkrete udformning. Denne form for projektarbejde synes at rumme en større grad af
entrepreneurielle elementer, idet de studerende ikke skal arbejde med prædefinerede
opgaver, men selv får mulighed for at definere innovative opgaver, der løses med
sparring og tilførsel af ressourcer fra værtsinstitutionen. Det er imidlertid ikke muligt
med det umiddelbart tilgængelige materiale at sige noget om de entrepreneurielle
kvaliteter af de opgaver, der udspringer af samarbejdet. Listen over udbydere af
problemfelter rummer en lang række kommuner og offentlige institutioner, der primært er
koncentreret om de administrativt funderede problemfelter som administration og
forvaltning, evalueringsopgaver, arbejdsmarkedspolitik og arbejdsmiljø. Blandt
udbyderne findes dog også store danske industri- og servicevirksomheder som Danfoss,
Grundfos, Bang & Olufsen og Sonofon. Disse er primært koncentreret om de tekniske
emner som hardware, software, Internet, konstruktion og kommunikation. Derudover
findes blandt udbyderne af emner en række små og mellemstore virksomheder indenfor
rådgivende ingeniørarbejde, softwareudvikling og e-læring, der primært er registreret
med interesse indenfor deres respektive fagområder som bygnings fys ik ,
bygningskonstruktion og software.

I praksis fungerer sparringen ved at de studerende reserverer et givent projekt eller
problemfelt efterfulgt af virksomhedskontakt for at afklare, om et samarbejde kan
etableres.

9.4 Sammenfatning og konklusion

Centralt for den nordjyske entrepreneurship forståelse er den høje grad af fokus på
innovation som et teknologisk fænomen. Entrepreneurshiptiltagene i Kickstart-initiativet
er især rettet mod de naturvidenskabs- og ingeniørstuderende for at få disse til at etablere
videnbaserede virksomheder indenfor forskerpark- og inkubationsmiljøet. Disse bliver
ofte underleverandører for større etablerede virksomheder af internationalt format.

De to entrepreneurshiporienterede kandidatlinjer synes ikke at være båret af den samme
entrepreneurshipforståelse som Kickstart-aktiviteterne. Fokus er på intrapreneurship frem
for virksomhedsopstart, på innovation indenfor den etablerede virksomheds grænser og
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på øget innovation og vækst for virksomheder, brancher og samfund. Det pædagogiske
fundament for både cand.oecon.- og cand.merc.-forløbene er en kombination af
forelæsninger og projektarbejde.

Det forretningsplanorienterede 8W forløb i Kickstart-initiativet benytter også alternative
pædagogiske redskaber som mentorbistand og eksterne fagspecialister. Ligeledes er
relationen mellem Universitetet og forskerparken NOVI udtryk for en triple helix
organisering. Der er tale om en dualistisk entrepreneurshipforståelse, der splitter begrebet
i en indledende innovativ proces indenfor universitetets rammer og en efterfølgende
kommercialiseringsproces udenfor universitetet. I stedet for at forsøge at rumme begge
processer indenfor universitetet vælges i stedet en rolle for universitetet som
medvirkende ved kontekstsætningen af et miljø, der gennem NOVI skal virke
stimulerende for kommercialiseringen af den innovation, der initieres i
universitetsmiljøet. Endelig er de mange netværk organiseret i Center for Formidling og
Vidensudveksling medtaget som Ålborg Universitets bevidste forsøg på at styrke sine
videnressourcer gennem deling med andre. Disse netværk kan forstås som en
rammesætning for praksisfællesskaber bestående af aktører med varierende erfaring og
forskellige puljer af viden, der udveksler information indenfor et særligt felt uden at dette
er dikteret af specifikke læreplaner (Lave et al. 1991).

Rationalet bag Videnskabsbutikken synes at være det samme som rationalet bag
Syddansk Universitets studiepladsordning: at de studerendes interaktion med partnere
udenfor universitetets rammer kan være givende for læringen. Men mens
studiepladsordningen hos SDU er et topstyret initiativ, som er integreret i undervisningen
og hvilende på en særlig pædagogisk forståelse, er de studerende her selv overladt til at
etablere kontakten til omverdenen samt sikre, at de opgaver der udføres giver merit, mens
videnskabsbutikken blot fungerer som medie for kontakten. Til gengæld er konteksten af
eksterne parter udvidet til ikke blot at omfatte regionale SMVer, men også store,
teknologisk orienterede nationale og internationale virksomheder. Det betyder, at puljen
af opgaver, som de studerende kan udføre, ikke blot har et erhvervsøkonomisk og
administrativt afsæt men også et teknologiorienteret afsæt.

9.5 Perspektivering

Triple helix organiseringen omkring en offentligt og universitetsstøttet forskerpark, hvori
de universitetskabte innovationer kan videreudvikles med et kommercielt sigte, ansporer
givetvis til en række virksomhedsopstarter, som ellers ikke ville have fundet sted.
Spørgsmålet er om de nystartede virksomheder formår at vokse, og om orienteringen
mod produkt/push innovationer skaber vækst.

En accentuering af den manglende succes og vækst i virksomheder, der udspringer af
universiteternes forskningsmiljøer, kan findes i Fiskers kandidatstudie af akademiske
iværksættere i videntunge virksomheder i Danmark (2004). Heri konkluderes det, at de
akademiske iværksættere ikke er i stand til at skabe særlig vækst. Dette er primært fordi,
de akademiske naturvidenskabsmænd, der vælger at starte vidensbaseret virksomhed
fejler, fordi de stadig har et ben i den akademiske verden med dens eksisterende normer,
der enten arbejder direkte imod en forståelse af viden som genstand for
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kommercialisering eller ikke betragter kommercialiseringen som en særlig vigtig
disciplin. Det vil sige, at problemet for vækst er, at de fortsat definerer sig selv som
akademikere hørende til i forskningsverdenen.

NOVI A/S skal under alle omstændigheder have tilført 50 mio. kr. til ny- og
efterinvestering fra de eksisterende aktionærer efter et underskud på 65 mio. kroner for
regnskabsåret 2003. Dette var blandt andet fordi, det endnu ikke har været muligt at
udvikle og afsætte et guldæg dvs. en virksomhed, der kan afsættes til så høj en pris, at de
tabte investeringer i ikke-succesfulde opstartsvirksomheder kan genvindes (Salomosen
2004).

At aktionærerne vælger at tilføre midler forklares formentligt med, at disse har en
forhåbning om, at guldægget på et tidspunkt vil materialisere sig. Problemet er blot, at det
ikke er muligt at sige hvornår og i hvilken form. Spændet i tid fra idé til marked er ofte
lang for teknologiske innovationer, og det er vanskeligt at afgøre værdien af en
forskerparks virke på kort sigt. At den teknologiorienterede entrepreneurship skaber
værdi, er der ingen tvivl om, men spørgsmålet er, om det er muligt gennem udvikling af
universitetets entrepreneurshipundervisning at skabe en bedre træfsikkerhed blandt de
innovative initiativer, der igangsættes i forskerparker? Universitetets undervisnings-
aktiviteter bør ikke nødvendigvis stoppe, når den studerende erhverver sin universitets-
grad. Gennem en udvidelse af sin målgruppe til også at omfatte akademikere, der starter
virksomheder op i forskerparker, bliver virksomhedsopstarten ikke en begivenhed, der
finder sted efter studietiden, men derimod i forlængelse af studietiden. Grænserne mellem
universitet og forskerpark penetreres af forskere/entrepreneurer, der bevæger sig ind og
ud af de to miljøer. Gennem en øget interaktion med forskerparkmiljøer lettes
muligheden for mere multifakultært samarbejde, så de nystartede videntunge
virksomheder kan få adgang til både teknologiorienteret og markedsorienteret ekspertise.
og dermed skabe en bedre videnbase til vurdering af den nystartede virksomheds
handlemuligheder.
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10. Copenhagen Business School og Københavns Universitet

Nøgleord

10.1 Baggrund og udvikling

Det københavnske universitetsmiljø består af flere institutioner – Copenhagen Business
School, Københavns Universitet og IT Universitetet.

Mens Danmarks ældste universitet kun har et begrænset udbud indenfor
entrepreneurshipundervisning, har Handelshøjskolen i de seneste år arbejdet bevidst på at
styrke sin entrepreneurshipprofil med et markant større udbud af linjer og enkeltkurser.
København har ydermere et IT universitet, som erhvervede sin universitetsstatus med den
nye universitetslov i 2003, der organiserer entrepreneurship kurser for egne IT-
studerende. Derudover tilbydes et fælles projektleder- og innovationskursus for en række
højere læreanstalter i København.

10.2 Didaktik og pædagogik: Copenhagen Business School (CBS)

CBS udbyder i øjeblikket den entrepreneurshiporienterede cand.merc.-linje: Management
of Innovation and Business Development. Herudover udbydes en række valgfag både på
HA og cand.merc.-niveau. Endelig har CBS også forsøgt at lancere en masteruddannelse
i Knowledge Management.

10.2.1 HA-valgfag

På HA-niveau findes to entrepreneurshiporienterede kurser: Innovation Management in a
Knowledge Society og Entrepreneurship – virksomhedsetablering/start af nye

Didaktik - Indsamling, håndtering og bearbejdning af viden, innovationsledelse og

projektledelse, intrapreneurship – managerens rolle, virksomhedsopstart og

forretningsplan

Pædagogik – Action learning, projektorientering, studenterarbejde i

værtsvirksomheder, gæsteforelæsere fra udvalgte brancher, entrepreneurer som

gæsteforelæsere, multidisciplinær (Læreanstalternes Fælles Projektleder- og

Innovationskursus )

Kontekst – Små og store højteknologiske virksomheder
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forretningsområder. Sidstnævnte er interessant, da det bygger på en særlig forståelse for
indsamling og bearbejdning af viden som en central entrepreneuriel aktivitet. Forståelsen
går igen i en række kurser, og derfor udvides beskrivelsen af kurset Entrepreneurship –
virksomhedsetablering/start af nye forretningsområder med en mere omfattende
gennemgang af fagets grundbog fra Jobtager til Jobmager (Herlau & Tetzschner 1995).

10.2.1.1 Entrepreneurship – virksomhedsetablering/start af nye forretningsområder

Faget struktureres omkring de studerendes eget arbejde, men ikke i form af komplette
forretningsplaner. Faget har som mål, at de studerende skal frembringe forretningsplaner,
der rummer viden af en sådan karakter, at det er muligt at beslutte, om en komplet
forretningsplan bør udarbejdes. I fagbeskrivelsen præsenteres denne del af udviklingen af
forretningsplanen som en proces, hvori de studerende skal lære at indsamle og bearbejde
data og viden til samlede videnspakker. I faget arbejdes både med entrepreneurship som
virksomhedsopstart og med opstart af nye forretningsområder (intrapreneurship), men
hensigten er ikke at give de studerende nøglefærdige løsninger til at igangsætte disse
aktiviteter. Faget arbejder i stedet ud fra et procesorienteret sigte med en faseinddeling af
den entrepreneurielle proces i hhv. en prejekt- og en projektfase. Undervisningen
koncentrerer sig primært om prejektfasen.

Som pædagogisk metode anvendes action learning, dvs. en praksisorienteret tilgang med
afsæt i de studerendes egne projekter. Ligeledes bygger faget på selvorganisering, idet de
studerende forventes at være motiverede for at arbejde med eget projekt og selv være i
stand til at organisere projektarbejdet samt anvende de erhvervsøkonomiske fag og
metoder, som skønnes brugbare i forhold til projektet. Underviserens funktion er at
perspektivere den litteratur, som faget hviler på.

For at forstå den entrepreneurshipopfattelse, der ligger til grund for introduktionen af
begreber som videnspakker og prejektfase og dermed dét, som adskiller denne forståelse
fra den, som kommer til udtryk hos de tre øvrige universiteter i rapporten, er det
nødvendigt at rette blikket mod kilden til disse begreber.

Den ansvarlige underviser, Henrik Herlau, er medforfatter til bogen Fra jobtager til
jobmager, der indgår som en betydelig del af fagets pensum. Dermed medtages de tanker,
der kommer til udtryk i bogen som en del af det pædagogiske fundament og den
entrepreneurshipforståelse, som faget hviler på. Bogen rummer en række overvejelser om
koblingen mellem idé og forretningsplan og især den proces, der går forud for idéens
undfangelse. En bedre realisering af menneskeligt potentiale til at skabe sin egen
tilværelse også i den økonomiske sfære fremstilles som det overordnede mål med
entrepreneurshipundervisningen. Denne realisering antages i visse situationer bedre at
kunne opnås ved at agere som jobmager i stedet for jobtager. Der skelnes mellem
iværksætteren, der blot starter virksomhed, og jobmageren, der skaber jobs. Hermed
frasorteres håndværksmestre, små detailvirksomheder og andre former for
enkeltmandsvirksomheder, men samtidig er det klart at i forhold til en styrkelse af
entrepreneurielle initiativer i samfundet, er en skelnen mellem små og store virksomheder
ikke relevant. Det er derimod ledelse af innovation og den entrepreneurielle proces, hvor
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end den foregår. Hermed omfattes både start af nye virksomheder, nye produktioner i
eksisterende virksomheder og former herimellem.

Et andet centralt emne er opgøret med den personbårne idé som forudsætning for
entrepreneurship. I stedet introduceres en videnspredningsmodel og en fleropstartsmodel,
hvis bærende idé er en antagelse om, at entrepreneuren som autonom entitet typisk ikke
er  i stand til at løfte en videntung idé og bære den frem til endelige produkter eller
ydelser. I stedet for skal viden gøres til fælles eje indenfor en gruppe. Det sikrer en større
sandsynlighed for idéens overlevelse sammenholdt med et scenarium, hvor iværksætteren
som éner lader idéen dø, hvis han støder på forhindringer, som han ikke selv kan
overvinde.

Et tilsvarende ræsonnement gør sig gældende i forhold til den traditionelle iværksætters
typisk manglende modtagelighed overfor uddannelsestilbud. Da iværksætterens virke
bygger på egen personspecifik idé, dvs. at iværksætter og den individuelle ide hænger
uløseligt sammen, umuliggøres undervisning af disse i et uddannelsesforløb, der ikke kan
håndtere én-til-én undervisning. Derimod er det muligt at opbygge undervisningsforløb,
der udspringer af videnspredningsmodellen, som har til formål at bibringe den studerende
evnen til at bygge bro mellem den viden, der florerer på de højere læreanstalter og
erhvervslivets latente behov for denne viden, fordi videnspredningen arbejder med idéen
som et kollektivt fænomen. Her bygges således på en antagelse om, at viden i
universitetsmiljøet kan betragtes som en ressource, der ikke udnyttes optimalt, idet den
blot udveksles indenfor universitetets rammer og ikke siver ud i erhvervslivet.

Triple helix forståelsens to sider – uddannelsesinstitution og erhvervssfære kommer til
udtryk i ønsket om en bedre kobling mellem universitet og erhvervsliv særligt vedrørende
potentielle vækstområder i forhold til brancher og teknologi. Kapital og ressourcer skal -
ifølge lærebogen – ikke blot allokeres i forhold til gode idéer, men også i forhold til
organisationer, der kan lede projekter, så de skaber værdi, f.eks. universitetet. De
studerende bør således trænes i at kunne identificere mulige koblinger mellem
forskningsresultater, tendenser og marked. Udover at styrke de studerendes evner til at se
muligheder er undervisningens funktion at udvikle de studerendes evner til at lede og
gøre sig ledelsesbare gennem parring af kompetencer. Hermed bestemmes det
væsentligste element i entrepreneurielt virke som evnen til at generere og distribuere
viden med et nyttesigte.

Forfatterne formaliserer en pædagogisk metode til generering af idéer i et forløb, der
tidsmæssigt placeres inden formulering af forretningsidé eller konkret innovation i en
fase betegnet som den inventive fase. Heri er de studerende som entrepreneurielle aktører
åbne og søgende i forhold til vage tanker og idéer, der kan blive til ny produktion af
viden og herigennem forretningsidéer. At arbejde med en inventiv fase, hvor de primære
aktiviteter er indsamling og bearbejdning af viden til den materie, hvoraf forretningsidéer
skabes, er også et forsøg på at uddanne eksternt stimulerede iværksættere. Dette vil sige
potentielle iværksættere, som ikke er drevet af en specifik idé, men som i stedet drives af
en konstant søgen efter muligheder, der erkendes gennem omfattende
informationshåndtering. Hermed arbejdes med den del af det entrepreneurielle projekt,
som de øvrige uddannelsesinstitutioner vægrer sig ved at berøre især på grund af de
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pædagogiske vanskeligheder, der følger med.

Den konkrete udformning af en pædagogik og de redskaber, der følger heraf til
implementering af en prejektforståelse i undervisningen, vil kort blive beskrevet her.

Forfatterne har udviklet projektstyringsværktøjet Kubus® beregnet for projektorienteret
træning i innovation. Den projektorienterede træning har som præmis, at viden genereret i
projekterne tilbagekobles til forskning og uddannelse og til etablerede virksomheder, der
inddrages som samarbejdsparter og som problemhavere. Betegnelsen Kubus® er
billedliggørelsen af det holistiske syn på den innovative projektstyring, der udgøres af en
konstant vekslen mellem seks processer. En vekslen, der er nødvendig på grund af
innovationens manglende linearitet. De seks processer er målsløjfer, eksterne data, intern
organisering, netværksopbygning, projektledelse og viden. Målsløjfer udtrykker de
processer, som giver adgang til de data, der skal danne innovationens vidensbase. Data
søges med baggrund i spørgsmål om hvem, der ved noget indenfor et givent område.
Eksterne data er data bearbejdet til et stadie, hvor de kan præsenteres som information
for omverdenen. Informationerne har især form som en dynamisk vision, der kan være
bevæggrunden for start af et projekt, men som vil ændre sig under projektforløbet. Intern
organisering er spørgsmålet om, hvordan interaktionen mellem projektdeltagerne
forløber og de regler, der opstilles for samarbejdet i projektets inventive fase.
Netværksopbygning er betegnelsen for processerne omkring den eksterne organisering
forstået som systematisering af kontakter til nøglepersoner, der kan give adgang til data
indenfor interessante vidensområder. Den femte proces – projektledelse – omfatter
afsættelse af tid og ressourcer til relevante opgaver, der udspringer af de enkelte
processer. Viden er interne og eksterne data i syntetiseret form transformeret til
videnspuljer, som i sidste instans kan danne udgangspunkt for udarbejdelse af en
forretningsplan.

Det centrale element i de beskrevne processer er ikke udarbejdelse af forretningsplanen,
der betragtes som en mulig form, som den indsamlede og behandlede viden kan antage.
Selve videnskabelsen og processer, der fremmer videnskabelsen, er det substantielle i
Kubus®. Det betyder ikke, at det output der følger af processen ikke har nogen interesse.
Udvælgelsen af viden er ikke en arbitrær proces, og de videnspuljer der skabes har ikke
samme værdi. Derfor vurderes projekternes resultater både i forhold til et
undervisningskriterium i form af eksaminer, men også i forhold til anvendeligheden af
projekternes output, der vurderes af undervisere i samråd med projektgruppens
netværkskontakter, herunder især virksomheder.
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10.2.1.2 Innovation Management in a Knowledge Society

HA-faget Innovation Management in a Knowledge Society er intrapreneurshiporienteret
og sigter mod at bibringe de studerende evner til at lede innovative processer i
eksisterende virksomheder med henblik på at håndtere viden og informationer.
Undervisningen baseres på konventionelle forelæsninger kombineret med diskussioner,
der enten retter sig mod praktisk management eller teoretiske problemfelter i litteraturen.
Derudover anvendes casearbejde og enkelte gæsteforelæsere med erfaring indenfor
management af innovation. Interessen for indsamling og bearbejdning af viden er her
koncentreret indenfor den etablerede virksomheds grænser med fokus på managerens
rolle i forhold til skabelse af innovation og organisationel læring.

10.2.2 Cand.merc.-linjer

Cand.merc.-linjen Management of Innovation and Business Development arbejder med
en managementorienteret tilgang til ledelse af innovative processer og de
erhvervsøkonomiske redskabers anvendelse til at fremme innovation i organisationen.

10.2.2.1 Cand.merc. Management of Innovation and Business Development

En central del af læringsprocessen gældende for cand.merc.-linjen Management of
innovation and business development (MIB) udgøres af de studerendes projektarbejde i
innovative virksomheder, der også danner udgangspunkt for eksaminer. Projektarbejdet
på MIB orienterer sig mod innovative aktiviteter i videntunge virksomheder. Udannelsen
har som formål at uddanne til varetagelse af innovative aktiviteter i mellemstore og store
virksomheder. Den storkøbenhavnske region som erhvervskontekst for de MIB-
studerendes projektarbejde rummer en lang række større, internationale og internationalt
orienterede teknologi-, IT- og biotekvirksomheder med datterselskaber og forsknings- og
udviklingsafdelinger.

Linjen er ikke en iværksætterlinje og formålet er ikke at klæde de studerende på til en
senere tilværelse som iværksættere. Der uddannes i intrapreneurship, der her forstås som
en management orienteret tilgang til ledelse af innovative processer. Den studerende
uddannes derfor til ved hjælp af erhvervsøkonomiske redskaber indenfor plan- og
budgetlægning, internt regnskab, finansiering og marketing at kreere de bedst mulige
rammer for innovation i en virksomhed og herunder at identificere og fjerne hindringer
for innovation.

Udover organisering og ledelse af innovative aktiviteter tilstræbes også, at de studerende
udvikler en forståelse for koblingen mellem innovation og marked, det vil sige en evne til
at kommercialisere innovationen. MIB linjen består af kurserne Innovation & Knowledge,
Organizing Technology and Innovation, Strategy and Market Development samt
Management Control and Finance. I Innovation & Knowledge behandles forholdet
mellem viden og innovation og især måden, hvorpå viden kan transformeres til støtte for
innovation. Studieobjektet er både enkeltvirksomheder og brancher, der behandles
gennem virksomheds- og branchespecifik applicering af eksisterende virksomheds- og
innovationsteori. Organizing Technology and Innovation er skoling i den klassiske
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intrapreneurs rolle som en person, der er i stand til at organisere eksisterende ressourcer
som teknologier, viden og finansielle midler på en ny måde indenfor virksomhedens
rammer. Dette sker dog typisk på tværs af eksisterende grænser i organisationen indenfor
funktion, produkt og marked for herigennem at frembringe markedsorienteret innovation,
typisk gennem introduktion af nye produkter og services. Markedsorienteringen
fremstilles som særligt væsentlig i dette kursus og herunder organisationsformer, der kan
fremme hurtig innovation og kommercialisering af denne.

10.2.3 Cand.merc.-valgfag

CBS udbyder 7 valgfag på kandidatniveau, hvis emneområder omfatter anvendelse af
venturekapital, innovation i udviklingslande, innovation i kreative brancher,
højteknologisk innovation, produktudvikling og ledelse af innovative projekter.

10.2.3.1 Corporate venturing and venture capital management

Faget skal give de studerende en teoretisk indsigt i management af venturekapital samt en
række praktiske redskaber til applicering af venture kapital for at fremme innovative
projekter. Kurset er intrapreneurshiporienteret med fokus på etablerede virksomheder og
forbedring af disses innovationsinfrastruktur gennem knowledge management og
anvendelse af venturekapital. Kurset diskuterer den udfordring, som større, etablerede
virksomheder står overfor i en verden kendetegnet ved hastig forandring både hvad angår
markeds- og teknologiudvikling. Corporate venturing behandles som et muligt svar fra de
etablerede virksomheder på den trussel, der opstår, når mindre virksomheder med mindre
bureaukrati og mulighed for hurtigere innovation og tilpasning får lettere adgang til
risikovillig venture kapital. Gennem corporate venturing kan større virksomheder søge at
stimulere miljøet for små, innovative virksomheder indenfor virksomhedens grænser ved
at kræve, at forretningsenheder eller potentielle projekter skal ”sælge” deres
forretningsidé for at få bevilliget finansiering. Undervisningen er forelæsningsbaseret
med inddragelse af gæsteforelæsere, når dette skønnes relevant.

10.2.3.2 Science, Technology and Innovation in Emerging Markets

Kurset arbejder med konceptuelle rammer til analyse af relationer mellem videnskab,
teknologi og innovation med særlig fokus på omstændigheder gældende for mindre
industrialiserede lande, der blandt andet er kendetegnet ved industrier bestående af
teknologiske followers og ikke first movers. Kurset analyserer eksempler fra udvalgte
lande på virksomheds og brancheniveau. Undervisningen baseres på forelæsninger og
casestudier. De studerende eksamineres skriftligt i en udvalgt case, som de får en uge til
at løse.

10.2.3.3 Innovation and Organisational Strategies in Creative Industries

De kreative brancher betragtes i dette kursus som brancher med særlige karakteristika,
der adskiller dem fra traditionelle produktionsbrancher og de fleste servicebrancher. I de
kreative brancher kræves særlige innovative evner, og de studerende præsenteres for
strategisk management gennem forskellige former for økonomisk, netværks- og projekt
organisering. Disse kan anvendes til håndtering af udfordringerne i kreative brancher som
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reklame-, musik- og filmproduktion. Med det særlige branchespecifikke fokus
undersøges blandt andet adgang til anvendelig markedsinformation, indlejrede
kompetencer i kreative industrier, den geografiske placerings betydning for succes,
betydningen af timing, håndtering af usikkerhed, knowledge management samt
innovation og kreativitet i projektorganisering.

Undervisningen er en kombination af forelæsninger og casearbejde understøttet af
gæsteforelæsere fra industrien.

10.2.3.4 Managing innovation in leading edge product development projects

Et kursus, der henvender sig til studerende, der ønsker at forbedre evnerne til håndtering
af innovation i usikre forretningsomgivelser. Det gælder f.eks. produktudvikling indenfor
områder som nanoteknologi, bioteknologi og virtuel entertainment (computerspil). Den
teknologidrevne produktinnovation betragtes her som kilden til virksomhedens succes,
men også som et usikkerhedsmoment, der kan bringe virksomheden i knæ, da teknologier
hurtigt forældes, hvorfor kontinuert innovation er nødvendig for overlevelse. Netværk og
knowledge communities betragtes i kurset som væsentlige fora til deling af viden.
Derudover skal de studerende med erhvervsøkonomisk baggrund bringes til at forstå
teknologi strategier og ledelse af teknisk funderede medlemmer af en organisation.

Undervisningen bygger på forelæsninger og casearbejde med deltagelse fra inviterede
gæsteforelæsere med erfaring fra relevante industrier.

10.2.3.5 Management of Technology and New Product Development in Supply Chains

I et Supply Chain Management perspektiv skal de studerende tilegne sig forståelse for
strategiske spørgsmål, der knytter sig til teknologiledelse og produktudvikling. Kurset
omfatter blandt andet teknologi forecasting, beslutningsredskaber til udvælgelse af
projekter, masse customizering, make/buy beslutninger samt inkrementale overfor
radikale innovationer.

Undervisningen baseres på omfattende studenterdeltagelse og inddragelse af
gæsteforelæsere med erfaring fra industrien. De studerende afslutter kurset med en
mundtlig eksamination i et gruppeprojekt.

10.2.3.6 Managing New Product Development

Dette kursus skal forberede de studerende på deltagelse i processer, der omfatter
produktudvikling, give de studerende indsigt i de problemer, der identificeres omkring
ledelse af produktudviklingsprocesser samt give de studerende mulighed for at forholde
sig kritisk til eksisterende redskaber til ledelse af innovation.

Stage-Gate modellen præsenteres som den mest anvendte model for produktudvikling,
men kritiseres også med afsæt i bl.a. den ressourcebaserede teori, et portefølje
management perspektiv og et knowledge management perspektiv (Cooper 1990).
Undervisningen udgøres af en interaktion mellem forelæsninger, casearbejde og en
workshop, hvor problemstillinger fra de to førstnævnte behandles af de studerende. De
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studerende skal i grupper udarbejde korte præsentationer og en skriftlig projektopgave,
som de afsluttende eksamineres mundtligt i.

10.2.3.7 Ledelse af projekter og innovation

I dette kursus introduceres og diskuteres projektledelse i forskellige perspektiver,
herunder anvendelse af fasemodeller, produkt- og projektporteføljestyring, mål, planer
samt evaluering og ledelse af produktudvikling. Derudover diskuteres ledelse i den
projektorganiserede virksomhed og netværk.

Som flere af de øvrige valgfag anvendes en pædagogisk metode, der veksler mellem
praksis og teori, således at den teori, der præsenteres under forelæsningerne, kan relateres
til situationen i partnervirksomheder, som de studerende har løbende kontakt med og som
leverer en væsentlig del af det empiriske materiale til undervisningen. Herudover arbejder
de studerende med cases og deltager i øvelser. Eksamen er individuel projektopgave.

10.2.4 Master i Knowledge Management

Copenhagen Business School har ligeledes forsøgt at udbyde en executive Master i
Knowledge Management som et toårigt deltidsstudie til ansatte i videnintensive
organisationer både indenfor den private og den offentlige sektor. Masteruddannelsen
blev dog ikke gennemført i 2003 på grund af manglende tilslutning, og efterfølgende er
uddannelsen endeligt termineret i den oprindelige form. Masteruddannelsen har ligesom
flere af universitetets øvrige kurser et særligt fokus på indsamling, håndtering og
bearbejdning af viden. Arbejdsformen baseres også her på gruppebaseret projektarbejde
betegnet collaborative learning blot med den forskel, at platformen for projektarbejdet er
et webbaseret interface.

10.3 Pædagogik og didaktik: Københavns Universitet

Ved det humanistiske fakultet udbydes et forretningsplansorienteret forløb for studerende
fra humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab.

10.3.1 Tværhumanistisk tilvalg - Innovation og iværksættelse

Kurset udbydes ved det humanistiske fakultet og henvender sig til både bachelor-,
kandidat- og Ph.D. studerende. Udover humaniorastuderende henvender kurset sig også
til naturvidenskabsstuderende og sundhedsvidenskabsstuderende, såfremt disse kan få
godkendt faget i deres studieprogram.

Kurset er, modsat de fleste kurser ved CBS, specifikt orienteret mod udarbejdelse af
forretningsplan og virksomhedsopstart. Som succeskriterier for kurset angives blandt
andet antallet af udtagne patenter og antallet af nyskabte arbejdspladser, der følger af de
studerendes kursusdeltagelse.

Gennem kursusforløbet skal de studerende lære at udarbejde en forretningsplan indenfor
rammer, der specificeres af Øresund Science Parks retningslinjer for start af en
virksomhed. De studerende skal desuden arbejde med Lichtenbergmetoden (Lichtenberg
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1990), der er et projektledelsesredskab til reducering af usikkerhed i udviklingsprocesser.
Herudover anvendes også Stage-Gate projektredskabet til styring af
innovationsprocessen.

Kurset ønsker at være holdningsskabende, overbliksskabende, folkeoplysende og sagligt
motiverende for de studerendes lyst samt fremmende for de studerendes evne til et
selvstændigt erhvervsinitiativ. De studerende skal erhverve en forretningsmæssig
helhedsforståelse, der søger inddragelse af flere forskellige fagkompetencer og eksterne
rådgivere. Der er dog ikke tale om anvendelse af en vidensspredningsmodel, da
entrepreneuren med den gode idé som grundlag for virksomheden placeres centralt i en
konstellation, der også rummer intelligent kapital i form af en venture kapitalist eller
business angel. Disse kan udover finansiering også bistå med relevant forretningserfaring,
en kompetent administrativ ledelse og ekstern eksperthjælp.

Udover redskaber til styring af den innovative proces omfatter undervisningen også
markedsføring både gennem arbejde med markedsføringsplaner og præsentation af
markedsføring i praksis. En række fagområder til støtte for virksomhedsopstarten som
erhvervsjura, budgettering, bogføring, revision, forsikringsforhold og immaterialret
behandles også.

Kursets pædagogiske grundlag beskrives som en blanding af en videnskabelig og en
common sense tilgang samt en kombination af forelæsninger og projektarbejde i work-
shops. Derudover betegnes virksomhedsbesøg og gæsteforelæsere i form af
entrepreneurer som væsentlige for at give de studerende en forretningsforståelse, der ikke
kan erhverves fra skrivebordet. Særligt brugen af gæsteforelæsere er omfattende og tæller
ikke mindre end 22 personer. Eksamensformen er en skriftlig projektopgave udarbejdet
individuelt eller i grupper, som de studerende efterfølgende eksamineres mundtligt i.

10.3.2 Læreanstalternes Fælles Projektleder- og Innovationskursus
(LFPI)

Det fremgår ikke, om Kubus modellen bringes til anvendelse i faget entrepreneurship,
eller om faget blot beskriver værktøjets beskaffenhed og anvendelse. Derimod anvendes
værktøjet i tværfaglige kurser betegnet LFPI kurser (Læreranstalternes Fælles
Projektleder- og Innovationskursus), der udbydes i et samarbejde mellem en række
Københavnske uddannelsesinstitutioner, herunder også Københavns Universitet og
Copenhagen Business School. Kurset er meritgivende og tilbydes tværfagligt til
overbygningsstuderende ved de deltagende læreanstalter.

Kurset varer to semestre og har til formål at træne de studerende i projektledelse, ledelse
af innovative processer og styrkelse af færdigheder til at arbejde i innovative teams. Den
anvendte pædagogiske metode er den samme, som skitseres i præsentationen af Fra
Jobtager til Jobmager. Kurset skal ligeledes sætte de studerende i stand til at forstå
væsentligheden af relationer mellem videregående uddannelses- og
forskningsinstitutioner samt erhvervsliv og herigennem udvikle kompetencer til skabelse
og styrkelse af disse relationer. Det vil sige, at faget har en praktisk orientering
kombineret med en teoridel, der skal danne grundlag for refleksion. Undervisningen
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udgøres derfor af både projektarbejde og forelæsninger, ligesom den praktiske orientering
kommer til udtryk gennem interaktion med danske virksomheder som en del af
undervisningsgrundlaget. Som flere af de øvrige kurser, der er beskrevet, består eksamen
af udarbejdelse af et miniprojekt, hvori de studerende eksamineres mundtligt og i
grupper.

10.4 Pædagogik og didaktik: IT Universitetet

IT universitetet udbyder tre entrepreneurshiporienterede enkeltfag med en vinklet mod
opstart af IT relaterede virksomheder, e-business og strategier for implementering af
informationsteknologiske redskaber til støtte for knowledge management.

10.4.1 IT entrepreneurship

IT Universitetet i København udbyder faget IT entrepreneurship, der har til formål at
forberede de studerende til deltagelse i IT opstartsvirksomheder. Kurset er bygget op om
en kombination af praktisk gennemgang af forretningsplanen og en teoretisk tilgang til
fænomenerne entrepreneurship og innovation. Dette omfatter blandt andet traits
forståelsen af entrepreneurship (entrepreneurens særlige karakteristika) og særlige
branchemæssige karakteristika for IT branchen.

Undervisningen er forelæsningsbaseret kombineret med studenterindlæg, der præsenterer
og diskuterer lektionens litteratur. En række lektioner har tilknyttede øvelser, der
anvendes til skriftlig besvarelse af spørgsmål. I et miniprojektforløb over to lektioner
udarbejder de deltagende en forretningsplan enten individuelt eller i grupper. Eksamen er
mundtlig og baseres på miniprojektet.

10.4.2 Erhvervsinnovation, viden og e-business

IT Universitetet tilbyder også et kursus i Erhvervsinnovation, viden og e-business. Faget
har til formål dels at give de studerende kompetencer til ledelse af innovative processer
og dels at give kompetencer, der kan give den studerende et fundament for senere
virksomhedsopstart og udvikling af særlig praksis for etablering af e-business. Kurset har
en praktisk orientering med fokus på lærende netværk, udarbejdelse af
forretningsgrundlag og forretningsplan for e-business, forholdet mellem e-business
virksomhed og eksterne interessenter og interaktion mellem Universitetsverden,
forretningsverden og arbejdsmarked. Bogen Fra Jobtager til Jobmager indgår som en
betydelig del af pensum, ligesom Henrik Herlau er kursusansvarlig. Fagbeskrivelsens
emner har da også betydeligt sammenfald med entrepreneurshipforståelsen byggende på
opbygning af videnbaser i en interaktion mellem universitet og virksomheder som
beskrevet i gennemgangen af Fra Jobtager til Jobmager.

10.4.3 Knowledge Management

Knowledge management giver de studerende en praktisk og teoretisk indsigt i, hvordan
viden håndteres i organisationer, herunder forholdet mellem organisation og viden under
hensyntagen til organisationsstruktur og -kultur, organisationens medlemmer samt
strategi og teknologi. Netop teknologiens anvendelsesmuligheder til understøttelse af
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håndtering af viden spiller en central rolle i kurset. De teknologiske løsninger, der
præsenteres i kurset, omfatter intranet, CMS, databaser og groupware. Kurset er delt i tre,
hvor først begreberne knowledge og management præsenteres. Kursets anden del
omfatter knowledge management strategier, mens kursets tredje del giver de studerende
indsigt i, hvordan konkrete IT løsninger kan optimere håndteringen af viden.

Gæsteforelæsere fra både det offentlige og erhvervslivet bidrager med hands-on erfaring
med knowledge management systemer. Undervisningen omfatter ligeledes gruppearbejde
og udarbejdelse af et miniprojekt, som de studerende gruppevis eksamineres i.

10.5 Sammenfatning og konklusion

Som nævnt i indledningen til dette kapitel består universitetsmiljøet i København både af
Copenhagen Business School og Københavns Universitet. Mens kursusudbuddet er
sparsomt på Københavns Universitet, er det betydeligt mere omfattende på
handelshøjskolen, og det er derfor lettere at tegne en profil for denne. Kursusudbuddet er
primært intrapreneurshiporienteret frem for entrepreneurshiporienteret, med særligt fokus
på ledelse af innovative processer og projekter. Derudover er der fokus på at indsamle,
håndtere og bearbejde viden i innovationens prejektfase frem for blot at kaste sig ud i
selvstændige aktiviteter i form af virksomhedsopstart. Henrik Herlau, der er ansvarlig for
flere kurser, repræsenterer opgøret med entrepreneuren som éner og gør i stedet
indsamling og bearbejdning af viden, der skal danne basis for innovation og
forretningsudvikling, til et kollektivt fænomen. Hvorvidt denne betragtning er gældende
for flere af kurserne ved CBS er ikke muligt at afgøre ud fra det tilgængelige materiale,
men innovation ses som en aktivitet, der optimeres gennem kombinationer af forskellige
faglige profiler, ligesom ledelse af innovative processer omfatter evnen til at koordinere
forskellige faglige profiler. Kubus® modellen, en model til generering af videnspuljer
udviklet af bl.a. Henrik Herlau, anvendes også i Læreanstalternes Fælles Projektleder-
og Innovationskursus, der har deltagelse fra en række københavnske læreanstalter.

Den erhvervssfære, som universitetet interagerer med, udgøres også af virksomheder,
som man med en fællesbetegnelse kan karakterisere som værende videntunge. Det vil
sige mindre virksomheder, hvis eneste forretningsaktivitet er produktudvikling eller
større virksomheder, som har afdelinger for forskning og udvikling. De studerende
uddannes primært til at blive tovholdere i disse virksomheder i form af projektledere.

Det humanistiske fakultet ved Københavns Universitet tilbyder et egentligt
iværksætterkursus, der har som succeskriterium at skabe vækst og arbejdspladser gennem
virksomhedsopstart blandt humaniorastuderende, naturvidenskabsstuderende og
sundhedsvidenskabsstuderende. Udover at udvikle forretningsplaner arbejder de
studerende også her med redskaber til styring af innovative processer i projekter,
herunder stage-gate og Lichtenbergmetoden.

10.6 Perspektivering

Er det muligt at opdrage de studerende til videndeling? Videndeling er et fænomen som
ud fra en samfundsmæssig betragtning medfører mere værdi end videnmonopoliseringen
hos den individuelle iværksætter.
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Når bindingen mellem idé og person fastholdes risikeres værditab, fordi ellers
levedygtige innovative projekter termineres, når den enestående iværksætter møder
problemer, som han eller hun ikke kan løse, men som måske kunne være løst i fællesskab
med andre. Dog kan indehaveren af den potentielt værdifulde viden med videndeling
opleve et værditab, fordi ideen og rettighederne til afkastet af denne deles.

En faktor, som også bør tages i betragtning, og som ikke har været behandlet i disse
cases, fordi den er blevet betragtet som underforstået, er muligheden for en økonomisk
gevinst gennem virksomhedsopstart, der rækker ud over den, der kunne være opnået
gennem lønmodtagerarbejde. Når faktoren alligevel inddrages her, er det for at
problematisere den mulige eliminering af en væsentlig motiverende faktor, som det
personlige ejerskab kan udgøre, og som videndelingsmodellen synes at reducere. Måske
er der ikke tale om et egentligt værditab for idéhaveren men mere en perception af at
miste noget værdifuldt gennem deling, idet det eksklusive ejerskab hermed ophører. Dog
bør men motivationspåvirkningen gennem videndeling undersøges.

Hvad forklarer begrebet prejekt? Selvom Herlau & Tetzschner hævder at beskæftige sig
med et præ-idé-område, så kan introduktionen af den inventive fase og prejektet også
betragtes som en ekstra fase, der skydes ind mellem idéundfangelsen og forretningsidéen
samt dennes implementering. Introduktionen af en inventiv fase, hvori der arbejdes med
en materie bestående af vage tanker og interessante områder, fører uundgåeligt til
spørgsmål som: hvorfor netop disse tanker? Og hvorfor er netop ét område interessant
frem for andre områder? Sagt på en anden måde: hvordan selekteres de vidensområder,
der producerer interessant viden frem for de vidensområder, der producerer uinteressant
viden? Og er denne distinktion ikke beroende på øjnene, som ser? Hermed er spørgsmålet
om, hvorledes idéer genereres blot rykket ét skridt tilbage i ídéperceptionens fødekæde,
men idéens undfangelse henligger stadig i mørke.
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11. Handelshøjskolen i Århus og Århus Universitet

Nøgleord

11.1 Baggrund og udvikling

En beskrivelse af det århusianske universitetsmiljøs entrepreneurshipundervisning og
aktiviteter relateret hertil omfatter tre institutioner. Handelshøjskolen i Århus, der
udbyder en række entrepreneurshiporienterede kurser på bachelor- og kandidatniveau,
Århus Universitet, der kun udbyder få entrepreneurship kurser, men har stærke relationer
til eksterne forskermiljøer i Århus, hvoraf innovationsmiljøet Katrinebjerg beskrives i
denne case. Endelig kan nævnes Center for Entrepreneurship, der er etableret i 2002, og
som søger at skabe et netværk blandt en række Århusianske uddannelsesinstitutioner
omkring entrepreneurshipundervisning og coaching af studerende, der overvejer eller er i
færd med at starte en karriere som entrepreneurer. Center for Entrepreneurship er pr.
oktober 2004 hjemhørende under Århus Universitet.

11.2 Pædagogik og didaktik: Handelshøjskolen i Århus

Handelshøjskolen i Århus udbyder en række entrepreneurship- eller
entrepreneurshiprelaterede fag. Disse er på Bachelor niveau hhv. TIP-projekt, produkt-
og forretningsudvikling, Innovation og Entrepreneurship og Organisationsprocessen i
små virksomheder. På cand.merc.-niveau udbydes fagene Innovationsledelse,
Entrepreneurship og Evolution of enterprises. Endelig udbydes en MBA med fokus på
forandringsledelse.

Didaktik – Udvikling af forretningsplaner, innovationsledelse og projektledelse,

branchespecifik entrepreneurship.

Pædagogik – Multidisciplinær tilgang, projektarbejde, lokale entrepreneurer som

gæsteforelæsere, projektarbejde mellem driftsøkonomer, ingeniører og arkitekter,

udenlandske og danske studerende sammen.

Kontekst – Katrinebjerg - Lokal bydel under udvikling til international smeltedigel

for forskning og  kommercialisering indenfor pervasive computing.

Center for Entrepreneurship - Amtsligt center med deltagelse fra

uddannelsesinstitutioner, der søges sammenbragt i et tættere multidisciplinært,

multiinstitutionelt samarbejde omkring udvikling af entrepreneurshipaktiviteter.
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11.2.1 HA-fag

I både TIP projekt og Innovation og Entrepreneurship skal deltagerne udvikle egne
forretningskoncepter. I Organisationsprocesser i små virksomheder skal de studerende
selv indsamle empiri fra undersøgelser i værtsvirksomheder, mens Management of
Innovation er et teoribaseret fag, der behandler innovationsledelse.

11.2.1.1 TIP projekt

Faget TIP projekt afviger fra traditionelle, forelæsningsbaserede fag ved at have et
projekt- og multidisciplinært fokus. TIP projekt er et samarbejde mellem lærerkræfter fra
hhv. Arkitektskolen, Ingeniørhøjskolen og Handelshøjskolen i Århus samt industrien,
med det formål at skabe produkt- og forretningsudvikling. TIP projekterne arbejder med
den antagelse, at når entrepreneurielle projekter skal igangsættes i et vidensamfund,
fordres en række kompetencer, der bedst opnås i grupper af studerende med forskellig
faglig baggrund. Deltagerne i TIP projekterne kommer fra hhv. Handelshøjskolen,
Arkitektskolen og Ingeniørhøjskolen i Århus. Det vil sige, at de kompetencer, der søges
kombineret er af hhv. erhvervsøkonomisk, teknisk og designmæssig karakter. På
Handelshøjskolen deltager de studerende i TIP projekter som valgfag på 5. semester og
som bachelorafhandling på 6. semester. De arkitektstuderende arbejder med TIP projekt
på uddannelsens 5. år som indstillingsprojekt for afgangsprojekt. For ingeniørstuderende
er TIP projektet semesterprojekt på 6. semester. De studerende, der deltager, skal således
have en vis anciennitet og derigennem have erhvervet kompetencer indenfor deres
respektive fagområder, før de kan engagere sig i projekterne. Dette sikrer, at projekterne
opnår en vis faglig tyngde, samt øger muligheden for, at projekterne kan videreføres som
egentlige forretningsidéer.

Et projekt strækker sig over cirka fire måneder og er inddelt i tre forløb. Inden
projektstart anvendes en weekend til dannelse af projektgrupper og under dette første
forløb arbejdes også med en række moduler som gruppepsykologi, konfliktløsning samt
produkt- og forretningsudvikling, der belyses ved praktiske eksempler. Modulerne kan
betragtes som praksisorienterede redskabsfag, der skal give de studerende evner til at
arbejde om projekter i grupper og dermed skabe fundamentet for den udveksling af viden,
der skal bære projektet. Under projektets andet forløb arbejdes med idéudvikling,
udarbejdelse af formålsbeskrivelse og markedsanalyse, der også er de grundlæggende
elementer i udarbejdelsen af en forretningsplan. Sideløbende hermed gennemføres en
række støttemoduler i projektets tredje forløb. Disse er blandt andet: idégenerering,
projektstyring, programmering og produktbeskyttelse. Herudover arrangeres en række
virksomhedsbesøg. De studerende gennemfører en fælles præsentation af deres projekt,
men eksamineres separat på de respektive uddannelsesinstitutioner.

De studerende fra handelshøjskolen kan arbejde videre med forretningsudviklingen i
deres bachelorprojekt. Projektarbejdet er for dem opbygget i to dele, således at et
semester primært fokuserer på produktudvikling og den fagspecifikke rolle som
erhvervsøkonomen spiller i interaktionen med andre faggrupper, her arkitekter og
ingeniører. Fagets formål er derfor at udvikle de studerendes evner til at gennemføre et
projekt fra idé til marked gennem samarbejde med andre faggrupper. TIP projektet skaber
en praksisorienteret kontekst, hvori de studerende kan excellere med deres respektive
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fagspecifikke viden og kompetencer.

Sammenfattet betragtes entrepreneurielle kompetencer i dette kursus som den praktiske
anvendelse af fagspecifikke kompetencer i et multidisciplinært, projektbaseret
samarbejde.

11.2.1.2 Innovation og entrepreneurship

Faget har som målsætning at give deltagerne forståelse for betydningen af innovation og
entrepreneurship i en samfundsmæssig sammenhæng. Gennem en teoretisk forståelse for
begreberne innovation og entrepreneurship belyses de implikationer, som disse har for
samfundsøkonomien. Derudover skal de studerende erhverve en praktisk forståelse for
den entrepreneurielle proces, der bevæger sig fra idéskabelsen til den succesfulde
introduktion på markedet, betegnet som skabelse og realisering af muligheder.

Faget rummer også en præsentation af fagområdets historie og behandler en række af de
grundlæggende forudsætninger for entrepreneurielle aktiviteter som idégenerering og
idéudvikling, identifikation af forretningsmuligheder, udvikling af netværk og teams samt
udarbejdelse af forretningsplaner. De studerende skal under forløbet udvikle og
præsentere et forretningskoncept, der bedømmes med afsæt i en ligelig vægtning af det
teoretiske fundament for forretningskonceptet og teoriens praktiske anvendelse i
udviklingen af forretningskonceptet. Faget rummer mulighed for, at de studerende
deltager i den årlige forretningsplanskonkurrence Venture Cup. Entrepreneurship er i
dette fag knyttet til udviklingen af et forretningskoncept, men herudover berøres også
innovationens tidligste faser som idégenerering og idéudvikling.

11.2.1.3 Organisationsationsprocesser i små virksomheder

Endelig udbydes også på HA-niveau valgfaget Organisationsprocesser i små
virksomheder. Som fagets titel indikerer, antages det, at entrepreneurship er en aktivitet,
der især knytter sig til små og mellemstore virksomheder. Dette skal forstås således, at
entrepreneurship bedst lade sig udfolde i mindre og fleksible organisationer, der magter
hurtig tilpasning og innovation. Det betyder, at organisationsprocesserne i de mindre
virksomheder er forskellige fra de større virksomheders, og faget skal gøre den
studerende i stand til at identificere og forklare disse forskelle. Det pædagogiske grundlag
for undervisningen er ukonventionelt, idet undervisningen ikke bygger på en
teoriorienteret præsentation af feltet, men på primær empiri fra de studerendes egne
praktiske undersøgelser i små virksomheder, der efterfølgende udvikles til
generaliserbare beskrivelser. Dette fag har som overordnet sigte at tilbyde det danske
erhvervsliv med en overvægt af små og mellemstore virksomheder, kandidater med
indsigt i SMVernes særlige problemstillinger. I dette fag er fokus således flyttet fra
entrepreneurship til intrapreneurship og den værdi, som akademikerne antages at kunne
skabe i de små og mellemstore virksomheder.

11.2.1.4 Management of innovation

I faget Management of innovation, der ligeledes er valgfag på HA-studiet arbejdes med
antagelsen om, at innovation i betydningen at udvikle og bringe ny teknologi til
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markedet, er et centralt parameter for virksomhedens konkurrenceevne, særligt i global
sammenhæng. Derfor er det af stor betydning, at en leder er i stand til at håndtere
innovation i organisationen. Af centrale problemstillinger, der behandles i faget, kan
nævnes forholdet mellem invention og innovation, evaluering og implementering af ny
teknologi, forholdet mellem videnskab og teknologisk udvikling, patenter og deres
anvendelighed samt design som innovation. Det pædagogiske setup består af
forelæsninger og diskussioner samt en række obligatoriske rapporter udarbejdet af de
studerende i grupper. Eksamen er individuel og mundtlig.

Intrapreneurship forstås i dette fag som styring af teknologiudvikling i virksomheden.

11.2.2 Cand.merc.-valgfag

Handelshøjskolen i Århus udbyder fire valgfag på kandidatniveau.

Entrepreneurship er både et fag om entrepreneurship og et fag i  entrepreneurship, der
arbejder med generering af viden til udvikling af forretningskoncepter. Evolution of
Enterprises koncentrerer sig om virksomhedsopstart og udvikling i hightech og
videnintensive brancher, mens Ledelse af forandringer har fokus på organisations-
forandringer. Endelig arbejder faget Kreativitet og innovation  som BA faget Innovation
og Entrepreneurship med kreativitet og innovation i et ledelsesperspektiv.

11.2.2.1 Entrepreneurship

Faget Entrepreneurship udbydes i samarbejde med Århus Universitet primært for
cand.merc., cand.oecon., Medievidenskab og Biotech-studerende. Ligesom det er
tilfældet for flere af de øvrige udbudte fag, forventes de studerende også her at engagere
sig i gruppearbejde, her omkring gennemførelse af miniprojekter i marken. Disse
miniprojekter er ikke udarbejdelse af egentlige forretningsplaner, men udgør en empirisk
funderet belysning af centrale elementer i entrepreneurshipbegrebet. Mest væsentligt for
fagets entrepreneurshipforståelse er erkendelsen af den entrepreneurielle mulighed,
herunder hvorfor, hvornår og hvordan muligheden opstår og hvorfor, hvornår og hvordan
nogle er i stand til at se og udnytte disse muligheder, når andre ikke er det?

Entrepreneurship betragtes i et samfundsøkonomisk perspektiv med afsæt i
Østrigerskolens økonomiske tænkning. I faget diskuteres hvilke økonomiske,
psykologiske og sociale konsekvenser jagten på fremtidige muligheder har ikke blot for
entrepreneuren, men også for kapitalindskydere og samfund.

Faget rummer en begrebshistorisk gennemgang samt en begrebsafklaring gennem
etablerede faglige synsvinkler, men derudover skal de studerende også erhverve indsigt i
fagområdets multidisciplinære karakter samt opnå en praksisorienteret begrebsforståelse.

Dette er på den ene side et fag om  entrepreneurship, der med akademisk distance
diskuterer entrepreneurens økonomiske betydning som aktør i samfundsøkonomien. På
den anden side er faget også en praktisk orientering i entrepreneurship gennem
udarbejdelse af empirisk funderede miniprojekter.
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11.2.2.2 Evolution of enterprises

Dette fag knytter entrepreneurship specifikt til virksomheden, nærmere betegnet til
virksomhedsopstart, udvikling og vækst. Faget orienterer sig mod den hightech-
funderede og videnintensive del af det danske erhvervsliv og den dynamik, der hersker
heri.

Faget forløber i to dele. I den første del præsenteres eksisterende teori og forskning om
entrepreneurer og deres særlige karakteristika blandt andet gennem traits-forskningen
med særligt fokus på entrepreneurer, der opererer i hightech, videnintensive brancher.

I den anden del analyseres den nye forretningsetablerings- og indledende vækstfase igen
med eksempler fra danske hightech, videnintensive brancher. I forbindelse hermed
anvendes også gæsteforelæsere fra det lokale entrepreneurship miljø. Faget har som noget
særligt en målgruppe bestående af 90 % udenlandske studerende, hvilket medfører, at en
del af undervisningen også reflekterer over måden, hvorpå andre kulturer og
nationaliteter forholder sig til feltet. Faget forudsætter gruppearbejde, idet eksamen er
gruppebaseret.

11.2.2.3 Ledelse af forandringer

Ledelse af forandringer er et kandidatfag, der har som sigte at give de studerende en
forståelse af de ledelsesmæssige implikationer, der følger af at gennemføre forandringer i
en moderne virksomhed i en økonomi, der er kendetegnet ved global konkurrence,
diskontinuitet og hastige teknologiændringer. At faget her medtages som en del af
handelshøjskolens portefølje af entrepreneurshipkurser skyldes, at netop diskontinuiteten
er en forudsætning for entrepreneurielle aktiviteter, og at en af entrepreneurens
væsentligste styrker, hvad enten der er tale om entrepreneur- eller intrapreneurship, er
dennes evne til at navigere i usikre og altid foranderlige omgivelser. De studerende
præsenteres for strategier til anvendelse i forbindelse med ændringer af organisationer
samt aktuelle forandringskoncepter, herunder også organisering af forandringer i
projekter og ledelse af disse i tværfaglig sammenhæng.

11.2.2.4 Kreativitet og innovation

Kandidatfaget Kreativitet og Innovation betegnes ligesom HA-faget Innovation og
Entrepreneurship som et velegnet grundlag for deltagelse i Venture Cup. Faget betragter
innovation fra en mikro- og interorganisatorisk vinkel, idet begreberne initial innovation
og kreativ idéudvikling præsenteres som interne kapabiliteter, der antages at kunne
styrkes gennem udvikling. Faget har særlig interesse for ledelse af innovationsprocesser
samt interorganisatoriske relationer. Derudover inddrages arbejde med reale
virksomhedscases. Faget forudsætter, at de studerende er selvreflekterende i forhold til
den proces, de selv gennemløber. Dette giver hermed faget en praksisorienteret
dimension forstået som erkendelse af egne erkendelsesprocesser, når de studerende
arbejder med innovation i faget. Eksamensformen er en skriftlig grupperapport.
Idéudvikling og kreativitet ses i dette fag som interessefelter på et strategisk management
niveau
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11.2.3 Executive MBA med fokus på forandringsledelse

I samarbejde med Syddansk Universitet udbyder Handelshøjskolen i Århus også en
intrapreneurshiporienteret MBA uddannelse i forandringsledelse. Denne er rettet mod en
målgruppe af ledere med minimum tre års ledelseserfaring på mellem- eller
toplederniveau som forudsættes at have kendskab til erhvervsøkonomiske discipliner som
finansiering, økonomistyring og statistik. Deltidsuddannelsen er bygget op om fire
halvårlige moduler, hvor sidste modul benyttes til masterafhandling. Uddannelsens første
tre moduler er teoribaserede med tilknyttede workshops og afsluttende projekt for hvert
modul med afsæt i kursusdeltagerens egen virksomhed eller institution.

I workshopforløbene kombineres deltagernes erfaring fra eget erhvervsmæssig virke med
forskningsresultater og nye teoridannelser fra universitetsverdenen i diskussioner, hvor
også inviterede erhvervsledere deltager. Uddannelsens didaktiske grundlag er arbejde
med forandring både på et strategisk og et operativt niveau med fokus på kerneområderne
fornyelse, udvikling af forretningsmuligheder, forandringsprocesser, ledelse af større
projekter samt ledelse og samarbejde.

Et centralt læringsmæssigt element i uddannelsen er den problemorienterede
undervisning, der tager afsæt i aktuelle problemer i de virksomheder, hvor
kursusdeltagerne er ansat. Hermed øges kontekstspecificiteten i en sådan grad, at der er
tale om situeret læring, der nærmer sig et én til én overlap mellem den kontekst, som
undervisningen tager afsæt i, og kursusdeltagerens egen erhvervskontekst.

Det kræver mange ressourcer at arbejde med læring, hvor den viden der genereres, er
meget kontekstspecifik samtidig med, at de studerende pga. den parallelle
teoriundervisning lærer at analogisere fra det partikulære og kontekstuelle til det
generelle. Derfor er læringsformen typisk kun anvendelig i brugerbetalte, specialiserede
overbygningsuddannelser.

Figur 7. Program for Executive MBA med fokus på forandringsledelse, Handelshøjskolen
i Århus

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester

Lederudvikling Udvikling af det personlige lederskab 
Individuel del

Udvikling af det personlige lederskab
Teambaseret del

Teori Teori om
forandringsledelse og
organisationsdesign

Teori om strategiske
indsatsområder

Summer School:
Leading Perpetual
Change

Metode Brush-up
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Workshops Metode

Virksomhedskultur og
forandringskapacitet

Beslutninger og
handlinger i
organisationen

Organisationsdesign

Teknologi- og
produktudviklingsledelse

Markedsudvikling og
internationalisering 

Økonomistyring

Virksomheds-
samarbejde 

Forandringsagenten i
virksomheden

Implementering af
forandringsprocesser

Kommunikation 
og ledelse 

Projektet Organisatoriske
bindinger og
muligheder

Virksomhedens afdækning
af nye strategiske
indsatsområder

Gennemførelse af
forandringsprojekter i
praksis

Masterafhandling

Faglige
arrangementer

Kilde: www.mbachange.dk

11.3 Pædagogik og didaktik: Århus Universitet

Århus Universitet udbyder også om end i begrænset omfang entrepreneurship-
undervisning med to kandidatfag på Institut for Økonomi og en suppleringsuddannelse
ved Institut for Informations- og Medievidenskab, der dog ikke har fået tilstrækkelig
deltagertilslutning.

11.3.1 Institut for Økonomi – Entrepreneurship og Virksomhedens Fornyelses-
funktion

11.3.1.1 Entrepreneurship

Faget entrepreneurship, som er beskrevet under Handelshøjskolen i Århus fagudbud,
udbydes ved Institut for økonomi i samarbejde med Handelshøjskolen i Århus.

11.3.1.2 Virksomhedens fornyelsesfunktion

Ved samme institut udbydes også faget Virksomhedens Fornyelsesfunktion. Dette fag
forsøger at belyse aktiviteten entrepreneurship i forhold til tre vinkler: en entrepreneur-
/personorienteret vinkel, en teknologi-/økonomiskorienteret vinkel samt en
management/strategisk vinkel.

Faget præsenterer virksomhedsledelse som andet end et forsøg på optimal allokering af
givne ressourcer for i stedet at give de studerende en teoretisk forståelse for situationer, i
hvilke hverken mål eller midler er givne, hvorfor lederens rolle som økonomisk forvalter
er utilstrækkelig. Disse situationer eksisterer særligt i forbindelse med innovation.

Faget er ikke praksisorienteret, men de studerende skal dog i grupper medvirke til
identificering af centrale problemstillinger i faget gennem casearbejde og diskussioner.
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Faget er i højere grad et teoriorienteret kursus o m entrepreneurship end et praksis-
orienteret kursus i entrepreneurship.

11.3.2 Institut for Informations- og Medievidenskab – Viden og Entrepreneurship

Derudover tilbyder Institut for Informationsvidenskab ved det humanistiske fakultet en
suppleringsuddannelse i Viden og Entrepreneurship. Uddannelsen har som sigte at
reducere gabet mellem den fagspecifikke viden, som tilegnes på universitetet og den
indsigt, som er nødvendig for at kunne begå sig i forretningsmæssig sammenhæng og
herigennem omsætte den universitetsskabte viden til noget, som har værdi for andre.
Entrepreneurshipundervisningen skal således gøre de studerende bedre egnede til at
anvende viden og teknologi til at opfylde behov i et marked præget af globalisering og
teknologisering både gennem virksomhedsopstart og gennem intrapreneurship i
eksisterende virksomheder. Eller som det udtrykkes på uddannelsens informationsside:

En entreprenant forståelse af samspillet mellem forretningsliv, marked og teknologi
rummer således mulighed for at udnytte ens viden til nye værdiskabende aktiviteter.

Uddannelsen varer 2 semestre og er bygget op omkring tre parallelle spor. Det første er
Virksomhed, teknologi og samfund, som skal danne grundlag for at analysere
spændingsfeltet mellem virksomhed, IT og omverden. Det andet spor -
Organisationsanalyse - arbejder med teorier og metoder til at forstå opbygning og
forandring af organisationer og deres brug af IT, mens det tredje spor –
Vidensiværksætter – arbejder med aktiviteterne og processerne omkring start af egen
virksomhed. I andet semester arbejdes projektorienteret med henblik på udvikling af en
forretningsplan, som skal forsøges knyttet an til den studerendes grundfag.

Det er endnu ikke lykkedes at rekruttere et tilstrækkeligt antal studerende til at
gennemføre uddannelsen.

11.4 Kontekst

Center for Entrepreneurship og Innovationsmiljøet Katrinebjerg bestemmes som den
centrale kontekst for universitetet. Innovationsmiljøet Katrinebjerg rummer blandt andet
Alexandra Instituttet der søger at bringe resultaterne af universitetets IT-forskning tættere
på erhvervslivet og dermed tættere på kommercialisering. Center for Entrepreneurship
har til formål at udbygge og vedligeholde et omfattende samarbejde mellem en række
uddannelsesinstitutioner i Århus omkring udvikling af entrepreneurshipundervisning og
aktiviteter.

11.4.1 Innovationsmiljøet Katrinebjerg

I forbindelse med beskrivelsen af Institut for Informationsvidenskabs tilbudte
entrepreneurshipuddannelse er det også væsentligt at fremhæve Innovationsmiljøet
Katrinebjerg, hvortil både institut for Informations- og Medievidenskab samt Institut for
Datalogi ved Århus Universitet er blevet relokaliseret.

Katrinebjerg er et erhvervsområde i den nordlige del af Århus, der indtil for få år siden
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næsten udelukkende var præget af let industri. I dag har også Institut for Informations- og
Medievidenskab og Institut for Datalogi til huse i området, ansporet af en vision om at
transformere bydelen til et verdensledende IT-innovationsmiljø primært indenfor området
pervasive computing. Katrinebjerg behandles i dette casestudie, fordi visionen om
Katrinebjerg i høj grad er blevet ansporet af en triple helix-tankegang med
universitetsfolk som vigtige drivkræfter. Ligeledes har Katrinebjergs innovationsmiljø en
bevidst orientering mod sammenknytning af universitetssfære og erhvervssfære gennem
institutionen Alexandra Instituttet.

Både amt og kommune samt universitet og erhvervsliv støtter op omkring
manifesteringen af Katrinebjerg som IT innovationsmiljø. Fysisk i form af
lokalplansændringer, støttekroner, nye bygninger, flytning af institutter, etablering af
udviklingsafdelinger og helt nye virksomheder. Men også i forskerverdenens og det
nationale og internationale erhvervslivs bevidsthed for herigennem at tiltrække yderligere
kompetencer til området og etablere dette som internationalt anerkendt IT
innovationsmiljø. Fire personer tilskrives ansvaret for udviklingen af idéen om IT
bydelen Katrinebjerg: Ole Lehrmann Madsen og Morten Klyng, begge professorer ved
Institut for Datalogi, Århus Universitet samt to erhvervsfolk, Preben Mejer, underdirektør
hos TDC og leder af Innovation Lab samt Michael Holm, administrerende direktør
Systematic Software Engineering. Derudover har visionen fået stor opbakning også
økonomisk fra Århus Kommune og Århus Amt.

Katrinebjerg er kendetegnet ved en mangfoldighed af organisationer og projekter, der
blandt andet beskrives på www.katrinebjerg.net. Gældende for disse tiltag er blandt
andet, at de ikke er centralt styrede, men at de har en fælles orientering mod IT
innovation og i særdeleshed pervasive computing. At forsøge at beskrive det samlede
aktivitetsniveau på Katrinebjerg vil både være for omfattende og af en for perifær
karakter i forhold til casestudiets sigte, der er universitet og entrepreneurship i et
didaktisk, pædagogisk og kontekstuelt perspektiv. For en mere omfattende gennemgang
af IT byen Katrinebjerg henvises derfor til MandagMorgens analyse af samme (Stokholm
et al. 2004). I denne case fokuseres på institutionen betegnet Alexandra Instituttet, fordi
dette instituts virke kan relateres til det kontekstuelle perspektiv på forholdet mellem
entrepreneurship og universitet.

11.4.2 Alexandra Instituttet

Alexandra Instituttet har som erklæret formål at bygge bro mellem it-forskning og
erhvervsliv, til gavn for begge parter. Sammenbringelsen af forskningssfære, der i
Danmark udspringer af en ikke-kommerciel universitetsverden og en kommerciel
erhvervssfære skal derfor forsøge både at tilgodese en langsigtet forskningstradition og et
mere kortsigtet, kommercielt og problemorienteret syn på IT innovation.

Instituttet arbejder ud fra principper om videndeling og netværk og forsøger herigennem
at skabe et match mellem universitetsfunderede forskningsresultater, der antages at kunne
have et kommercielt potentiale og virksomheder, der kan medvirke ved denne
kommercialisering. Alexandra Instituttet ledes af en af ophavsmændene til Katrinebjerg
visisonen Ole Lehrmann Madsen. Instituttets medlemmer, der også udgør ejerkredsen,
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findes både hos erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og øvrige regionale institutioner.
Medlemmerne fra erhvervslivet er både mindre og større nationale og internationale
virksomheder: Bang & Olufsen, CCI Europe, Cisco Systems, COWI, Cryptomathic,
Danfoss, Danske Bank, Falck, GNresound, Grundfos, HP Invent, IBM, Kamstrup, Kirk,
KMD, Lego, Microsoft, Mjølner Informatics, Mærsk Data, Oracle, Scandihealth,
Systematic Software Engineering, TDC, Terma, WM-Data og Vestas. Bang og Olufsen
har etableret udviklingsafdeling på Katrinebjerg. Medlemskredsen omfatter derudover
Incuba Venture, Østjysk Innovation A/S og Udviklingsparken A/S samt Teknologisk
Institut og Vitus Bering CVU.

De århusianske uddannelsessteder er repræsenteret ved Arkitektskolen i Århus,
Erhvervsakademi Midtjylland, Handelshøjskolen i Århus, Ingeniørhøjskolen i Århus,
Århus Købmandsskole og Århus Universitet. Endelig har følgende offentlige institutioner
og foreninger også tegnet medlemskab: Biblioteksnetværk Århus Amt, Århus området –
11 stærke erhvervskommuner, Storstrøms Amt, Sydvest Energi, Århus Amt, Århus
Universitetshospital og Århus Kommune.

Som det fremgår af ovenstående oversigt, er både erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner
og regional offentlig myndighed rigt repræsenteret. Parterne indgår i forskellige
netværkskonstruktioner af faglig karakter spændende fra aktive projektpartnerskaber til
seminardeltagelse, men herudover arbejder Alexandra Instituttet også aktivt for at påvirke
særligt det regionale fokus på IT forskning og udvikling. Blandt andet gøres dette
gennem deltagelse i IT råd region Århus, der med afsæt i Katrinebjerg søger at fremhæve
regionen Århus’ særlige IT kompetencer.

11.4.3 Forskerparker

Når IT bydelen Katrinebjerg medtages i denne caserapport, er det nødvendigt også at
redegøre for fravalget af øvrige faciliteter, der også søger at gribe ind i universitetets
forsknings- og undervisningsmiljø med et kommercielt sigte. Det betyder, at ikke alle
forsknings- eller innovationsmiljøer tildeles opmærksomhed i denne caserapport.
Selektionskriteriet er aktiv deltagelse fra universitetets side og organisatoriske bånd
parterne imellem. Det være sig af strategisk karakter gennem etablering af rammerne for
forskerparkfaciliteterne, af organisationel karakter gennem engagering af
universitetsansatte i udvikling, ledelse og drift af forskermiljøer og af relationel karakter
gennem samarbejdsaftaler omkring kommercialisering af universitetsfunderet viden i
forskerpark- og inkubatormiljøer.

Forskerparker og udviklingsparker, der stiller faciliteter til rådighed, som
universitetsansatte og universitetsstuderende kan opsøge af egen drift uden noget
strategisk og organisatorisk engagement fra universitetet, vil ikke blive behandlet i denne
rapport.

11.4.4 Center for Entrepreneurship

Center for Entrepreneurship (CFE) er grundlagt i 2000 primært med midler fra EU's
socialfond og Århus Amt og Kommune. CFE er ligesom Alexandra Instituttet placeret i
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bydelen Katrinebjerg og er pr. oktober 2004 henlagt under Århus Universitets
administration. De deltagende uddannelsesinstitutioner i centerets aktiviteter er
Handelshøjskolen i Århus, Århus Universitet, Ingeniørhøjskolen i Århus, Arkitektskolen i
Århus samt seneste nytilkomne medlem Danmarks Journalisthøjskole.

Centeret har som erklæret formål at understøtte og udvikle en innovativ iværksætterkultur
på uddannelsesinstitutionerne. At udvikle og støtte initiativer med henblik på at øge
antallet af vidensbaserede iværksættere på deltagerinstitutionerne. At bidrage til at
styrke fremvæksten af vidensbaserede virksomheder og udviklingsprojekter fra
deltagervirksomhederne. Formålet for centerets virke er derfor ikke blot at søge at øge
antallet af virksomhedsopstarter med medlemmer af centerets målgruppe ved roret. I
stedet søger centeret først og fremmest at bistå til en kulturændring i retning af en
innovativ iværksætterkultur, der vil afføde opstart af en række videntunge virksomheder
eller innovative projekter. Ændringen af den bestående ”lønmodtagerkultur” skal blandt
andet ske gennem et øget interdisciplinært samarbejde mellem medlemmer med henblik
på etablering af ét campus for de højere og videregående uddannelsers
entrepreneurshipaktiviteter med øget deltagelse fra øvrige eksterne aktører, herunder især
erhvervslivet.

Center for entrepreneurships undervisningstilbud udgøres af et elleve modulers
entrepreneurkursus, en række faste tilbagevendende kurser betegnet basic kurser samt en
række events, der som fællesnævnere har afklaring af kompetencer og skabelse af
netværk.

11.4.4.1 Entrepreneur kursus

Dette kursus retter sig specifikt mod studerende og ansatte ved de højere læreanstalter,
der søger information om start af egen videnbaseret virksomhed. Kurset er ikke et forløb,
der skal munde ud i produktionen af en færdig forretningsplan, men skal derimod give
deltageren et bedre grundlag for videre arbejde med de tidlige faser af den
entrepreneurielle proces, herunder idéudvikling og –forbedring, kompetenceafklaring og
egne visioner.

Derudover arbejdes med deltagernes netværksfærdigheder og præsentationsteknik.
Kursusforløbet afsluttes med deltagelse i Flowspillet, der skal afklare kursisternes
hensigter og ”flow” både med hensyn til personligt lederskab, forretningsudvikling og
øvrige behov i tilværelsen. Afklaringen skal finde sted gennem et samspil med spillets
øvrige deltagere, der omfatter meningsfulde spørgsmål og refleksion samt deling af viden
og erfaringer.

11.4.4.2 Basic kurser

Syv basic kurser er listet på CFEs hjemmeside. Disse er som følger:

Generelt om entrepreneurship er et kort inspirationskursus, der skal præsentere de
deltagende studerende for virksomhedsopstart som et plausibelt alternativ til
lønmodtagerkarrieren.
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Finansieringskursus afvikles over tre moduler à fire timers varighed og omhandler
væsentlige aspekter, som iværksætteren bør være opmærksom på, hvis finansiering og
drift af den nye videntunge virksomhed skal komme fra innovationsmiljøer eller andre
eksterne investorer. Forløbet omhandler blandt andet forretningsplanens funktion og
udfærdigelse samt virksomhedsledelsens rolle og vigtighed. Deltageren præsenteres også
for regnskabs- og budgetudfærdigelse herunder cashflow budgetter. Endelig er relationer
til eksterne investorer og aftalegrundlaget for samarbejde med disse et centralt tema i
forløbet.

Præsentationsteknik giver deltagerne praktisk træning i, hvordan de bør gebærde sig, når
man præsenterer sig selv og sin idé overfor andre og i denne forbindelse særligt
investorer og øvrige stakeholders, som iværksætteren har brug for for at kunne føre sin
forretningsplan ud i livet.

Markedsanalyse - Lær dit marked at kende! Dette kursus præsenterer deltagerne for
redskaber til udfærdigelse af markeds- og konkurrentanalyse, herunder også analyse af
kundernes behov og match mellem behov og virksomhedens tilbudte produkt eller
service.

Markedsføring - Hvordan overbeviser jeg andre om at mit produkt er uundværligt? Dette
omfatter metoder til bestemmelse af målgruppe, formidling af budskabet til målgruppen
og mulige medier, hvorigennem formidlingen kan finde sted.

Økonomi og finansiering - Få bugt med din uvidenhed omkring økonomi. Dette
præsenterer en række økonomiske begreber samt principperne i bogføring og
udfærdigelse af regnskab i mindre omfattende grad end finansieringskursus beskrevet
ovenfor. Derudover beskrives mulige eksterne finansieringskilder for den nystartede
virksomhed.

Jura - Hvor er faldgruberne og hvad er vigtigt at vide? Dette kursus behandler spørgsmål
om valg af selskabsform ved virksomhedsopstart, kontraktforhold og den
erhvervsdrivendes juridiske ansvar.

11.4.4.3 Coaching og projektarbejdspladser

Center for Entrepreneurship tilbyder mulighed for etablering af projektarbejdspladser og
coaching fra en udviklingskonsulent. Begge aktiviteter sigter mod tilfredsstillelse af et
behov i forhold til en snæver entrepreneurshipdefinition funderet i virksomhedsopstarten
- fødselshjælpen til den konkrete, videntunge forretningsidé, der søges kommercialiseret.
Coaching samarbejdet tager afsæt i deltagerens tanker omkring sine mål for en eventuel
virksomhedsopstart, en vurdering af egne kompetencer, en beskrivelse af de behov, som
den nystartede virksomhed skal søge at dække, og endelig en vurdering af
markedspotentialet for det produkt eller den service, som den nystartede virksomhed vil
levere.
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11.5 Sammenfatning og konklusion

Det århusianske universitetsmiljø udgøres ligesom det københavnske af flere
uddannelsesinstitutioner. Handelshøjskolen udbyder flere uddannelser og enkeltstående
kurser med entrepreneurship- og intrapreneurshiporientering, mens Århus Universitet kun
udbyder få kurser ved enkelte fakulteter. Fælles for en række af Handelshøjskolens fag er
en særlig interesse for det multidisciplinære, der kommer til udtryk i fag som TIP projekt
og Entrepreneurship, hvori vidt forskellige faggrupper organiseres i projektarbejde. Dog
er intrapreneurship, nærmere betegnet som managerens rolle i den innovative proces, et
tydeligere fikspunkt for uddannelsesprofilen end entrepreneuren og
virksomhedsopstarten, selvom disse også er til stede særligt i TIP projektet. I fag som
Entrepreneurship på kandidatniveau samt Innovation og entrepreneurship på
bachelorniveau vises interesse for ét af entrepreneurshipforskningens nyere fikspunkter i
form af mulighedsidentifikation og forfølgelse. Dette med fokus på muligheden gennem
innovation, kreativitet og idégenerering på et stadie, der kommer før den egentlige
forretningsidé og efterfølgende forretningsplan.

Center for Entrepreneurship (CFE) kan betragtes som et for Danmark unikt forsøg på
udvikling af entrepreneurshipundervisning gennem kompetenceblanding på et
overordnet, universitetspolitisk niveau.

Endelig er miljøet omkring Katrinebjerg udtryk for en triple helix organisering hvori
universitet og regionale politiske kræfter søger at etablere og stimulere en højteknologisk
virksomhedsklynge med tætte relationer mellem universitet og erhvervsliv. Gennem disse
relationer skal det være muligt i langt højere grad end tidligere at kommercialisere den
forskning der udspringer fra universitetet til gavn for både universitet, erhvervsliv og
regionen.

11.6 Perspektivering

Mest iøjnefaldende i det Århusianske Universitetsmiljø set i forhold til en analyse af
entrepreneurshipaktiviteter i en undervisningsmæssig kontekst er institutionen Center For
Entrepreneurship med den ambitiøse vision At udvikle én campus i Århus for de højere og
videregående uddannelsesinstitutioners aktivitet inden for entrepreneurship. Her åbnes
mulighed for en institutionel forandring gennem udviskning af grænser
uddannelsesinstitutionerne imellem og herigennem muligheden for en ny rammesætning
af entrepreneurshipundervisningen i et integreret, multi-institutionelt læringsmiljø, der
også omfatter universitetet, Ingeniørhøjskolen, Arkitektskolen og Journalisthøjskolen.
Som anført er denne vision dog langt fra at være implementeret og må derfor betragtes
som det det er – en vision, hvilket blandt andet skyldes, at det har været vanskeligt for
uddannelsesinstitutionerne at finde et fælles fodslag omkring centerets fortsatte
udvikling.

En lignende kritik kan rettes mod idéen om innovationsmiljøet Katrinebjerg, der i
øjeblikket savner en langt mere massiv deltagelse fra erhvervslivet for at kunne
virkeliggøre triple helix interaktionen, da miljøet i dag hovedsageligt er en konstruktion
med deltagelse fra universitetet og offentlige, regionalpolitiske kræfter.
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Links

www.asb.dk (Handelshøjskolen i Århus)

www.mbachange.dk (Masteruddannelse i Forandringsledelse, Handelshøjskolen i Århus)

www.imv.dk (Insititut for Informations- og Medievidenskab, Århus Universitet)

www.econ.au.dk (Institut for Økonomi, Århus Universitet)

www.cfe-aarhus.dk (Center for Entrepreneurship)

www.katrinebjerg.net (IT byen Katrinebjerg)

www.alexandra.dk (Alexandra Instituttet)
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12. Sammenfattende konklusion

12.1 Ligheder

De fire uddannelsesmiljøer har en række fællestræk, både hvad angår de fag, der udbydes
og den anvendte pædagogik, men alligevel synes en særlig profil at træde frem for hvert
universitetsmiljø, der adskiller dette fra de øvrige.

Projektet anvendes ofte som arbejdsform, når kursets sigte er forretningsudvikling samt
udarbejdelse af forretningsgrundlag og forretningsplaner. Gæsteforelæsere optræder
ligeledes med en vis frekvens, både i form af fagspecialister indenfor områder som jura
og revision, men også erhvervsfolk med en særlig brancheerfaring, der kan relateres til
kursets fokus og målgruppe. Derudover udgøres de eksterne underviserkræfter også af
entrepreneurer, der har startet egen virksomhed og har erfaringer fra situationer lig
kursusdeltagernes. Netop erfaringspædagogikken synes at spille en central rolle i flere af
de udbudte kurser, og både Copenhagen Business School og Syddansk Universitet
omtaler action learning som en bedre, erfaringsorienteret læring, hvorunder de studerende
får en klarere forståelse for det teoretiske universitetsstudiums anvendelighed gennem en
vekslen mellem teori og praksis. Praksis kan udfolde sig både som projektarbejde eller
længere studieforløb i værtsvirksomheder, men også som feltstudier af udvalgte brancher
samt indsamling af information med henblik på at formulere et forretningsgrundlag eller
udarbejde en forretningsplan.

Det multidisciplinære spiller også en fremtrædende rolle i flere af kursustilbuddene,
blandt andet udtrykt gennem selektionen af målgruppe, der ofte omfatter studerende fra
flere forskellige fakulteter, undervisere og Ph.d. studerende. For de ikke-meritgivende
kurser omfatter målgruppen også folk, der ikke er indskrevet eller ansat ved universitetet.
Den vægtigste bevæggrund for arbejdet med en bred målgruppe er overbevisningen om,
at innovation, hvad enten der er tale om énerens forsøg på at kommercialisere sin idé med
hjælp fra sit netværk eller R&D aktiviteter og forretningsudvikling indenfor den
etablerede virksomheds rammer, nødvendiggør en koordineret indsats fra forskellige
personer med vidt forskellig baggrund og kompetencer.

Yderligere et fællestræk for de fire universitetesmiljøer er interessen for både
entrepreneurship i betydningen virksomhedsopstart og for intrapreneurship i betydningen
forretningsudvikling og ledelse af innovative virksomheder i eksisterende virksomheder.
Der er en overvægt af meritgivende kurser med intrapreneurshipfokus mens
entrepreneurshipkurser, der specifikt retter sig mod udarbejdelse af forretningsplan og
virksomhedsopstart ofte findes i ikke-meritgivende forløb.

12.2 Forskelle

Selvom det således er muligt at identificere en række ligheder de fire universiteter
imellem, så rummer de fire analyseobjekter betydelige forskelle. De fleste elementer af
entrepreneurshipaktiviteter kan genfindes hos flere universiteter, men alligevel er
forskellene tydelige, hvad angår omfanget af kurser indenfor et givent område, der
korresponderer med en særlig entrepreneurshipopfattelse og særligt interaktionen med
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omgivelserne i form af erhvervsliv og øvrige offentlige institutioner.

Syddansk Universitet tegner det klareste billede af sine entrepreneurshipaktiviteter blandt
andet gennem papiret På Sporet af den Entreprenante Logik (2003). Dette demonstrerer
udover at behandle action learning begrebet situeret læring også universitetets særlige
interesse for den syddanske regions små og mellemstore virksomheder, og herunder at
bibringe de studerende – typisk driftsøkonomer - kompetencer, der gør dem i stand til at
indtræde i SMVer og bidrage til fornyelse og udvikling af disse ved at tilføre en
akademisk dimension til det arbejde, der udføres i virksomhederne. En række af
universitetets kurser og særligt de kurser, som udgør HA-EnIn uddannelsen har små og
mellemstore virksomheder som den praksisorienterede referenceramme, hvorpå de
teoretiske lektioner kan knyttes op.  Universitetet plejer ligeledes omfattende relationer
med det regionale erhvervsliv og indgår med viden i offentligt støttede projekter til
udvikling af erhvervslivets formåen.

Ålborg Universitets aktiviteter er splittet i to mellem for det første de formaliserede,
længerevarende forløb, der accentuerer videnledelse og ledelse af innovative projekter i
etablerede virksomheder og i et internationalt perspektiv. For det andet Kickstart-
initiativet, der har favnet de teknisk og naturvidenskabeligt orienterede studerende i et
forsøg på at kommercialisere ny teknologi gennem samarbejde med forskerparken og
inkubatormiljøet NOVI A/S. Relationerne mellem universitet, erhvervsliv og regionale
og nationale politiske kræfter er i høj gad blevet drevet af et ønske om at skabe en særlig,
nordjysk teknologiklynge omkring hightech-forskning og udvikling indenfor især
mobilteknologi og trådløs kommunikation.

Copenhagen Business School har ligesom de øvrige både entre- og inrapreneurship
kurser, men her er orienteringen særlig markant mod knowledge management og entre-
og intrapreneuren som agent, der indsamler og organiserer viden i teams. Dette gælder
både for entrepreneuren, der arbejder med skabelse af videnspuljer i innovationens
prejektfase med afsæt i Kubus® modellen, samt manageren i den etablerede virksomhed,
der leder innovation med støtte i redskaber til projektledelse.

Handelshøjskolen i Århus udbyder også en bred vifte af kurser fra det mere
forretningsplansorienterede over branchespecifik entrepreneurship og
forretningsudvikling i SMVer til kurser i innovationsledelse og videndeling, som også
Ålborg Universitet og Copenhagen Business School tilbyder. Århus Universitet udbyder
kun i begrænset omfang entrepreneurship- eller entrepreneurshiprelaterede kurser.

Det multidisciplinære element spiller en vis rolle i kursusudbuddet, bl.a. i TIP
projekterne, men på det universitetspolitiske niveau kan involveringen i medlemskredsen
omkring Center for Entrepreneurship også ses som et forsøg på at gøre det
multidisciplinære til et organiserende princip for læring i og om entrepreneurship gennem
udvikling af ét campus i Århus. Udviklingen af erhvervsklyngen Katrinebjerg kan også
beskrives som et forsøg på en triple helix lignende organisering, hvori aktører fra
universitetsmiljøet spiller en central rolle.
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12.3 Konklusion

Det kan konkluderes, at alle fire universitetsmiljøer har betydelige entrepreneurship-
aktiviteter, og at entrepreneurship som forsknings- og undervisningsfelt hastigt er ved at
opgive sin stedmoderlige status. En række nyetablerede kurser og linjer giver
entrepreneurship en volumenmæssig mere markant profil, og flere er kommet til, mens
dette datamateriale er blevet redigeret. Rapporten viser også, at entrepreneurship i form af
virksomhedsopstart kun udgør en lille del af det samlede curriculum, og at
entrepreneurship i undervisningssammenhæng kan antage mange skikkelser, uden at én
form nødvendigvis er mere rigtigt end en anden.

Endelig viser rapporten, at entrepreneurship er en aktivitet, som vanskeligt kan fastholdes
indenfor universitetets mure, men at universitetets interaktion med sine omgivelser har
betydning ikke blot for undervisningens karakter og indhold, men også som faktor i
måden, hvorpå undervisningen vinkles i det enkelte universitetsmiljø. Dette er tydeligst
hos Syddansk Universitet og Ålborg Universitet.

12.4 Perspektivering

Rapporten efterlader dog også en række uafklarede spørgsmål af både pædagogisk,
didaktisk og kontekstuel karakter. Interaktionen med omgivelserne er en ikke uvæsentlig
del af entrepreneurshipundervisningen, og et centralt spørgsmål er, om denne interaktion
kunne være et muligt organiserende princip for universitetet som entrepreneurielt
universitet. Hvilke fordele og ulemper består heri? Og skabes overhovedet mere værdi
gennem denne nyorganisering?

Hvis vi tænker entrepreneurship som et altfavnende fænomen, der skal være et
konstituerende princip i al universitetsundervisning og forskning, må vi også være mere
konsistente i vores definition af, hvad det er, den enkelte studerende skal kunne gøre
anderledes og bedre. Dette både under og efter studietiden som følge af undervisningen,
og hvordan dette påvirker curriculum i praksis. Sagt på en anden måde: hvilke universelle
kompetencer skal de studerende, hvad enten de befinder sig på et humanistisk,
samfundsvidenskabeligt eller naturvidenskabeligt institut, kunne tilegne sig gennem nye,
entrepreneurielt funderede studier?

Hvis undervisningens indhold skal ændres i forhold til det bestående som følge af en ny
entrepreneuriel didaktik, hvilke implikationer får dette da for universitetspædagogikken?

Er de pædagogiske principper som action learning og mesterlære tilstrækkelige til at bære
udviklingen af entrepreneurielle kompetencer, eller skal en ny pædagogisk praksis
udvikles?


