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FORORD.  
 
Innovation, entrepreneurship og intrapreneurship står højt på den politiske 
dagsorden, og universiteterne er tiltænkt en central rolle i en proces, hvor 
det overordnede mål er at sikre en fortsat udvikling og formidling af en an-
vendelsesorienteret viden, der gennem innovation og patenthjemtagning 
kan sikre grundlaget for beskæftigelse, økonomisk vækst og øget velfærd. 
Denne proces har de seneste 4-6 år været undervejs i en række OECD-
lande. Et af midlerne til at fremme processen er, at man fra politisk hold 
søger at motivere erhvervslivet og de højere læreanstalter til en højere grad 
af samarbejde om forskning og nu også uddannelse.  
 

Et sådant målrettet samspil mellem det politiske system, universiteterne og 
erhvervslivet benævnes ofte ”triple-helix-modellen”. Og en implemente-
ring af denne tankegang eller model kan være en potentiel kilde til frem-
bringelse af den ny viden, der er grundlaget til fornyelse, udvikling og 
vækst i et stadigt mere globaliseret videns- og informationssamfund. På de 
fleste universiteter kræver denne mere udadvendte rolle ofte nye måder at 
tænke og gøre tingene på. På hvert enkelt universitet må man forholde sig 
til, hvorvidt, og i givet fald hvordan og med hvilken hastighed, man vil ud-
vikle sig mod en variant af det såkaldte ”Entrepreneurielle Universitet”, 
som netop er karakteriseret ved en høj grad af åbenhed over for det omgi-
vende samfund - herunder specielt erhvervslivet.  
 

Denne udvikling i forventningerne til universiteternes samfundsmæssige 
rolle har medført en stærkt stigende interesse for entrepreneurship og inno-
vation som forsknings- og teoriområde. Men internationalt har det også 
medført en eksplosiv interesse for uddannelse, undervisning og forskning i 
entrepreneurship - Entrepreneurship Education. Dette forskningsområde 
integrerer forskning i entrepreneurship som teori- og fagområde med 
forskning i, hvorledes man gennem uddannelse og undervisning kan frem-
me anvendelsen og nyttiggørelsen af denne viden i praksis.  
 

Fra erhvervslivet og fra politisk hold er ønsket, at de studerende udover 
stærke faglige kompetencer - herunder også tværfaglige kompetencer - in-
den for deres felt (medicin, jura, økonomi, psykologi o.s.v.) desuden skal 
udvikle lyst og kompetencer til generelt at agere foretagsomt og innovativt 
i forbindelse med deres job. I forlængelse heraf ønsker man også, at under-
visningen skal bibringe de studerende lyst og kompetencer til at kunne star-
te egen virksomhed (entrepreneurship) eller at kunne se nye forretnings-
mæssige muligheder i jobbet som ansat i en eksisterende organisation eller 
virksomhed (intrapreneurship). 
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Denne udvikling er baggrunden for gennemførelse af dette projekt, som er 
støttet af Erhvervs- og Byggestyrelsen.  Som en del af projektet indgår stu-
dier af europæiske og danske universitetsmiljøer, hvor man har erfaringer 
med uddannelse og forskning i entrepreneurship. De empiriske studier er 
fulgt op af litteraturstudier.  Resultaterne fra projektet er præsenteret i en 
række rapporter og publiceringer i internationale tidsskrifter samt indlæg 
på konferencer i ind- og udland.  
 

Vore studier i udlandet og vore egne erfaringer som undervisere, forskere 
og med ledelsesopgaver i det danske universitetssystem indikerer, at en ef-
terlevelse af universiteternes nytænkte rolle rummer en række udfordringer 
og muligheder, som har store konsekvenser for universitetssystemet både 
indadtil i de faglige miljøer og udadtil i universiteternes samspil med det 
omgivende samfund. Ofte har man måttet etablere nye organisationsformer 
og indføre nye succeskriterier i forbindelse med vurdering af universitetets 
eller den enkelte medarbejders performance i forhold til den nye mere ud-
adrettede og praksisrelaterede rolle. 
 

Vore studier tyder også på, at uddannelse og undervisning for og ikke kun 
om entrepreneurship bør inddrage andre teori- og metodedannelser end 
dem, man almindeligvis praktiserer. De traditionelle managementteorier og 
modeller kan direkte være en barriere for at tænke i fornyelse og foran-
dring, og dermed for grundlaget for gennemførelse af en entrepreneuriel 
handling. 
 

Med hensyn til valg af pædagogisk form bør man ifølge forskningen inden 
for Entrepreneurship Education arbejde meget mere bevidst med den per-
sonlighedsudviklende dimension i universitetsuddannelserne. Uddannel-
serne og undervisningen kan med fordel opfattes som en proces, hvor man 
med inspiration i didaktiske og pædagogiske teorier og modeller meget be-
vidst søger at integrere formål, kontekst og målgruppe. Dette stiller store 
faglige og pædagogiske krav til underviseren, og det kræver evnen til at 
kunne arbejde praksisorienteret og akademisk på samme tid. 
 

På baggrund af vore studier og erfaringer mener vi at kunne konkludere, at 
universiteternes ”nye” rolle medfører en række nye muligheder, men at det 
også skaber en række nye udfordringer, som universiteterne ikke på nuvæ-
rende tidspunkt har et klart overblik over eller et strategisk, taktisk og ope-
rativt beredskab til at kunne tackle. På det enkelte universitet er det hen-
sigtsmæssigt, at man forholder sig til i hvilken grad, man ønsker at leve op 
til rollen som det entrepreneurielle universitet, og i hvilken grad undervis-
ning i entrepreneurship skal indgå som et element i uddannelsestilbuddet. 
Alle videregående uddannelsesinstitutioner skal ifølge den nuværende ud-
dannelsespolitik give mulighed for, at de studerende kan tage kurser i en-
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trepreneurship på et meritgivende niveau. Dette skal universiteterne for-
pligtige sig til i deres udviklingskontrakter. 
 

I denne rapport søger vi at udvikle en sammenhængende referenceramme, 
som peger på de muligheder og udfordringer, som møder universiteterne i 
deres nye rolle. Referencerammen bygger på veletablerede teoridannelser 
og empiriske studier.  
 

Det er vort håb, at resultaterne fra dette projekt vil kunne være til inspirati-
on på den enkelte uddannelsesinstitution, som har uddannelse i entrepre-
neurship på sin agenda. 
 

Det forventes også, at projektet kan være et godt bidrag til forskning i ”en-
terprise education”, som er et nyt forskningsområde, der internationalt er i 
stærk udvikling.  
 

Resultaterne vil også kunne anvendes på det erhvervs- og uddannelsespoli-
tiske plan i forbindelse med beslutninger om, hvilke rammebetingelser og 
konkrete initiativer det kan være hensigtsmæssigt at igangsætte, når målet 
er at få forsknings- og uddannelsessystemet til at medvirke ved etablering 
og udvikling af flere nye vidensbaserede virksomheder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PILE – Gruppen* 
Handelshøjskolen i Århus og Århus Universitet 
Den 31. marts 2006 
 
*) PILE-Gruppen (Pædagogisk Innovation af Læring i Entrepreneurship) 
udgøres af lektor Per Blenker, Århus Universitet, lektor Poul Dreisler og 
lektor John Ibsen Kjeldsen, Handelshøjskolen i Århus. I en del af perioden 
har projektmedarbejder Helle Færgemann været tilknyttet projektet. I slut-
ningen af denne rapport findes en oversigt over de danske og internationale 
publikationer, som på nuværende tidspunkt er udgivet i forbindelse med 
dette forskningsprojekt. Projektet har været medfinansieret af Erhvervs- og 
Byggestyrelsen. 
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KAPITEL 1.                                                       

UNIVERSITETERNES NYE ROLLE? 

Med henblik på udvikling af de såkaldte rammebetingelser og igangsættel-
se af konkrete initiativer oplever man i de fleste OECD- og EU-lande en 
stigende politisk interesse for at få belyst de ofte komplekse forhold, som 
har indflydelse på etablering af nye virksomheder og innovativ udvikling af 
eksisterende. Denne interesse bygger på antagelsen om, at innovation og 
entrepreneurship er og bliver en vigtig kilde til øget beskæftigelse, økono-
misk vækst og dermed grundlaget for større velfærd i et samfund. 
 

Denne udvikling har også i Danmark sat forskning og uddannelse i innova-
tion, entrepreneurship og intrapreneurship højt på den politiske dagsorden 
og medført oplæg til fælles initiativer på tværs af de forskellige ministerier. 

         Box 1. 
I regeringens debatoplæg til møde i 
Globaliseringsrådet peges der på, at 
der ikke er tilstrækkeligt fokus på 
entrepreneurship og iværksætteri på 
de videregående uddannelser i 
Danmark, og at Danmark i den for-
bindelse bør søge inspiration i 
USA, (Økonomi- og Erhvervsmini-
steriet, januar 2006). Flere under-
søgelser viser dog, at danske uni-
versiteter i stigende grad udbyder 
kurser i iværksætteri, og at interes-
sen herfor er inde i en positiv ud-
vikling hos de studerende. Interesse er dog kun et første skridt hen mod det 
at tage den endelige beslutning om at starte en ny virksomhed. Og i den 
sammenligning halter Danmark og danske universiteter efter USA, (Mini-
steriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, 2004b).    
 

Fælles for en stor del af disse nationale erhvervsfremmeprogrammer og -
initiativer er, at der sker en udvidelse af iværksætterpolitikkens og universi-
teternes traditionelle domæne og fokusområde. Medens det traditionelle 
fokus fortrinsvis har været rettet mod vækst med hensyn til antallet af ny-
etablerede virksomheder generelt, er fokus nu i større grad rettet mod 
forskning og uddannelse som kilde til erhvervsmæssig fornyelse og innova-

Se fx.( ”Regeringens Iværksætter-
handlingsplan fra januar, 2003”), og 
(”Oplæg om fokus på iværksættere 
og selvstændighed på universiteter-
ne”, Ministeriet for Videnskab, Tek-
nologi og Udvikling, marts 2003). På 
EU-plan har innovation, entrepre-
neurship og universiteternes rolle væ-
ret på dagsordenen de seneste 5-6 år, 
(”Communication from Commission- 
The role of the universities in the Eu-
rope of Knowledge, Brussels , 
2003”). 
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tion, idet de højteknologiske og videnbaserede iværksætter-virksomheder 
betragtes som et vigtigt led i indsatsen for at skabe forbedret konkurrence-
evne i det globale vidensamfund. Midlet til at nå disse mål antages blandt 
andet at være en øget kommercialisering af den viden, der frembringes på 
universiteter og på de højere læreranstalter. Man forestiller sig salg af viden 
på linje med salg af patenter og licenser. Årsagen til en forholdsvis lille 
grad af kommercialisering af nye ideer eller forskningsresultater fra univer-
siteterne eller fra private eller ansatte opfindere tilskrives ofte, at man i dis-
se miljøer og hos de enkelte personer mangler indsigt i erhvervsøkonomi-
ske og juridiske fagområder som eksempelvis forretningsudvikling, organi-
sation og ledelse, strategisk planlægning, markedsføring og patentering.  
 

Flere undersøgelser viser dog, at de såkaldte ”vækstskabende virksomhe-
der” målt på omsætning, værdiskabelse og beskæftigelse ikke nødvendigvis 
bygger på den nyeste forskningsbaserede viden eller den nyeste teknologi; 
men at disse virksomheder opstår inden for alle brancher (Kjeldsen & Niel-
sen 2004). Det, som kendetegner disse vækstvirksomheder på tværs af 
brancher og såkaldte vidensniveauer, kan være nye måder at gøre tingene 
på – herunder medarbejdernes og ledelsens evne til at kunne se nye mulig-
heder i forbindelse med udvikling af virksomhedens forretningsgrundlag. 
Både i det politiske system og i erhvervslivet møder man dog stadig den 
opfattelse, at vi i Europa kun vil være i stand til at bevare vort relativt høje 
velfærdsniveau, hvis vi konstant er på forkant med hensyn til udvikling af 
den nyeste viden og evner at kommercialisere denne viden i form af pro-
dukter og ydelser med et højt videnindhold. 
 

Som nævnt anfører det danske Ministerium for Videnskab, Teknologi og 
Udvikling, at danske universiteter og forskningsinstitutioner i stigende grad 
skal have fokus på mulighederne for virksomhedsetablering som en måde 
til at bringe forskningsresultater i erhvervsmæssig anvendelse, og at stude-
rende i højere grad skal tilskyndes til entrepreneurship og en karriere som 
selvstændig. Man forventer eksempelvis, at den nye Universitetslov kan 
skabe grundlag for mere erhvervsorienterede og entrepreneurielle universi-
teter, hvor det eksterne flertal i bestyrelsen “vil kunne give input om beho-
vet for viden- og kompetenceopbygning på iværksætterområdet” (Ministe-
riet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, marts 2003b). Det kræves, at 
dette direkte skal indskrives i de udviklingskontrakter som udformes mel-
lem ministeriet og de højere læreanstalter.  I alle nye uddannelsesbekendt-
gørelser, som udarbejdes af ministeriet, vil begreberne iværkssætteri og en-
trepreneurship også skulle indgå. Ministeriernes initiativ til igangsættelse 
af Danmarks Iværksætterakademi (IDEA), hvor universiteterne skal arbej-
de sammen med det øvrige uddannelsessystem og med erhvervslivet med 
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henblik på at gøre Danmark til et førende iværksætterland, må også ses 
som et vigtigt initiativ fra politisk side. I sit oplæg til Globaliseringsrådet 
peger Økonomi- og Erhvervsministeriet på, at der i dag ikke er tilstrække-
lig uddannelse og efteruddannelsestilbud for undervisere i Danmark, og at 
netop dette er en barriere for udbredelse og realisering af iværksætterånden 
i det danske samfund (Økonomi- og Erhvervsministeriet, januar 2006).  
 

I 2004 fremlagde den danske regering en rapport med 27 konkrete forslag 
til, hvorledes EU skal blive førende med hensyn til vækst gennem innova-
tion og fornyelse (Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, juni 
2004a). I denne rapport er det gennemgående budskab, at Europa, herunder 
Danmark, skal satse meget mere på videnservice, og at dette bør ske gen-
nem en større fokusering på forskning, uddannelse, innovation og samar-
bejde mellem den offentlige og den private sektor. Ovennævnte rapport 
bygger på det forhold, at EU halter bagefter eksempelvis USA, når det dre-
jer sig om at omstille sig til de nye konkurrencevilkår i den globale videnø-
konomi, hvor der konkurreres på evnen til både at udvikle, men også til at 
kunne tiltrække ny viden for at skabe fornyelse og vækst. Man vurderer, at 
universiteterne i EU bør spille en meget mere fremtrædende rolle i denne 
proces.  
 

I forbindelse med denne stigende politiske fokus på innovation, fornyelse, 
vækst og iværksætning har man fra de danske ministeriers side valgt at an-
vende begrebet entrepreneurship i stedet for det danske iværksætterbegreb, 
fordi det er et internationalt kendt og anvendt begreb, og fordi det favner 
bredere end det danske begreb.  
 

I Danmark har Erhvervs- og Boligstyrelsen (nu Erhvervs- og Byggestyrel-
sen) i samarbejde med en række andre OECD-lande gennemført et omfat-
tende projekt, hvis primære formål er at udvikle et indeks, hvor man ønsker 
at måle, hvorledes udvalgte områder og faktorer i de såkaldte ”rammebe-
tingelser” påvirker et lands evne til at generere nye virksomheder og skabe 
vækst i de eksisterende. Også i disse undersøgelser fremstår universiteterne 
som potentielle kilder til udvikling og vækst.  På tværs af de deltagende 
lande forsøger man at finde grundlag for at kunne udtale sig om ”bedst 
praksis”, når formålet er at evaluere universiteternes evne til at medvirke til 
etablering af nye videnbaserede virksomheder. I indekset indgår eksempel-
vis: omfanget af uddannelser i entrepreneurship udbudt af universitetet, 
universitetets samspil med interessenter uden for universitetet, anvendelsen 
af særlige undervisningsformer til fremme af entrepreneurship (Erhvervs- 
og Byggestyrelsen, 2004). 
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1.1. PROJEKTETS OVERORDNEDE FORMÅL, METODE OG 
FORVENTEDE RESULTATER. 

 
Nærværende projekt bygger på studier af internationale forskningsresulta-
ter samt casestudier af universitetsmiljøer i udlandet og i Danmark, hvor 
man arbejder med uddannelse og forskning i entrepreneurship. Formidlin-
gen af resultaterne fra projektet sker i to delrapporter, hvori resultaterne fra 
casestudierne i udlandet og Danmark er fremlagt, samt i nærværende ho-
vedrapport hvor der på baggrund af vore studier udvikles en referenceram-
me, hvor man kan hente inspiration i forbindelse med analyse og planlæg-
ning af uddannelse og undervisning i entrepreneurship på universitetsni-
veau. Resultaterne fra projektet er præsenteret på internationale konferen-
cer og danner grundlag for artikler i videnskabelige tidsskrifter og bøger.  
 

Vore case- og litteraturstudier tyder på, at der kræves særlige læringspro-
cesser, en særlig kultur, et særligt fokus - samt etablering af “nye” former 
for kontakter og relationer med mange interne og eksterne interessentgrup-
per, hvis universiteterne skal leve op til den rolle, som man rent politisk har 
tiltænkt dem i Europa og i Danmark. I mange tilfælde vil det også kræve 
udvikling af andre og ”nye” didaktiske og pædagogiske metoder og under-
visningsformer end de, der traditionelt anvendes i universitetsmiljøerne. Se 
eksempelvis Blenker, Dreisler, Færgemann & Kjeldsen (2004b) for et op-
læg til belysning og perspektivering af denne problemstilling på baggrund 
af casestudier i fire udenlandske universitets-miljøer. 
 

De indhøstede erfaringer antyder, at det ikke er en helt enkel problemstil-
ling at få universiteterne til at spille denne for mange nye rolle. Og man 
kan også stille spørgsmål som: Er rollen veldefineret? Hvorledes skal rollen 
udfyldes? Hvilke muligheder og problemer kan der vise sig på langt og kort 
sigt, hvis rollen udfyldes? Hvad kræver det af ledelsesmæssige og organi-
satoriske forandringer på universiteterne? Hvilke krav stilles til nye incita-
mentstrukturer?  Hvilke krav stilles der til uddannelserne og til undervis-
ningen med hensyn til indhold og form?  
 

Vi ønsker med dette projekt at medvirke til en yderligere belysning, men 
også en problematisering og en diskussion af disse problemstillinger og 
spørgsmål. 
 

I projektet arbejder vi ud fra følgende overordnede formål: 
 

• Det første formål omfatter en teoretisk og empirisk undersøgelse af 
hvad der forstås ved det såkaldte ”entrepreneurielle universitet”.  I 
den forbindelse søges belyst, hvorledes samspillet mellem interne og 
eksterne faktorer må formodes at ville påvirke et universitets udvik-
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ling hen mod en højere grad af entrepreneurielt fokus og adfærd. 
Denne del af projektet kan være til inspiration i forbindelse med ud-
vikling af strategier og ledelsesmodeller på universitets-, center- eller 
institutniveau. Her gives indsigt i de muligheder og udfordringer der 
opstår gennem et større samspil mellem universiteterne og erhvervs-
livet.  

 

• Det andet formål omfatter en undersøgelse af i hvilken grad ønsket 
om at fremme iværksættertrang og iværksætterkompetencer hos de 
studerende rent organisatorisk og ledelsesmæssigt kræver særlige 
ressourcer, kompetencer og en særlig innovativ adfærd på universite-
tet og hos de ansatte. I forlængelse heraf søges også belyst om - og i 
givet fald hvordan - uddannelse og undervisning, der skal fremme 
foretagsomhedsfantasi (enterprising behaviour) samt eventuelt resul-
tere i etablering af egen virksomhed (entrepreneurship), kræver en 
særlig form for didaktik og pædagogik. 

 

Det er derfor vort håb at dette projekt:   
 

• vil kunne være til inspiration på den enkelte uddannelsesinstitution, 
som har uddannelse i entrepreneurship (entrepreneurship education) 
på sin agenda. 

 

• vil være et solidt bidrag til udvikling af forskningen i ”enterprise 
education”, som er under stærk udvikling internationalt.  

 

• vil være til inspiration på det uddannelses- og erhvervspolitiske plan 
i forbindelse med vurderingen af, hvilke rammebetingelser og kon-
krete initiativer, det kan være hensigtsmæssigt at igangsætte, når må-
let er at få forsknings- og uddannelsessystemet til at medvirke ved 
etablering og udvikling af flere vidensbaserede virksomheder.  

 

Projektet bygger på en kombination af empiriske undersøgelser og studier 
af international litteratur. I det følgende afsnit gives en kort oversigt over 
nogle af de erfaringsbaserede udsagn og teser, som kan udledes på bag-
grund af vore studier i de fire europæiske universitetsmiljøer (se Blenker, 
Dreisler, Færgemann & Kjeldsen 2004b). 
 

1.2. ERFARINGER FRA FIRE EUROPÆISKE UNIVERSITETS-
MILJØER. 

 
Den empiriske del af projektet omfatter som nævnt studier af universitets-
miljøer i udlandet, hvor man har flere års erfaring med forskning og under-
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visning i entrepreneurship. Nogle af disse universiteter har eksplicit formu-
leret en vision om at udvikle sig til et såkaldt ”entrepreneurielt universitet”.  
 

Ideen om ”det entrepreneurielle universitet” er baseret på og rummer triple 
helix- tankegangen, som forudsætter, at universitetet er i et interaktivt og 
dynamisk samspil med sine omgivelser i særdeleshed erhvervslivet og det 
politiske system. Der er således tale om et universitetsmiljø:  
 

• som indgår i samarbejder eller alliancer med andre institutioner for at 
heterogene kompetencer kan mødes  

 

• hvor læringsformer meget bevidst udvikles under hensyn til formål 
og målgruppe 

 

• hvor praktisk viden kobles med teoretisk refleksion og faglig udvik-
ling 

 

• hvor personlig udvikling og evne til selvorganisering og egen læring 
styrkes. 

 
Gennem de fire casestudier har vi søgt en dybere indsigt i og forståelse af, 
hvad der kendetegner disse forsknings- og undervisningsmiljøer - herunder 
deres pædagogiske modeller og læringsformer. Denne indsigt har givet in-
spiration til udviklingen af vor referenceramme og vil blive uddybet i de 
følgende kapitler. 
 

Følgende fire universitetsmiljøer indgår i vore internationale studier: 
 

• University of Twente, Holland. 
 

• University of Central England, Birmingham, England. 
 

• Universität Rostock, Tyskland.  
 

• Stockholm School of Entrepreneurship, Sverige. 
 
I nedenstående figur sammenstilles de fire universitetsmiljøer med hensyn 
til kontekst og anvendelse af pædagogiske og didaktiske principper.  
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Tabel 1. Fire udenlandske universitetsmiljøer. 
 

De fire cases 
 TWENTE 

UNIVERSITY 
(NL)  

Teknisk 

ROSTOCK 
UNIVERSITY 

(D)  
Multifakultært

UCE BIR-
MINGHAM 

(UK)  
Multifakultært

SSES  
 

(S)  
Center 

Entre-
preneur-
ship 
uddan-
nelsens 
kontekst 

Det entre- 
preneurielle 
universitet 
 
Fakulteter for: 
Naturviden-
skab og 
Teknik og 
Business 
School 
(Nikos) 

Målsætning:  
at blive 
entrepreneurielt 
universitet 
 
Separat center  
i tilknytning til 
universitetet 
(ROXI / IBEC) 

Business School
og/eller 
Centeraktiviteter 
(ERDC) 
 
Netværkspart- 
ner i: 
Mercia Institute  
of Enterprise. 
9 universiteter 

Grundlagt af 4 
Universite- 
ter/skoler 
 
Netværk/fælles 
ressourcepulje 
 
Privat finansie- 
ring 
 

Pæda-
gogiske 
og di-
daktiske 
princip-
per og 
metoder 

-coaching 
-korttids 
stipendier 
-projekt-
arbejdspladser 
-interdiscipli- 
nære kurser 
-business plan 
-projektbase- 
rede fag 
-studenter- in-
kubatorer 

-simulationsspil 
-strukturerede 
fag 
-business plans 
-holistic ap-
proach 
-personlig udvik-
ling 
-entrepre 
Neurielle kom-
petencerog ad-
færd 

-idèlaboratorium 
-afhandling som 
business plan 
-generelle øko-
nomikurser 
-business plan 
konkurrencer 
Netværket er et 
marked for ud-
veksling af kur-
ser o.m.a. 
 

-gæstelærere 
-interna- 
tional/global 
approach 
-business plan 
konkurrencer 
-action, diversi- 
ty, imagination 
-paneldiskussio- 
ner 
-gruppearbejde 
-etc. 

 
I det følgende præsenteres i punktform nogle af de udfordringer, som man 
har mødt i disse udenlandske universitetsmiljøer.  Disse udfordringer og 
spørgsmål indgår som inspiration i forbindelse med udledning af vor refe-
renceramme: 
 

1.2.1. Universitetets relationer til eksterne interessenter. 
 

• Hvorledes motiveres interessenterne i ”triple-helix-modellen” til at 
søge viden om hinanden med henblik på dialog? 

 

• Hvorledes identificeres og koordineres grundlaget for etablering og 
igangsættelse af konkrete initiativer i samspillet mellem universitet, 
erhvervsliv og det offentlige system? 

 

• Hvorledes udvikles der hos parterne en accept af behovet for helt nye 
målepunkter og succeskriterier sammenlignet med dem, man almin-
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deligvis anvender på universiteterne, hos virksomhederne og hos det 
offentlige? 

 

• Hvorfor er nogle universiteter mere entrepreneurielle end andre? Bør 
alle universiteter sigte på at være entrepreneurielle? Hvad karakteri-
serer det entrepreneurielle universitets udviklingsproces? 

 

• Er politiske initiativer med henblik på at fremme den teknologiske 
og økonomiske udvikling i regionen en vigtig drivkraft og kilde til et 
universitets satsning på forskning og uddannelse i entrepreneurship? 
(Betydningen af universitetets kontekst). 

 

1.2.2. Undervisning i entrepreneurship – didaktik og pædagogik. 
 

• Kræver uddannelse i entrepreneurship en særlig pædagogik og en 
særlig didaktik? Og stiller dette særlige krav til uddannelsesmiljøets 
organisering?  

 

• Bør uddannelse og undervisning i entrepreneurship ske under speciel 
hensyntagen til kontekst? 

 

• Hvorledes etableres det såkaldte multifakultære entrepreneurielle 
universitet, hvor uddannelse i entrepreneurship har et bredere ad-
færdsmæssigt sigte end blot det at skabe en ny virksomhed? 

  

• Kræver undervisning i entrepreneurship sammenlignet med under-
visning om entrepreneurship særlige former for pædagogik og didak-
tik? 

 

• Bør undervisning i entrepreneurship opfattes som en pædagogisk 
proces, der omfatter både faglige og personlighedsudviklende ele-
menter? 

 

• Bør udvikling af hensigtsmæssige uddannelsesprogrammer i entre-
preneurship bygge på en integreret tænkning omfattende: formål, 
målgruppe og kontekst? 

 

• Bør begrebet ”diversity” indgå som en vigtig pædagogisk mulighed 
og udfordring i planlægning og gennemførelse af undervisning i en-
trepreneurship? 

 

• Er universitetslærerens høje grad af specialisering og ofte manglende 
tværfaglige og pædagogiske kompetencer en barriere for undervis-
ning i entrepreneurship på universitetsniveau?  
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Studier i disse fire universitetsmiljøer har understøttet vore litteratur-
baserede hypoteser om, at udvikling af uddannelser og undervisning i og 
ikke kun om entrepreneurship mest hensigtsmæssigt vil skulle ske gennem 
et stærkt samspil mellem forsknings- og uddannelsesinstitutionerne og er-
hvervslivet.  
 

1.3. SAMSPIL MELLEM UNIVERSITETER OG ERHVERVSLIV. 
 
De forskellige politiske initiativer nævnt i indledningen peger på uddannel-
sessystemet og herunder universiteternes rolle som et sted, hvor grundlaget 
for udvikling af nye vidensbaserede vækstvirksomheder kan skabes. Inter-
nationale undersøgelser og vore studier af udenlandske og danske universi-
tetsmiljøer viser, at kommercialisering af den viden, der udvikles på uni-
versiteterne, kan fremmes gennem et tæt samspil i den såkaldte ”triple-
helix”-tankegang: 
  

• Det offentlige system (gennem udformning af langsigtede rammebe-
tingelser og igangsættelse af konkrete initiativer på lands- og regio-
nalt plan).  

 

• Erhvervslivet (gennem kommercialisering af viden i form af patenter 
og produkter – og interesse for at medvirke med ressourcer og kom-
petencer i forbindelses med forsknings- og uddannelsesprojekter)  

 

• Universiteterne (gennem frembringelse af forskningsbaseret viden og 
udvikling af de studerendes faglige og personlige kompetencer).  

 
Opfattelsen af behovet for et tættere samspil mellem disse tre parter er et 
gennemgående træk i mange økonomiske og politiske rapporter. Således 
peges der i de to OECD-rapporter –  The Policy Agenda for Growth (2003) 
og The new Economy: Beyond the Hype (2001) – på, at drivkræfterne bag 
vækst og konkurrenceevne er et lands og dets befolknings evne til at kunne 
tænke i nye kombinationer af følgende fem såkaldte ”vækstskabere” i et 
samfund (se box 2).  
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Box 2. 

 
 
Denne stigende interesse for universiteternes rolle og betydning i den sam-
fundsøkonomiske udvikling og deres direkte medvirken til skabelse af øget 
velfærd er således ikke kun et dansk fænomen. Man kan sige, at vi i Dan-
mark har ladet os inspirere af en udvikling, som allerede er iværksat blandt 
de lande som vi traditionelt sammenligner os med; men som vi også kon-

• Innovation: Forskning og uddannelse på universiteterne er i samspil 
med forskning og forretningsudvikling i det private erhvervsliv en vig-
tig forudsætning for innovation og fornyelse.  

 

• Entrepreneurship: Nye virksomheder har øget deres andel af produk-
tivitetsvæksten, fordi de ofte er mere videnintensive og ofte anvender 
nye organisations- og arbejdsformer.   

 

• Menneskelige ressourcer: Et lands befolkning bør til stadighed være 
motiveret og have kompetencer til at udføre arbejdsopgaverne mere 
kreativt og bedre. Vi skal være bedre til at fremme forandringsparathed 
og nyhedstænkning omkring ledelse. Vi bør arbejde mere med nye læ-
ringsformer, der blandt andet kan medvirke til fremme af videndeling 
og videnspredning. Denne problemstilling vedrørende en generel fore-
tagsomhedslyst og -fantasi opfatter vi som noget meget centralt i dette 
projekt, og den vil blive taget op igen i kapitel 2 og 3 i forbindelse med 
en redegørelse af begrebet ”enterprising behaviour”. 

 

• Informations- og kommunikationsteknologi: En af de vigtigste kil-
der til udvikling og vækst er en stadig mere kreativ udnyttelse af de 
nye informations- og kommunikationsteknologiske muligheder. Det 
kræver udvikling af befolkningens kompetencer og færdigheder til at 
kunne tænke ny teknologi ind i alt, og det kræver, at man i virksomhe-
derne forstår at tænke nye teknologier ind i organisationens strategier 
og processer.  

 

• Globalisering: Grundlaget for at kunne tænke og handle globalt opfat-
tes som en afgørende forudsætning for at kunne skabe vækst, da den 
globale udvikling må formodes at ændre mulighederne og velstandsbil-
ledet på verdensplan indenfor de nærmeste år. Der vil ske en afgørende 
ændring i arbejdsdelingen, hvor lande som Kina, Indien, visse lande i 
Sydamerika og Østeuropa vil ”true” velstanden i USA og Europa, hvis 
ikke vi forstår betydningen af globalt samarbejde og udnyttelse af 
komparative fordele. Vi vil i dette projekt afholde os fra at behandle 
globaliseringsproblematikken, selvom denne er uhyre relevant i for-
bindelse med udvikling af danske universiteters entrepreneurielle kom-
petencer. 
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kurrerer med på det globale marked.  Det er derfor nødvendigt, at vi også i 
Danmark forholder os til denne udvikling (se box 3).  

        Box 3. 
Fra politisk side er man bevidst om, 
at disse forventninger til universite-
ternes nye rolle kræver nytænkning 
og store organisatoriske og ledel-
sesmæssige ændringer i universi-
tets- og forskningsverdenen gene-
relt samt på de enkelte universite-
ter. Man peger på følgende centrale 
spørgsmål som mulige barrierer for 
denne udvikling, idet man stiller 
følgende spørgsmål (Commission 
of the European Communities, 
2003):     

• how to achieve adequate and 
sustainable incomes for uni-
versities and to ensure that 
funds are spent most effi-
ciently; 

 

• how to ensure autonomy and professionalism in academic as well as 
managerial affairs; 

 

• how to concentrate enough resources on excellence, and create the 
conditions within which universities can attain and develop excel-
lence; 

 

• how to make universities contribute better to local and regional 
needs and strategies; 

 

• how to establish closer co-operation between universities and enter-
prises to ensure better dissemination and exploitation of new know-
ledge in the economy and society at large. 

 
Som angivet ovenfor viser vore studier i fire europæiske universitetsmiljø-
er, at ovennævnte forhold udgør nogle meget centrale og kendte problem-
stillinger, og at uddannelsesplanlægning og undervisning i entrepreneurship 
på mange universiteter stadig foregår på en måde og i en kontekst, som vi 
her vil benævne ”det traditionelle syn på entrepreneurshipundervisning på 
universitetsniveau” – se figur 1. 
 

Således fremgår det af et notat udar-
bejdet af EU- kommissionen: 
”Europe needs excellence in its uni-
versities, to optimise  the processes 
which underpin the knowledge soci-
ety and meet the target, set out by the 
European Council in Lisbon, of be-
coming the most competitive and dy-
namic knowledge-based economy in 
the world, capable of sustainable 
economic growth with more and bet-
ter jobs and greater social cohesion.” 
(Commission of the European Com-
munities, 2003). EU-kommissionen 
har som mål løbende at følge op på, 
hvorledes universiteterne lever op til 
denne for mange udvidede og entre-
preneurielle rolle. 



17 
 

 

Figur 1. Det traditionelle syn på entrepreneurshipundervisning på univer-
siteter. 

 

 
 
Den i figur 1 antydede tilgang til og håndtering af undervisningen i entre-
preneurship synes ikke at kunne understøtte de stærke politiske krav om, at 
universiteterne skal spille en mere aktiv rolle med hensyn til værdiskabelse 
i samfundet gennem medvirkning til udvikling af patenter, nye produkter 
og etablering af nye virksomheder eller innovativ udvikling af eksisterende. 
Realisering af disse mål kræver som nævnt et tættere samspil mellem virk-
somhederne i det private erhvervsliv, den offentlige sektor og det højere 
uddannelsessystem. Noget tyder på, at netop et sådant samspil kan give et 
land, en region og alle de tre interessenter nogle ”vedvarende konkurren-
cemæssige fordele” set i et internationalt perspektiv. Se figur 2, der viser 
sammenhænge mellem en række centrale begreber som drivkræfter i denne 
udvikling. Nøglebegrebet i udviklingsprocessen er at skabe rammerne for 
det innovative og entrepreneurielle samfund med entrepreneurielle perso-
ner, som – gennem en fortsat læringsproces – producerer viden, der kan 
omsættes til innovationer. De tre centrale begreber på individ-, på virksom-
heds- og på samfundsplanet er læring, videnproduktion og videnformidling 
samt innovation. Og selve drivkraften antages at være entrepreneurship. 
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Figur 2. Entrepreneurship and learning: The double act in the triple helix.  

 
Kilde: Matlay & Mitra (2002). 
 
De højere uddannelsesinstitutioner og herunder specielt universiteterne er 
således tiltænkt en meget central rolle i denne innovative og entrepreneu-
rielle proces i samfundet og i den enkelte region. Det har medført et behov 
for at anlægge et nyt syn på universiteternes rolle og på de læringsmål, som 
universiteterne skal leve op til.  Det stiller også nye krav til gennemførelse 
af de mest hensigtsmæssige læringsprocesser. Vi har valgt at simplificere 
dette i følgende figur som udgør næste led i udviklingen af vor reference-
ramme. 
 
Figur 3.  Det nye syn på universiteternes rolle, læring og læringsmål 
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Entrepreneurship er således erklæret som den mest betydningsfulde ”dri-
ver” i den fremtidige udvikling af et samfunds materielle og måske også 
immaterielle velfærd. Virksomheder, organisationer og det enkelte individ 
skal motiveres og have udviklet kompetencer til gennem refleksiv handling 
at kunne se nye muligheder og dermed medvirke til skabelse af forandring 
og værdi i samfundet. Denne evne og lyst til fornyelse og forandring opfat-
tes således som en vigtig menneskelig egenskab. En egenskab som i den 
internationale forskning benævnes ”enterprising behaviour”. Dette centrale 
begreb vil blive behandlet i det følgende. Tilsvarende vil begrebet ”det en-
trepreneurielle universitet” og begrebet ”læring” blive behandlet i de føl-
gende kapitler. 
 

1.4. ENTREPRENEURSHIP - OPFATTELSER, BEGREBER OG 
TEORIER. 

 
Studier af en række forskningsmæssige bidrag giver ikke klarhed over, 
hvorledes begreberne entrepreneur og entrepreneurship kan defineres. Ud 
over denne manglende klarhed er der også meget forskellige meninger om, 
hvilken form for forskning, der er behov for, alt efter om man ønsker hen-
holdsvis at forstå baggrunden for entrepreneuriel adfærd - eller om man øn-
sker at udvikle normative teorier og modeller, der kan anvendes som hen-
sigtsmæssige redskaber for entrepreneuren i forbindelse med dennes gen-
nemførelse af en entrepreneuriel beslutning og handling. Denne centrale 
problemstilling behandles i kapitel 3.  I forskningsverdenen bruges således 
stadig efter flere årtiers intense studier af fænomenet megen energi på at 
definere begreber som entrepreneurship og enterprising behaviour. Det vi-
ser, at der er tale om et komplekst område og en kompleks proces, som kan 
og som bør belyses ud fra mange forskellige forståelsesrammer. Denne 
multiple tilgang synes at være en forudsætning, hvis man ønsker at inddra-
ge faktorer i både omgivelserne og også personrelaterede forhold hos den 
potentielle eller etablerede iværksætter og i dennes netværk, når man øn-
sker at belyse og forstå baggrunden for gennemførelse af en entrepeneuriel 
handling. Box 4 angiver en sådan billede af den entrepreneurielle ”beslut-
ningsproces”. 
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            Box 4.  
Manglen på klarhed over, hvad be-
grebet entrepreneurship egentligt 
omfatter, medfører også, at de an-
vendte ressourcer på erhvervs- og 
uddannelsesmæssige initiativer 
med henblik på at fremme entre-
preneurship ikke altid sker på den 
mest hensigtsmæssige måde.  
  

Også inden for teori- og fagområ-
det ”entrepreneurship education” 
har ovennævnte mangel på klarhed 
vedrørende begrebet entrepre-
neurship og entrepreneurielle kom-
petencer resulteret i mange forskel-
lige bud på, hvad der skal undervi-
ses i, og hvorledes undervisningen 
eller læreprocesserne skal forløbe.  
Der peges på et stort behov for, at 
vi forskningsmæssigt prøver at 
skabe en bedre forståelse af for-
skellige sammenhænge mellem en-
trepreneurielle handlinger og læ-
ringsprocesser (Garavan & O’Cin-
neide 1994.1: 4; Gibb 2002: 238; 
Kyrö & Carrier 2005; Bechard & 
Toulouse 1998). Læring og læ-
ringsprocesser vil blive diskuteret i kapitel 4, hvor vi med udgangspunkt i 
forskellige pædagogiske og didaktiske teorier søger at angive nogle mulige 
veje for udvikling af uddannelser og undervisning i entrepreneurship på 
universitetsniveau. 
 

Det er dog stadig et centralt spørgsmål, om entrepreneurship i det hele taget 
kan indlæres gennem uddannelse og undervisning. Konklusionen er, at det 
kan det til dels; men at det kræver en særlig didaktik og pædagogik – med 
fokus på udvikling af såvel faglige som personlige kompetencer.  

Eksempelvis fremhæver Johannisson 
& Lundberg (2002) adgangen til fag-
lige og  sociale netværk, som væren-
de af stor betydning  for entrepreneu-
rens gennemførelse af en  entrepre-
neuriel handling:  “Enterpreneuring is 
a social process, usually initiated by 
an alert individual who however soon 
enough organises a team out of her 
personal network to enact the emer-
gent opportunity. That opportunity 
creation thus is a collective effort 
meaning that part of the environment 
is demarcated, bracketed, and sense-
made to subsequently materialise as a 
venture. The venture is an outcome of 
a truly interactive learning process 
where both the outcome and the 
process itself cannot be stated be-
forehand. Only by recognising ven-
turing, as a collective learning proc-
ess where venture and context are co-
created, will the would-be entrepre-
neur, i.e. the initiator of the process, 
gain the self-confidence needed to 
maintain the process.” 
Johannisson & Lundberg (2002 p. 20) 
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        Box 5.  
Det at kunne opdage en ny mulig-
hed før andre opfattes som noget 
centralt i forbindelse med entrepre-
neurielle evner og kompetencer 
(Schumpeter 1934; Kirzner 1973; 
Abell 1980). Det kræver en form 
for parathed (alertness) samt tran-
gen til også at udnytte de mulighe-
der, som andre måske ikke kan el-
ler har set. Entrepreneuren ser mu-
ligheden gennem ”de stragiske vin-
duer” i det korte øjeblik, de er åbne 
(Kirzner 1973). Litteraturstudier vedrørende selve læringsprocessen - ”en-
trepreneurship education” viser dog, at forskningen på dette område stadig 
er forholdsvis beskrivende, og at de opstillede råd og anbefalinger ikke ud-
gør noget klart mønster. Dette behandles i dybden i kapitel 3 og kapitel 4.  
 

I en del af forskningen anføres det, at der er behov for en mere teoribaseret 
undervisning i entrepreneurship (Fiet 2000a). Der argumenteres for, at man 
bør forsøge at skabe fælles definitioner af centrale begreber og forståelses-
rammer, så man på traditionel vis kan bygge ovenpå den allerede forelig-
gende forskningsbaserede viden. Det vil sige at frembringe akkumuleret 
viden, som er generaliserbar ud fra de traditionelle akademiske kriterier. 
Andre forskningsbidrag anlægger nærmest den modsatrettede synsvinkel, 
hvor der argumenteres for, at det at se en forretningsmæssig mulighed og 
starte en ny virksomhed er en helt unik situation og problemstilling, hvor 
teoretisk viden ikke er til stor nytte for hverken entrepreneuren eller for 
den, som skal undervise entrepreneuren eller den studerende. Forsknings-
baseret generel viden og anvendelse af generelle teorier og modeller kan 
måske endog hæmme entrepreneuren i dennes udnyttelse af sine helt unik-
ke evner til at kunne se nye muligheder, som andre ikke kan se.  
 

Vore casestudier har understøttet vor opfattelse af, at ”sandheden” ikke er 
et enten eller, og at teori- og erfaringsbaseret viden i form af modeller og 
værktøjer kan være nyttige i forbindelse med start og udvikling af en virk-
somhed. Vi mener også at kunne konkludere, at en dybere forskningsbase-
ret indsigt i, hvorledes et individs personlige karakteristika kan påvirke ev-
nen til at gennemføre en entrepreneuriel handling, er af stor værdi, når man 
ønsker at tilrettelægge uddannelser og undervisning i og ikke kun om en-
trepreneurship.  
 

Således skriver Koch (2003: 638) 
vedrørende Theory of Entrepreneur-
ship Education: “Any reflection on 
the teachability and learnability of 
entrepreneurial expertise first de-
mands an understanding of the teach-
ing and learning subjects. Here the 
focus is on subjects who undertake 
something innovative as intrapre-
neurs or entrepreneurs in order to 
generate added value through 
change.” 
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Som forsker og underviser kan man vælge at opfatte entrepreneurship som 
en slags eksakt videnskab, hvor man kan trække på en række økonomiske 
og samfundsøkonomiske teoridannelser (Science). Man kan også vælge at 
se entrepreneurship som en slags ”kunst” (art i forhold til science), hvor en 
entrepreneuriel handling har mange lighedstræk med kunstformer og derfor 
bør forstås som en slags ”økonomisk kunstform”. Se hosstående Box 6. 

         Box 6. 
Anlægges ”art”-synsvinklen bliver 
udvikling af kreative evner noget 
centralt, og et relevant spørgsmål er 
så, hvorvidt den kommende entre-
preneur overhovedet har brug for 
teori til at understøtte sin praktiske 
læreproces. Tilsvarende kan man 
argumentere for den opfattelse, at 
”traditionelle” undervisningsmeto-
der ikke kan anvendes, når målet er 
udvikling af kreative kompetencer, 
færdigheder og adfærd.  
 

Et formål med inddragelse af teori 
kan være at tilføre den potentielle 
entrepreneur nogle briller og kon-
krete redskaber, der kan fremme de faglige kompetencer og færdigheder i 
forbindelse med at kunne se forretningsmæssige muligheder samt at kunne 
vurdere disse i et ”realistisk” og relevant perspektiv. Her kan søges inspira-
tion i samfundsøkonomien, erhvervsøkonomien, Østrigerskolen, innovati-
onsteori osv. En for ureflekteret inspiration fra især det mikroøkonomiske 
paradigme og managementteorien kan dog måske virke direkte hæmmende 
for entrepreneurens måde at tænke og handle på. Således fremfører Gibb 
(2002) meget bombastisk, at entrepreneurielle kompetencer ikke fremmes 
på Business Schools, men måske tværtimod ødelægges i dette miljø. Det 
drejer sig eksempelvis om evnen til at se nye muligheder, til at kunne hånd-
tere risiko og usikkerhed, eller til at have en stor tro på, at man selv kan på-
virke sine omgivelser (internal beliefs of control).  
 

Et af formålene med vort projekt er netop, at vi ønsker at bidrage til en 
sammenkobling af den forskning, der beskæftiger sig med entrepre-
neurship, og den forskning, der beskæftiger sig med læring – herunder teo-
retisk didaktik, pædagogik og undervisningslære. Denne sammenkobling 
oplever man i stigende grad på internationale konferencer og i tidsskriftsar-
tikler; medens det tidligere har været således, at disse to forskningsområ-

Således fremfører Jack & Anderson 
(1999: 111): ”Moving to consider 
how these aspects can be taught, the 
science of management/ SME man-
agement is seen as teachable within a 
conventional pedagogic paradigm. 
However the art is seen as more prob-
lematic, it is experienta, founded in 
innovation and novelty but based on 
heuristic practice. As academics we 
cannot replicate the experiences of 
succesfull entrepreneurs, but we can 
use their experiences to develop the-
ory and this theory will help to bridge 
the abyss between the art and the sci-
ence of entrepreneurship”. 
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der, på grund af forskelle i forskernes baggrund og holdninger, ikke har be-
frugtet hinanden i større grad. Som nyere forskningsområde anlægges der 
dog som antydet mange forskellige opfattelser af, hvorledes undervisnin-
gen i entrepreneurship kan og bør praktiseres. Ud over de faglige forskelle 
kan der også registreres geografiske forskelle i anvendelsen af begreberne 
entrepreneurship education og enterprise education.  I Nordamerika taler 
man primært om ”entrepreneurship education”, mens man i Storbritannien 
og Irland foretrækker begrebet ”enterprise education”. Forskellen er ikke 
kun sproglig og geografisk men også indholdsmæssig: 
 

Entrepreneurshipuddannelse retter sig primært mod at stimulere entrepre-
neurship - forstået som opstart og ejerskab af en ny virksomhed – eller ud-
vikling af kompetencer til mere mulighedssøgende adfærd indenfor eksiste-
rende virksomheder (Intrapreneurship). Sammenlignet hermed er formålet 
og målet med uddannelse i enterprising behaviour bredere, idet man her 
mere på det generelle plan ønsker at udvikle personer med lyst og kompe-
tencer til at sætte i værk og udvise foretagsomhed. Enterprising behaviour 
kan således vise sig i mange forskellige kontekster, organisationer og ar-
bejdsroller – og ikke kun i forbindelse med opstart af virksomheder. I og 
med at organisationer kan designes, så de enten begrænser, forhindrer eller 
fremmer enterprising behaviour, er det vigtigt som medarbejder at lære 
hvordan man skaber strukturer, netværk og alliancer, som er hensigtsmæs-
sige i forbindelse med realisering af enterprising behaviour (Gibb 2002). 
Denne synsvinkel kan sammenstilles med den tidligere nævnte OECD rap-
port, hvor en af de fem drivkræfter for vækst i samfundet netop er udvik-
ling af foretagsomhedsfantasi og -lyst hos befolkningen generelt og ikke 
kun i forbindelse med det at etablere sig som iværksætter med egen virk-
somhed.  
 

En anden central synsvinkel er, hvorvidt entrepreneurship og udvikling af 
enterprising behaviour kan eller bør betragtes som et kollektivt eller et in-
dividuelt fænomen (Johannisson & Lundberg 2002; Laukkanen 2000).  
Den entrepreneurielle proces igangsættes måske af et opmærksomt individ 
med særlige egenskaber (alertness); men specielt i forbindelse med viden-
baserede virksomheder må entrepreuren hurtigt trække på andre fra sit per-
sonlige og faglige netværk for at kunne handle i forhold til den givne mu-
lighed. Man kan således opfatte den entrepreneurielle beslutningsproces – 
som en række mere eller mindre bevidste handlinger, hvor entreprenuren 
trækker på sit faglige og personlige netværk og opbygger nye netværk un-
der processen (Johannisson & Lundberg 2002). Et relevant spørgsmål er 
derfor, hvorvidt den ”traditionelle” undervisning i entrepreneurship i for 
ringe grad inddrager personlighedsudviklende aktiviteter, hvor man mere 
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bevidst arbejder med at udvikle de studerendes erkendelse af behovet for at 
etablere en højere grad af kompetencesynergi gennem opbygning af faglige 
og sociale netværk. Mange videnbaserede virksomheder etableres ved, at 2-
3 personer med komplementære kompetencer starter virksomheden sam-
men. Og i forlængelse heraf kan man måske endog formulere den hypotese, 
at mange nye videnbaserede virksomheder ikke bliver etableret - eller ikke 
opnår vækst, netop fordi entrepreneuren ikke evner at sammensætte de 
nødvendige komplementære kompetencer gennem etablering af et fagligt 
og personligt netværk. 
 

Vore litteraturstudier antyder, at det er vanskeligt at forudsige, hvilke per-
sonlige og faglige kompetencer, som skal udvikles for, at man med succes 
kan udfylde entrepreneurrollen i den helt konkrete situation. Dette problem 
medfører, at det også kan være vanskeligt at formulere klare formål og mål 
for uddannelse og undervisning i entrepreneurship. Vi mener dog, at vi 
gennem vore case- og litteraturstudier har fundet støtte for udledning af 
følgende udsagn af generel karakter, når målet er planlægning af uddannel-
sesprogrammer og undervisningsprocesser, der har som formål at udvikle 
de studerendes entrepreneurielle kompetencer og færdigheder:  
 

• En bevidst sammenkædning af formål, mål og målgruppe bør gene-
relt være udgangspunktet for planlægning og gennemførelse af læ-
ringsprocesser, og denne sammenhæng opfattes specielt vigtig i for-
bindelse med undervisning i entrepreneurship.  

 

• Det er af afgørende betydning for planlægning og gennemførelse af 
uddannelse og undervisning, at man har gjort sig klart, om formålet 
og målet er undervisning om eller i entrepreneurship. Valget er under 
indflydelse af, hvilken målgruppe, der er tale om. 

 

• Som planlægger af uddannelse og undervisning i entrepreneurship 
kan man anlægge både en art og en science synsvinkel. Valget af 
science og/eller art synsvinklen vil være relateret til, om formålet og 
målet er at undervise om eller i entrepreneurship. 

 

• Alt efter om formålet og målet med undervisningen er undervisning 
om eller i entrepreneurship, bør dette have indflydelse på valg af un-
dervisningens didaktiske synsvinkel og fundament (uddannelses-
programmets teoretiske og metodiske fundament kan eksempelvis 
bygge på management- og/eller entrepreneurteori). 

  

• Alt efter om formålet og målet med undervisningen er undervisning 
om eller i entrepreneurship, bør dette have indflydelse på valg af pæ-
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dagogisk metode (tilrettelæggelse af læringsprocesserne – teaching 
and/or learning).  

 

• Formålet og målet bør have indflydelse på, om undervisningen mest 
hensigtsmæssigt kan foregå i auditoriet eller i praksis (dvs. planlæg-
ning af undervisningens kontekst - fra ”elfenbenstårn” til ”entrepre-
neurielt universitet”). 

 

• Formålet, målet og målgruppen bør have indflydelse på, om under-
visningen mest hensigtsmæssigt skal tilrettelægges således, at den 
understøtter både individuelle og kollektive læringsprocesser  

 

• Formålet, målet og målgruppen bør have indflydelse på i hvilken 
grad fokus bør være på udvikling af den studerendes individuelle 
faglige kompetencer og/eller udvikling af individets sociale, net-
værksorienterede og kommunikative kompetencer. 

 
Disse udsagn er grundlaget for videreudvikling af vor referenceramme. Re-
ferencerammen bygger på den erkendelse, at der er behov for udvikling af 
nye fokusområder og ikke mindst en større bevidsthed om en række ind-
byrdes sammenhænge i den måde, man bør tænke uddannelse og undervis-
ning i entrepreneurship på universitetsniveau.  
 

I det følgende afsnit uddybes argumentationen for referencerammen ved, at 
vi som resultat af vore litteraturstudier præsenterer nogle konkrete uddan-
nelsesprogrammer fra udenlandske universitetsmiljøer, hvor man bevidst 
har arbejdet med entrepreneurship education – ud fra såvel en faglig som 
en pædagogisk synsvinkel.  Referencerammens enkelte dele vil blive be-
handlet og udbygget i kapitel 2, 3, og 4. 
 

1.5. ERFARINGER FRA UDENLANDSKE UDDANNELSESPRO-
GRAMMER.  

 
Vor gennemgang af forskellige uddannelses- og undervisningsprogrammer 
i entrepreneurship på universitetsniveau viser, at uklarheden om, hvad en-
trepreneurship egentligt er, kan give problemer med hensyn til formulering 
af, hvilke overordnede formål undervisningen eller læreprocesserne bør 
have, og hvilke konkrete læringsmål undervisningen skal sigte mod. I man-
ge tilfælde er der slet ikke formuleret nogen eksplicitte mål (Laukkanen 
2000: 7).  Flere forfattere konkluderer også, at forskningen i entrepre-
neurship education er begrænset, og at der er behov for en højere grad af 
forskning på dette område.  ”Researh on entrepreneurship education and 
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traning is sparse.  There is a lack of accepted paradigms or theories of en-
trepreneurship education and training” (Laukkanen 2000: 4). 
 

På baggrund af litteraturstudiet kan der dog opstilles nogle gennemgående 
træk, som indgår i det at formulere formål og mål  for undervisning i entre-
preneurship (Kyrö & Carrier 2005; Bechard & Toulouse 1998).  Nogle af 
disse centrale områder fremdrages i det følgende, og de vil sammen med 
vore casestudier indgå som inspiration ved udvikling af indholdet i vor 
samlede referenceramme, hvor målgruppe, kontekst, formål og læringsmål 
indgår som centrale og sammenhængende beslutningsområder. Således ar-
gumenterer Jonsson & Jonsson (2002: 13) for, at udvikling af nedennævnte 
kompetencer er noget centralt for en entrepreneur, og de indgår derfor som 
centrale didaktiske og pædagogiske mål for uddannelsesprogrammer i en-
trepreneurship ved University of Vaxjø, Sverige: 
 

• The development of communication abilities 
 

• The development of analytic abilities 
 

• The development of the facility in problem solving processes 
 

• The development of social interaction abilities 
 

• The development of global perspective and awareness 
 
Tilsvarende Sverige har man i Irland flere års erfaring med forskning og 
specielt undervisning i entrepreneurship. Årsagen til - eller resultatet heraf 
– er, at mange universiteter og business schools arbejder i tæt kontakt med 
erhvervslivet, se eksempelvis Limerick-modellen box 7 for en kort intro-
duktion til dette program for udvikling af de studerendes entrepreneurielle 
kompetencer og adfærd. 
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Box 7. 

 
 
Som konklusion på en omfattende undersøgelser af seks forskellige pro-
grammer på seks forskellige universiteter vurderer Garavan & O’Cinneide 
(1994.1: 4), at disse programmer er meget forskellige med hensyn til stort 
set alt, og at der endnu ikke er – og formodentligt aldrig vil blive – udviklet 
en generel model, som man som institution bare kan tage til sig. De to for-
skere konkluderer på den baggrund, at der er behov for forsøg og forsk-
ning, der opsamler og understøtter erfaringer med forskellige typer af pæ-
dagogiske modeller for udvikling af enterprising behaviour og entrepre-
neurship. Samtidigt udleder de to forskere dog, på baggrund af deres un-
dersøgelser, en række formål og mål, som mere eller mindre eksplicit ind-
går i de fleste af de seks undersøgte programmer (Garavan & O’Cinneide 
1994.1: 5), se box 8.  
 

Således fremfører Fleming (1999) i relation til University of Limericks ud-
dannelses-programmer i enterprising behaviour:  
 

”Knowledge and enterprising skills are the key to innovation led development 
and much modern industry in Irland has emerged from combinations of those 
two factors. As a result of the increased awareness of the benefits of enterpris-
ing skills, enterprise education is being widely introduced into higher educa-
tion institutions in Ireland. Its major objective is to help develop enterprising 
people and to inculcate an attitude of self-reliance through the process of 
learning. Enterprise demands imagination, lateral thinking, flexibility and en-
ergy. Preparation and cultivation of these attributes are occurring in the higher 
education system” (Fleming 1999: 405).   
 

I dette uddannelsesprogram arbejder man meget bevidst med at udvikle en-
terprising skills og motivere de studerende til at udvise enterprising beha-
viour. Det overordnede formål formuleres desuden i konkrete undervisning-
mål som virker styrende for indhold og valg af pædagogisk metode i Lime-
rick-modellen: 
 

The objectives of the Limerick model are, (Fleming 1999: 406): 
• To provide participants with an insight into the role of entrepreneur 

and entrepreneurial process, 
• To develop the core skills and attributes  necessary  for entrepreneur-

ship, such as creative problem solving, diagnostic skills, communica-
tion and projects to induce enterprising behaviour 

• To focus participants’ business vision so that they think strategically 
and can generate and manage business opportunities 

• To assist personal development through freedom and opportunity to 
practise entrepreneurship. 
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         Box 8. 
Garavan & O’Cinneide (1994.2) 
konkluderer desuden, at uddannel-
sesprogrammer, der udformes med 
henblik på at udvikle de studeren-
des motivation og kompetencer til 
en livsform eller arbejds-
markedsrelatering, som er karakte-
riseret ved enterprising behaviour, 
stiller store krav til underviserne:  
The most important conclusions 
that may be made with respect to 
the design of such programmes is: 
Focus on a specific target popula-
tion; the need for balance in terms 
of learning strategies; and pro-
gramme facilitator who has the ca-
pacity to adopt a multiplicity of 
roles. (Garavan & O’Cinneide 
1994.2: 20). 
 

Et gennemgående tema ved disse 
beskrivelser af uddannelser i entre-
preneurship peger på samspillet 
mellem universitet og erhvervsliv, og at dette samspil ofte kræver en større 
omstillingsproces på mange traditionelle universiteter. Dette er i fuld over-
ensstemmelse med erfaringerne fra vore danske og udenlandske casestudi-
er. 
 

Også Laukkanen (2000: 27-29) peger på dette problem, når han udvikler en 
model, som han mener vil være en hensigtsmæssig ramme for de universi-
teter, som opfatter det som deres primære formål at medvirke til regional 
udvikling i form af udveksling af viden mellem universitet og erhvervsliv. 
Det er i denne model et centralt område, at få de studerende til at udvikle 
ideer til nye virksomheder eller generere ideer til innovativ udvikling af ek-
sisterende virksomheder. Modellen benævnes “High level entrepreneuship 
education” og praktiseres ved University of Kuopio. Modellen benævnes 
også BGS-modellen, hvilket står for ”Business Generating Strategy”. Se 
box 9.  Denne uddannelses- og undervisnings-model er meget detaljeret be-
skrevet fra det helt overordnede formål ned til begrundelser for valg af ud-
dannelses- og undervisningsformer.  
 
 
 

”The following are the most com-
monly cited objectives of entrepre-
neurship education and training pro-
grammes:  

• To acquire knowledge ger-
mane to entrepreneurship 

• To acquire skills in the use of 
techniques, in the analysis of 
business situations, and in syn-
thesis of action plans 

• To identify and stimulate en-
trepreneurial drive, talent and 
skills 

• To undo the risk-averse bias of 
many analytical techniques 

• To develop empathy and sup-
port for all unique aspects of 
entrepreneurship 

• To devise attitudes  towards 
change 

• To encourage new starts-ups 
and other entrepreneurial ven-
tures.”
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        Box 9. 
Vore casestudier og egne erfarin-
ger fra det danske universitets-
system understøtter følgende ek-
sempler på barrierer for udvik-ling 
af entrepreneurielle holdnin-ger i 
det traditionelle universitets-
system. 
 

Laukkanen (2000: 27): Possible 
friction issues are, for example: 
    

• generic humanistic educa-
tion versus contextualized 
professional training 

 

• focus on functional speciali-
zation versus building gen-
eralist or pragmatic compe-
tences 

 

• analytic or decision-support 
orientation versus decision-
making, personal involve-
ment, social action 

 

• academic objective detach-
ment versus commitment to 
real-life business objectives 

 

• ideals of equality versus acceptance of relative, occasional inequality 
 
Nedbrydelse af disse barrierer er en af forudsætningerne for at fremme un-
dervisningen i entrepreneurship på universitetsniveau. Derfor har vi i dette 
projekt valgt at fokusere relativt meget på selve den kontekst, hvori uddan-
nelser og undervisning i entrepreneurship mest hensigtsmæssigt kan foregå. 
 

Som et resultat af vore case- og litteraturstudier må vi erklære os enige med 
Gibb (2002: 238), når denne på baggrund af sine litteraturstudier peger på 
følgende områder, hvor der er behov for en yderligere indsats: 
 

• Større fokus på selve det entrepreneurielle koncept – og en belysning 
af hvad dette koncept rummer. 

 

I lighed med andre undersøgelser 
konkluderer Laukkanen (2000: 26),  
at implementeringen af en ”entrepre-
neuriel education model” ikke er let, 
da det kræver meget store forandrin-
ger i forhold til den måde, hvorpå 
man traditionelt opfatter sin rolle som 
universitet. Det stiller krav om, at 
universitetet som institution også kan 
og vil udvise entrepreneuriel adfærd: 
 

“Universities are learning to cultivate 
practices and images of pragmatism 
and responsiveness vis-a-vis societal 
concerns, at the same time without 
compromising their traditional values 
of basic research, independence or 
objectivity” (Laukkanen 2000: 26). 
“Whatever the manifestation of an 
entrepreneurial education, different 
stances seem to exist about it. For the 
most conservative members of the 
academic community, the very con-
cept may be at least controversial, 
even dubious.”  
(Laukkanen 2000: 27).
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• Større fokus på den manglende akademiske accept af at beskæftige 
sig med området entrepreneurship. 

 

• Større erkendelse af at entrepreneurer ikke er en homogen gruppe. 
 

• Større fokus på behovet for organisering af viden om pædagogiske 
metoder vedrørende entrepreneursip education. 

 

• Større fokus på underviserens kompetencer (undervisnings-
/læringsniveau). 

 

• Større erkendelse af behovet for formulering af mål, målekriterier 
samt målemetoder for undervisningen i entrepreneurship. 

 

• Større erkendelse af at mange universiteter fungerer som ikke- entre-
preneurielle institutioner. 

 

• Større opbakning og støtte fra relevante interessenter i omgivelserne. 
 
Der er stor overensstemmelse i konklusionerne fra disse undersøgelser. Vi 
mener dog at kunne observere, at undersøgelserne beskæftiger sig for-
holdsvis lidt med universiteternes lyst og evne til fornyelse og innovation 
på overordnet institutionsniveau. Vi mener også at kunne konkludere, at 
den tænkning og de teoridannelser, der spiller en central rolle i udvikling af 
entrepreneurteorien repræsenteret ved Østrigerskolen og den Schumpete-
rianske tankegang, ikke synes at have nogen fremtrædende rolle som inspi-
ration for disse undersøgelser. Netop foreningen af disse to elementer kun-
ne pege i retning af, at udvikling af et nyt paradigme for entrepreneuriel læ-
ring (enterprise education) med fordel kunne fokusere på at udvikle ledel-
sesformer og læringsmiljøer, der tillader: “creative destruction, new ways 
of doing things and new combinations of knowledge” (Schumpeter 1934).  
 

Denne tilgang til udvikling af det entrepreneurielle universitet som ramme 
for udvikling af uddannelse og undervisning i entrepreneurship vil blive ta-
get op i kapitel 2 og 3 i denne rapport. Vore casestudier i de fire udenland-
ske universiteter understøtter klart betydningen af at anlægge denne syns-
vinkel, idet de undersøgte universitetsmiljøer på forskellige niveauer og ud 
fra forskellige modeller arbejder på at udvikle sig til “entrepreneurielle 
universiteter” med fokus på forskning og undervisning i entrepreneurship. 
 

Betragter man det internationale - og det danske universitetssystem - så er 
det for de ”gamle” klassiske universiteters vedkommende kendetegnet ved 
stabilitet, kontinuitet og interne faglige specialiseringer mere end ved “kre-
ativ destruktion” eller stor tværfaglighed. Alt efter formålet og målet har 
denne bevarende holdning og høje grad af specialisering på universiteterne 
sine fordele og ulemper i forbindelse med frembringelse og formidling af 
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viden.  Hvis formålet er at skabe grundlag for fornyelse og innovation, vil 
man ofte på og mellem de enkelte fakulteter opleve en række barrierer, som 
virker hindrende, når målet er at fremme enterprising behaviour og gen-
nemførelse af entrepreneurielle handlinger og adfærd i selve systemet, hos 
underviserne og hos de studerende.  
 

Skifter man betragtningsniveau fra det overordnede institutionsledelses-
niveau til selve undervisnings- og læringsniveauet, så arbejder man i dag på 
mange universitetsuddannelser ud fra andre faglige og personlighedsdan-
nende kompetence- og læringsmål end de, der understøtter en persons mo-
tiver og evner til at gennemføre entrepreneurielle processer og handlinger, 
se box 10. 
 
Box 10. 

 
 
I dette afsnit er viderebragt nogle af de erfaringer, man har gjort sig på en 
række universiteter, hvor man har udviklet forskellige uddannelser i entre-
preneurship. I det følgende afsnit skal kort sammendrages nogle centrale 
områder, som inddrages i den videre udvikling af vor referenceramme. 
 

1.6. GRUNDLAG FOR VIDEREUDVIKLING AF EN REFERENCE-
RAMME. 

 
Vore empiriske og teoribaserede studier viser, at undervisning, der har som 
formål at udvikle de studerendes entrepreneurielle kompetencer, sjældent 

Således fremfører Jonsson & Jonsson (2002: 13) vedrørende den traditionelle 
pædagogik og didaktik på universiteterne:   
 

”In traditional forms of learning the learning process usually takes its starting 
point in general abstractions, theories and principles. The student’s task is 
then to use these general abstractions in concrete situations. In an entrepre-
neurial learning – an informed way of learning - the learning process mostly 
reverses, that is the learning process mostly starts with questions raised by the 
students about actual situations and problems”.  
 

Fokuserer man specielt på undervisningen i økonomi og ledelse, så er denne 
ifølge Jack & Anderson (1999: 112) karakteriseret ved:   
 

”Traditional management education is positivistic, yet, entrepreneurship is 
anti-positivistic and entrepreneurial knowledge may be soft and personal. Fur-
thermore new business creation must also be inductive requiring leaps of per-
ception, and the ability to see things in a different way. Thus we see the limi-
tations of the science of management education in dealing with the unknown 
ability of entrepreneurship.” 
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fremmes i det eksisterende universitetssystem og ved anvendelse af de tra-
ditionelle undervisningsformer. Der findes også tegn på, at den traditionelle 
managementtilgang, der doceres på de fleste business schools, ikke har et 
indhold eller anvender pædagogiske metoder, der fremmer enterprising be-
haviour. Tværtimod er der en ret stor enighed om, at disse kan virke hæm-
mende på udvikling af sådanne kompetencer og adfærd. Specielt på han-
delshøjskolerne fokuserer man pr. tradition relativt meget på udvikling af 
analytiske kompetencer og færdigheder. Man anlægger ofte den holdning 
og antagelse i forhold til beslutningstagning, at man gennem indsamling af 
tilstrækkelig information kan gennemføre rationelle beslutningsprocesser 
og foretage rationelle økonomiske valg blandt mulige alternativer, som så 
afslutningsvis kan vurderes med hensyn til usikkerheds-, reversibilitets- ri-
sikovurderinger. En for ensidig indarbejdelse og ureflekteret anvendelse af 
denne grundlæggende positivistiske tankegang og metode kan måske have 
en negativ effekt på lysten og evnen til at tænke og handle innovativt og 
entrepreneurielt. Almindeligvis foregår undervisning på universitetsniveau 
på en sådan måde, at meget af den viden, de studerende tilegner sig, er ge-
neraliseret frem for at være kontekstualiseret. De fleste uddannelsesaktivi-
teter tager i meget høj grad udgangspunkt i universiteternes og herunder 
handelshøjskolernes tradition for at give de studerende generaliserbare og 
funktionspecialiserede færdigheder. Den dominerende undervisningstradi-
tion på universitetsniveau har også sit udgangspunkt i opfattelsen af men-
nesket som en objektivt, rationelt tænkende beslutningstager. Vi kan her 
antage at den grundlæggende erhvervsøkonomiske, samfundsøkonomiske 
og juridiske viden, som en entrepreneur har brug for, ”relativt let” lader sig 
formidle i et klasseværelse. Visse færdigheder som f.eks. markedsføring og 
ressourcetilvejebringelse kan sandsynligvis også delvist tilegnes ved ”tradi-
tionel” undervisning. Andre færdigheder – og i særdeleshed kompetencer 
som f.eks., evnen til at se nye muligheder, ledelse af forandringsprocesser 
og netværksopbygning – er det derimod mere vanskeligt at undervise i på 
traditionel vis.  
 

Stærkt forenklet kan man sige, at mange universitetsuddannelser inden for 
de naturvidenskabelige og til dels også de samfundsvidenskabelige områ-
der traditionelt har som mål at skabe indsigt og forståelse med udgangs-
punkt i:  
 

• Det generelle.  
 

• Det funktionsspecialiserede. 
 

• Det objektivt – rationelle. 
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Medens en entrepreneuriel handling ofte er karakteriseret ved: 
 

• At være unik. 
 

• At være integrerende. 
 

• At være subjektiv og kontekstuel. 
 
På baggrund af ovenstående antagelser kan vi i relation til visse universi-
tetsuddannelser stille følgende spørgsmål:  
 

• Dræber vi gennem nogle af vore universitetsuddannelser - og herun-
der måske specielt på de økonomiske uddannelser - grundlaget for 
innovation og entrepreneurship?  

 

• Uddanner vi personer, som er gode forvaltere af det eksisterende, og 
som ikke udvikler deres kompetencer til at virke som intrapreneurer 
og forandringsagenter i ofte institutionaliserede virksomheder og or-
ganisationer?  

 
Svarene på disse spørgsmål er ikke entydige, men tenderer nok i visse til-
fælde mod et – ja.  Og en central problemstilling er i forlængelse heraf, 
hvorledes man i et samfund vil og kan skabe incitamentssystemer og må-
lemetoder til evaluering af universiteternes evne til at leve op til den nye 
rolle som værende direkte værdiskabende for samfundet. Et centralt 
spørgsmål er også, om universiteterne er entreprepreneurielle nok til at 
kunne leve op til sådanne nye former for kort- og langsigtede formål og 
mål i relation til forskellige interessenter og målgruppers behov, ønsker og 
krav.  Udfyldelsen af denne, for mange universiteter helt nye rolle, stiller 
som anført nye krav til universiteternes selvforståelse, organisations- og in-
citamentsstrukturer samt til didaktik og pædagogik.  
 

Dette projekt skal som nævnt medvirke til at belyse og problematisere disse 
forhold.  Dette vil ske gennem en yderligere behandling af de begreber og 
sammenhænge, som fremgår af vor overordnede referenceramme, der er 
udledt og præsenteret i dette kapitel, og som vil blive uddybet i de følgende 
kapitler i denne rapport.  
 

1.7. ENTREPRENEURSHIPUDDANNELSE VED DANSKE UNI-
VERSITETER. 

 
Foretager man en sammenligning mellem Danmark og de øvrige Europæ-
iske lande, tyder meget på, at universiteterne i Danmark hidtil har spillet en 
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forholdsvis lille rolle, når det drejer sig om at udvikle studerende med en 
høj grad af iværksættertrang og iværksætterkompetencer. Eksempelvis 
fremgår det af GEM-rapporten (2002: 13), at ”kløften mellem forsknings-
institutionerne og erhvervslivet i Danmark er for stor”.   Hovedkritikken 
mod det danske uddannelsessystem i GEM-undersøgelsen er, at man i 
Danmark, og også i de fleste andre lande, der har deltaget i undersøgelsen, 
uddanner til lønmodtagerrollen frem for til rollen som selvstændig er-
hvervsdrivende. I GEM- rapporten (2002: 14) konkluderer man også, at 
Danmark blandt de 37 deltagende lande placerer sig klart i bunden, når 
man ser på, hvorledes kultur og sociale normer virker befordrende for 
iværksætteradfærd. På baggrund af fokusgruppeinterviews opstilles følgen-
de anbefalinger til universiteterne (GEM 2002: 15): 
 

• Demand that university management has business understanding and 
experience. 

 

• Be more commercially focused. 
 

• Encourage more open teaching – invite industry to take part. 
 

• Evaluate co-operation with industry positively. 
 

• Integrate increased commercialisation through corporate venturing. 
 
Anbefalingerne går meget på, at et vigtigt element i udvikling af entrepre-
neurmæssige holdninger og adfærd er et større samspil mellem forsknings- 
og uddannelsesinstitutionerne og det omgivende samfund – herunder er-
hvervslivet og det offentlige. Gennem de seneste 2-3 år er der dog – speci-
elt på handelshøjskolerne og de nyere universiteter – blevet sat fokus på 
forskning og undervisning i entrepreneurship. Og i GEM-rapporten (2003: 
21) er konklusionen på baggrund af en række eksperters udsagn, at over-
førslen af forsknings- og udviklingsresultater mellem universiteter og er-
hvervsliv er inde i en positiv udvikling. Man peger dog også på, at der er 
behov for et endnu tættere samarbejde, og at det offentlige system spiller 
en for passiv rolle med hensyn til at skabe de rigtige rammebetingelser. 
Som den anden store barriere nævnes ”forskernes manglende uddannelse i 
og erfaring med samarbejde med erhvervslivet”.  
 

Vi kan konkludere, at der – såvel internationalt som nu også i Danmark – 
er en eksplosiv interesse for at få belyst det højere uddannelsessystems nu-
værende aktivitetsniveau og fremtidige muligheder for at undervise og for-
ske i entrepreneurship. Vi kan også konkludere, at der stadig er et meget 
stort behov for en forskningsbaseret forståelse, hvor man kombinerer ind-
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sigt i entrepreneurteori med indsigt i didaktik og pædagogik. Vort bidrag 
hertil er en videreudvikling af vor referenceramme. 
 
Figur 4.  En sammenhængende referenceramme for udvikling af entrepre-

neuruddannelser på universiteterne 
 

 
 
I de følgende tre kapitler vil vor referenceramme blive uddybet og videre-
udviklet med henblik på at behandle spørgsmålene Hvor?, Hvad? og 
Hvordan? i ovenstående figur. 
 

Det kontekstuelle samspil mellem universiteterne, erhvervslivet og det poli-
tiske system danner grundlag for innovation og vækst. Spørgsmålet Hvor - 
som omhandler universiteternes kontekst og deres nye rolle behandles i 
Kapitel 2 – ”Den kontekstuelle udfordring”. 
 

Udvikling af de studerendes entrepreneurielle kompetencer kræver udvik-
ling og fornyelse af det faglige indhold og teorigrundlag i entrepreneurshi-
pundervisningen. Spørgsmålet Hvad og hvilke didaktiske udfordringer, un-
dervisningen i og for entreprising behaviour medfører, vil blive behandlet i 
Kapitel 3 – ”Den didaktiske udfordring”. 
 

Undervisning i og for foretagsomhed og enterprising behaviour og ikke kun 
om entrepreneurship kræver andre pædagogiske modeller end de, der tradi-
tionelt anvendes på universiteterne. Spørgsmålet Hvordan omfatter udvik-
ling af hensigtsmæssige undervisningsformer i entrepreneurship-
undervisningen og behandles i Kapitel 4 – ”Den pædagogiske udfordring”.  
 

Kapitel 5, Enterprising behaviour – men hvordan?, omfatter de samlede 
konklusioner og perspektiveringer i forhold til udvikling af vor samlede re-
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ferenceramme.  Kapitlet rummer dog også en række anbefalinger i relation 
til håndtering af de udfordringer og muligheder, som man oplever, når man 
som universitet, forsker eller underviser vælger at efterleve de forventnin-
ger, som ligger i universiteternes nye rolle.  
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KAPITEL 2.                                                       

DEN KONTEKSTUELLE UDFORDRING. 

Udvikling af undervisning i entrepreneurship på universitetsniveau kan ha-
ve mange dimensioner som f.eks. at udarbejde en ny fagbeskrivelse eller 
overveje hele fagporteføljens sammensætning. Det viser sig dog hurtigt, at 
udviklingen kræver betydeligt mere end blot at beskæftige sig med det fag-
lige indhold.  
 

Den praksis, som erfares på egen krop, den empiri der indgår i denne rap-
port og den hastigt voksende litteratur om netop uddannelse og undervis-
ning i innovation og entrepreneurship, viser, at der må stilles ganske andre 
krav til netop dette felt end til megen anden undervisningsudvikling og til-
rettelæggelse. Ved at gå dybere ind i hvad det er for rammer, der skal ænd-
res, røres der ved nogle grundlæggende forhold for universiteternes frem-
tid, hvis de ønsker at deltage i den udvikling, der kan benævnes ’den globa-
le videnøkonomi’.  
 

Dette kapitel vil søge at give en pejling af de eksogene vilkår, der opstilles 
for universiteternes rolle i videnøkonomien, og – især – hvilken tolkning 
dette kan få for fremtidens uddannelse i entrepreneurship samt vurdere, 
hvilken betydning disse vilkår kan have for interne strukturer og processer, 
ligesom behandlingen også vil berøre lærerrollen. Vort udgangspunkt er, jf. 
nævnte empiriske erfaringer, at undervisningen i entrepreneurship i meget 
høj grad udfordrer den kontekst, den skal udfolde sig i.  
 

Vi har i det indledende kapitel fremhævet samspillet mellem universitet, 
erhvervsliv og myndigheder som en del af forudsætningen for et samfund i 
forandring. Samspillet er benævnt ’triple helix’, som bl.a. giver sig udtryk i 
dannelsen af netværk og etableringen af hybride organisationer til fremme 
af innovation og styrkelse af konkurrenceevne. Det er bl.a. denne bag-
grund, der kan sættes op som forståelse eller ramme for udviklingen af en-
trepreneurship i universitetsverdenen.  
 

Flere udsagn understøtter denne udvikling, idet der tales om, at ”det klassi-
ske, sandhedssøgende og distancerende universitet udfordres i disse år af 
en ny type universitet, der ikke opfatter viden i samme absolutte forstand 
som det klassiske og indgår i tætte, innovative læringskredsløb med ekster-
ne parter” (T. Bager i Christensen & Poulfelt, 2005). Bager fortsætter og 
nævner, at ”det især er de yngre universiteter, der bevæger sig i en retning 
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af det, man kunne kalde netværksuniversitetet, men også de ældre kastes ud 
i organisatoriske transformationsprocesser”.  
 

Synspunktet om ”at forskningen bør målrettes bestemte behov og finansie-
ringen både er den private og den offentlige sektors ansvar og at der lægges 
vægt på det individuelle og det tværfaglige” blev fremlagt i GEM - rapport 
(Global Entrepreneurship Monitor), 2003, der ligeledes viste, at der var 
sket et fald i det generelle syn på omfanget af samarbejde/videndeling mel-
lem universitet og erhvervsliv.  
 

Ved samme anledning udtalte direktøren for MIT Entrepreneurship Center, 
Kenneth Morse, at ”opfindelsen af en ny brillant teknologi gør det ikke 
alene, hvis den spærres inde i et elfenbenstårn. Jobbet er ikke færdiggjort, 
før den nyfundne teknologi er omsat globalt til produkter og salg” (Mandag 
Morgen 2003). 
 

Siden er der gennemført nye analyser og fremsat flere forslag til forbedrin-
ger (se bl.a. Regeringsrapporten ”Nye veje mellem forskning og erhverv – 
fra tanke til faktura” (Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, 
2003a) og nyere analyser af bl.a. Videnservice-sektoren), som viser, at der 
fortsat er god plads til at udvide samarbejdet. Alle er eksempler på den 
problemstilling, som illustrerer begrebet ’triple helix’. I alle tilfælde er der 
tale om, at innovation og entrepreneurship er knyttet til den diskussion, der 
hersker om, hvilken rolle universitetet skal spille i et fremtidigt dynamisk, 
innovativt vidensamfund, hvor forandring baseres på den viden, der produ-
ceres og formidles i et tæt, gensidigt samspil mellem universitet og sam-
fund, og hvor politiske kræfter indgår som forudsætning for tilvejebringel-
sen af de nødvendige rammebetingelser.  
 

Den samme problemstilling er søgt illustreret ved betegnelsen ’det entre-
preneurielle universitet’. Dette begreb står for en institution, der er i tæt 
kontakt med det omgivende samfund. Udgangspunktet er dog et andet end 
’triple helix’ tanken, idet det simpelthen var et begreb, der blev hæftet på 
kendte, innovative universiteter, f.eks. Stanford i USA, der efter afslutnin-
gen af 2. Verdenskrig blev nødt til at etablere kontakt med ’markedet’ for 
at overleve. Begrebet, ’det entrepreneurielle universitet’, er også indført i 
den europæiske debat, hvor diskussionen af realiseringen af begrebet har 
betydeligt mere radikalt forandrende konsekvenser, end det er set i den 
amerikanske virkelighed. 
 

Forskellen mellem den amerikanske og den europæiske forståelse har gi-
vetvis at gøre med de kulturelt og økonomisk forskellige baggrunde. Den 
amerikanske universitetsverden har været og er stadig, i højere grad end 
den europæiske, baseret på private midler: enten donationer, forsknings- og 
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udviklingskontrakter eller betalte uddannelser, der udgør en stor del af de 
løbende indtægter. Den indre organisation, strukturer, processer og kultur 
vil naturligt indstille sig på at agere i overensstemmelse med sådanne ydre 
betingelser. Samme mekanisme er gældende for de europæiske universite-
ter. Her er de ydre betingelser dog anderledes, idet universiteterne i langt 
de fleste tilfælde er statsfinansierede, og den interne organisation er i over-
ensstemmelse hermed. Dvs. at de ikke i samme grad er markedsorientere-
de. 
 

Forskellen manifesterer sig ved, at man i det amerikanske tilfælde hele ti-
den må være i tæt samspil med sit ’marked’, hvorimod det europæiske først 
skal igennem en voldsom politisk påvirkning, før det begynder at orientere 
sig mod et ’marked’, som dog ofte alligevel ikke er afgørende for økono-
misk overlevelse. Dette betyder derfor, at der skal arbejdes hårdt for at ind-
se, at betingelsen for, at ’tæt samspil med markedet’ kan opfyldes, er, at der 
internt i organisationens strukturer, processer og kulturer skabes betydelige 
ændringer.  
 

Selvom der ikke umiddelbart er nogen begrebsmæssig sammenhæng mel-
lem ’det entrepreneurielle universitet’ og uddannelse/undervisning i entre-
preneurship, vil sammenkædningen i denne rapport netop være udtryk for 
den udfordring, universiteterne står overfor i forbindelse med udviklingen 
af entrepreneurship som et fokuseret uddannelsesfelt. 
                                                                                                                                                                          

2.1. OVERSIGT OVER BEHANDLINGEN AF KONTEKSTENS BE-
TYDNING.     

                                                                                                                                                                          
Kapitlet vil præsentere det udgangspunkt, der er grundlaget for den valgte 
forståelse af begrebet entrepreneurship i en uddannelsesmæssig sammen-
hæng (se figur 5). Derefter vil begreberne ’triple helix’ og ’det entrepreneu-
rielle universitet’, blive behandlet mere udførligt for bl.a. at etablere en 
ramme for gennemgangen af den empiri, der er indsamlet ved de fire euro-
pæiske universitetsinstitutioner. Undervejs vil der blive givet en række an-
befalinger til en konstruktiv forståelsesramme for udvikling og etablering 
af undervisning i entrepreneurship i universitetsregi.  
 

Ligeledes medinddrages nogle synspunkter på lærerrollen i forbindelse 
med entrepreneurshipundervisning. Dette vigtige felt har ikke haft særlig 
opmærksomhed i det empiriske casearbejde, men er, efterhånden som ar-
bejdet er skredet frem, blevet mere og mere påtrængende, idet man vanske-
ligt kan tale om alt andet vedrørende entrepreneurshipuddannelse uden og-
så at berøre lærerrollen.  
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I overensstemmelse med den generelle model, der er udviklet til illustration 
af dette arbejde, vil vi i dette kapitel beskæftige os med det hjørne af tre-
kanten, der rummer overvejelser og diskussioner om kontekstens betydning 
for ændringer i didaktiske og pædagogiske forståelser som grundlag for 
uddannelse i entrepreneurship. 
 
Figur 5. En ny entrepreneuriel kontekst fordrer ændringer i didaktik og 

pædagogik 

 

2.2. DET POLITISKE PRES FOR FORANDRINGER. 
 
Indledningens citerede udsagn om fremtiden for danske universiteters ind-
retning er eksempler på sammenkoblingen mellem innovation og entrepre-
neurship som universitetsaktiviteter, og begge giver de udtryk for, at der 
skal ske forandringer i rammerne for universiteterne, hvis de skal medvirke 
til at give fremdrift og økonomisk velfærd i en global konkurrence. Den 
udvikling, der de seneste år har været i en række europæiske lande, og det 
politiske pres, der har manifesteret sig, markerer, at det er stærke kræfter, 
der skal til for at ændre universitetsverdenen fra en passiv og elitær selvfor-
ståelse (som elfenbenstårn) til et direkte, medspillende aktiv for samfun-
det.1  
 

                                                 
1 Se f.eks. European Economic and Social Committee (2003), Kommissionen for de Eu-
ropæiske Fællesskaber (2003) og Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber 
(2004) 
 

 
pædagogik kontekst 

didaktik 
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Alle anbefalinger og diskussioner peger på, at der skal ske ændringer, sva-
rende til det slogan, der i 1995 blev markedsført af den danske regering, 
som ønskede, at samfundet skulle præges af en ’selvstændighedskultur’ i 
modsætning til den ’lønmodtagerkultur’, som man mente havde præget ud-
dannelserne i 70´erne og 80´erne. Til det formål satte man en kampagne i 
gang, som nok har sat sig spor, men ikke har slået markant igennem. Læser 
man redegørelser og anbefalinger af nyere dato, er de gentagelser af bud-
skaber, som også blev udsendt tidligere. Det nye, der i Danmark er kommet 
ind i diskussionen siden 1995, er universiteternes lovfæstede nye rolle, 
nemlig at deres ”… forsknings- og uddannelsesresultater skal bidrage til at 
fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet. Universitetet skal som 
central viden- og kulturbærende institution udveksle viden og kompetencer 
med det omgivende samfund…” (Universitetsloven 2003: § 2, stk. 3 (i ud-
drag)). 
 

Det paradoksale ved denne udvikling er, at universiteterne de sidste 35-40 
år har medvirket til at skabe grundlag for vækst, velfærd og udvikling i 
samfundet. Problemstillingen er blot, at den stigende andel af unge, der 
inddrages i længere og længere uddannelsesforløb, undervejs mister kon-
takten med det (erhvervs)liv, der skulle give grundlaget for den selv-
stændighedskultur, der efterlyses. Da kravene til hurtig omsætning af viden 
til markedet jf. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (2003a) 
er steget i samme takt, er problemet blevet åbenbart.  
 

2.3. UDDANNELSE SOM LØFTESTANG FOR SELVSTÆNDIG-
HEDSKULTUREN. 

 
Tidligere har ”selvstændighedskulturen” givetvis kunnet udfolde sig natur-
ligt. Generationsskifte i landbruget og håndværket betød, at de, der startede 
virksomheder, ofte havde både en erhvervsrelevant og kommerciel bag-
grund og – ikke mindst – havde selvstændige virksomhedsejere som fædre. 
Faldet i antal virksomheder og det stigende antal unges søgen til længere 
uddannelser har medført øgede krav til, at der generelt i skolesystemet og 
specielt på universitetsniveau stilles særlige krav til at genetablere kontak-
ten med ”det omgivende samfund”.   
 

Det spørgsmål, der stilles i ”Green Paper – Entrepreneurship in Europe” 
(European Economic and Social Committee,  2003: 18), der behandler dette 
spørgsmål, lyder:  
 

”How can education support the development of the awareness 
and skills necessary for developing an entrepreneurial mindset 
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and skills (entrepreneurship training as part of a school’s cur-
riculum, getting entrepreneurs into the classroom, apprentice-
ships for students to work with experienced entrepreneurs, more 
entrepreneurial training in universities, more MBA programmes, 
matching entrepreneurial training with public research pro-
grammes)?”  

 
De svar og anbefalinger, der lægges ud til efterfølgende debat, er:  
 

”As already discussed in the main part of this opinion, an entre-
preneurial mindset cannot be taught, but can be stimulated. Cur-
rently, too few younger people consider starting and running 
their own business as a realistic and appealing career option.  
More young people need to be exposed to the concept of entre-
preneurship from an early age. There also needs to be greater 
concentration on entrepreneurship in teaching later in the edu-
cation process. This should cross-cut traditional academic disci-
plines rather than be merely circumscribed to business studies.  
The potential for people to become entrepreneurs later in life 
should also be encouraged.” 

 
Heri opsummeres en række af de problemstillinger, der er nævnt ovenfor, 
og andre tilføjes. Diskussionen om, hvorvidt ”an entrepreneurial mindset” 
kan læres eller blot stimuleres, skal ikke tages op her, alene fordi det kan 
være svært at adskille læring og stimulering. Mere interessant er påpegnin-
gen af, at der bør ses på, om den traditionelle universitetsopbygning udgør 
en barriere, idet der advokeres for tværdisciplinære udviklinger, som ligger 
udover de generelle ”business studies”. Desuden peges på, at undervisning 
i entrepreneurship også hører til porteføljen af livslang læring. I spørgs-
målsformuleringen er indføjet eksempler på udviklinger, hvor entrepre-
neurshipuddannelse også bør indgå i sammenhæng med offentlige forsk-
ningsprojekter og -programmer. 
 

Særlig interessant er bemærkningen om, at undervisning i entrepreneurship 
bør udstrækkes til andre fagområder end virksomhedsfag og handelshøj-
skoler. Udsagn herom er blevet fremført med stor kraft af Alann Gibb, der 
med samme udgangspunkt noterer (Gibb 2002), at entrepreneurshipunder-
visning bedst folder sig ud i centre, der ikke er for stærkt formaliseret ind i 
business schools, og at der ikke bør være en for stærk formalisering om-
kring uddannelser i dette felt. Hellere en løsere struktur for ikke at kvæle 
”the entrepreneurial spirit”. Andre mener, at business schools fokuserer for 
meget på en ’analytisk problemløsning – risikoavers tilgang’, samt at de for 
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det meste beskæftiger sig med store og mellemstore virksomheder. Gibb 
advokerer selv for, at man skal etablere uddannelsen i et område, hvor man 
har såvel adgang til som samarbejde med ’the stakeholder community’, og 
tage del i joint ventures og incubator-aktiviteter sammen med andre stake-
holders for på den måde hele tiden at måle sin værdi med andre stakehol-
der-øjne.  
 

2.4. LÆRINGSMÅL – ENTREPRISING BEHAVIOUR. 
 
I den angelsaksiske verden skelnes mellem ’university’ og ’business 
schools’. Gibb gør sig til talsmand for, at universiteterne har fået udfor-
dringen af politikerne og det er universiteterne selv, der skal tage den op. 
Dette vil kunne medføre, at man går bort fra den snævre iværksætterbe-
tragtning (business orientation) og retter blikket mod udviklingen af ’the 
enterprising person’, som vil kunne begå sig både som ejerleder af en min-
dre virksomhed, som ’entrepreneurial person’ (iværksætter) og som den, 
der forfølger entrepreneurship og innovation i store virksomheder (in-
trapreneurship), eller som generelt er en person, der udviser ’entreprising 
behaviour’.  
 

Gibb er klar over, at denne skelnen mellem en ’entreprising person’ og en 
’entrepreneurial person’ er vanskelig at gennemføre på andre sprog end en-
gelsk, og han beskriver den første person som et menneske, hvis adfærd er 
præget af kreativitet og initiativrigdom, som er initiativtagende, ledende for 
andre og i stand til at gøre ting på en anden måde. Den anden persontype, 
’den entrepreneurielle person’, er ganske lig den første dog med den for-
skel, at den pågældende tænker på at skabe en virksomhed for sig selv – på 
at blive iværksætter.  
 

På dansk kunne man anvende begrebet foretagsomhedsfantasi2 som en 
egenskab, der rummer træk som forestillingsevne, kreativitet eller ’imagi-
nation and creativity’ og som kan spaltes i to undergrupper, afhængig af, 
om foretagsomheden har at gøre med iværksætteri, dvs. at starte sit eget el-
ler anden form for skabende aktivitet. 
 

Begge forståelser vil blive anvendt her. Vi har altså at gøre med en uddan-
nelsesforståelse, der har til hensigt at fremme ’entreprising behaviour’ og 
dette uanset, om resultatet bliver en ny virksomhed, en udvikling i en be-

                                                 
2  Citeret efter tidl. adm. dir. for B&O Anders Knutzen, der i et foredrag nævnte dette 
begreb som nedskrevet af grundlæggerne af B&O i 1925 i det, man i dag ville kalde en 
visionsplan. 



44 
 

 

stående, eller om det på anden måde fører til, at en person har fået sine 
medfødte gener eller tillærte skabende evner stimuleret eller udviklet. 
 

Vender vi tilbage til Gibbs skelnen mellem universitet og business school, 
er hans argument, at business school uddannelser handler om business, 
mens uddannelse i entrepreneurship handler om ’new venture manage-
ment’, ’business planning’, ’growth’ og ’innovation’. Den måde, business 
schools organiserer deres viden på, er baseret på specialfunktioner som 
marketing, regnskabsvæsen etc. (se kap. 3 for en diskussion heraf). Det 
handler ikke om at flytte entrepreneurshipundervisning væk fra business 
schools til nye uafhængige universitetscentre, men om at etablere undervis-
ning i omgivelser, der søger at integrere teori og praksis, og som rummer så 
megen intellektuel spændstighed, at den (undervisningen) kan etableres på 
alle mulige forskellige universitetsfaglige områder.  
 

Allan Gibb slutter sin artikel med følgende programerklæring: ”The chal-
lenge here is to distance the ‘subject’ from its heroic ideology and associa-
tion with business and market liberalization philosophy. This paper has ar-
gued that there is a need for a radical Schumperterian shift in entrepre-
neurship education involving ’creative destruction’ and new ways of orga-
nizing knowledge and pedagogy’. Such a move would be paradoxically the 
’last fling’ of Schumpeter as the centerpiece for the teaching of entrepre-
neurship. Arguably, without such a denouement, fundamental progress will 
not be made.” (Gibb 2002: 259). 
 

Den erkendelse står ikke alene. Mange forfattere har i de seneste år kon-
centreret sig om sammenhængen mellem vellykket uddannelse i entrepre-
neurship, uddannelsens kontekst og den pædagogik og didaktik, der knyttes 
til området. Bl.a. tager David A. Kirby emnet op ved at spørge: Entrepre-
neurship Education: Can Business Schools Meet the Challenge? (Kirby 
2002). 
 

Gibbs synspunkter har i høj grad dannet grundlag for behandlingen af em-
net i dette projekt. At business schools per definition handler om business 
og har organiseret deres viden i funktioner er åbenbar; men dette forhindrer 
ikke, at den type institutioner kunne ændre sig, idet de kunne vedblive at 
arbejde med business, men de kunne også organisere deres viden og praksis 
således, at de kunne have med entrepreneurship at gøre og – især – med 
udvikling af entreprising behaviour.   
 

Hermed er et første grundlag præsenteret for universiteternes rolle i udvik-
ling af entrepreneurshipuddannelse, hvor målet er udtrykt som en ’udvik-
ling af entreprising behaviour’. Den største udfordring som uddannelse i 
entrepreneurship står overfor er uden tvivl konteksten, rammerne, og hertil 
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hører også spørgsmålet om etablering af det entrepreneurielle universitet. 
Forinden begrebet ’det entrepreneurielle universitet’ præsenteres, vil 
grundlaget for det – triple-helix-tankegangen – blive berørt. 
 

2.5. TRIPLE HELIX - GRUNDLAGET FOR ”DET ENTREPRE-
NEURIELLE UNIVERSITET”. 

 
Triple Helix er en metafor, lånt fra bioteknologien. Begrebet betyder helt 
enkelt tre spiraler og refererer til biomolekylære DNA-strukturer i biofy-
sikken. Metaforen er en illustration af tre kræfter eller aktører i samfundet: 
akademia, virksomheder og regering. Regering forstås her som den aktør, 
der sætter regler og normer for de andre, men som også aktivt kan være en 
part i et samarbejde. Modellen har sit grundlag i en diskussion om innova-
tionsmodeller på makroniveau og kan beskrives i flg. termer: 
 

”This model refers to a spiral (versus traditional linear) model 
of innovation that captures multiple reciprocal relationships 
among institutional settings (public, private and academic) at 
different stages in the capitalization of knowledge. These three 
institutional spheres which formerly operated at arms' length in 
liberal capitalist societies are increasingly working together, 
with a spiral pattern of linkages emerging at various stages of 
the innovation process, to form the so-called ‘Triple Helix.’ “ 
(Viale & Ghiglione, 1998).  

 
Modellen kan tolkes som en ny-korporatistisk udvikling, hvor de tre parter 
i en top-down proces initierer fælles institutioner for fremme af udvikling 
og udveksling af viden og ressourcer mellem parterne og for at styrke in-
novation og konkurrencekraft. I de eksempler, hvor modellen har fået en 
sådan udformning, er der ikke kommet meget ud af samarbejdet, hverken 
integration mellem aktørerne eller iværksættelse af teknologibaserede, in-
novative virksomheder – og erfaringerne viser almindeligvis et lavt tekno-
logisk output. 
 

I modsætning hertil står en evolutionær forståelse af begrebet med forestil-
linger om, og som praksis viser, at man indenfor specifikke lokale sam-
menhænge udvikler relationer, f.eks. løst koblede gensidige relationer eller 
fælles projekter, der medfører, at de involverede aktører over tid ændrer de-
res måde at arbejde på og tilpasser sig skiftende situationer for at kunne 
agere under andre og ændrede muligheder.  
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En sådan måde at bruge modellen giver en række succesfulde resultater, 
idet opfattelsen bl.a.. placerer universitetet (akademia) i en rolle som 
igangsætter af en socioøkonomisk udvikling sammen med andre aktører. 
Især i geografiske udkantsområder har denne forståelse haft stor succes.  
 

Modellen kan udfolde sig på mikro, meso og makro niveau. På mikroni-
veauet kan aktører, der arbejder i en triple helix sammenhæng, være: 
 

• universitetsforskere, der bliver entrepreneurer med deres egen viden 
som grundlag 

 

• entrepreneurer, der arbejder i et universitetslaboratorium  
 

• offentlige forskere, der arbejder periodisk i en privat virksomhed 
 

• universitære og industrielle forskere, der sammen leder regionale 
udviklingsprojekter   

 

På meso-niveauet er det institutionerne, der indgår i modellen. Eksempler 
er aktører fra forskellige sektorer, der oprettes for at skabe innovation, så-
som: 
 

• universitetsbaserede spin-offs  
 

• venturekapital-selskaber etableret af universiteter, forskerparker etc. 
 

• innovationssamarbejdende og -koordinerende institutioner, der udgør 
den lokale support til udvikling, spredning og organisering af tekno-
logisk knowhow i regionen. 

 

På makro niveauet kan modellen tolkes således, at det regelsættende, lov-
givende arbejde oftest sker med grundlag i parternes forudgående drøftel-
ser. Ligesom det er her, rammebetingelserne formes for, at triple helix mo-
dellen kan fungere. Det gælder på alle fronter med tilskud, patent- og børs-
regler etc. Og ikke mindst de reguleringer, der er nødvendige for at tillade 
universiteterne og deres forskere at spille deres roller jf. modellen.  
 

Den danske universitetslov er et eksempel på denne sammenhæng. Lovgiv-
ningen giver universiteterne mulighed for at flytte sig fra ’ivory tower of 
independent reflection’ til ’a generator of economic wealth’ eller evt. at 
spille begge roller (Leydesdorff et al. 1998). 
 

Det dominerende syn (f.eks. Leydesdorff et al. 2000) ser primært modellen 
som udtryk for, hvorledes innovationssystemer, herunder teknologioverfør-
sel, kan forstås og give grundlag for opbygninger af trilaterale netværk og 
hybride organisationer. Når vi beskæftiger os med entrepreneurship på uni-
versitetsniveau, er det også oplagt at tolke triple helix som udtryk for nært 
forbundne relationer mellem parterne. I ovenstående er dette anført som 
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eksempler på mikroniveau, nemlig at forskningsbaseret højteknologi er an-
ledning til iværksætteri. Triple helix forståelsen kan her ses som en nød-
vendig, men ikke tilstrækkelig, forudsætning for entrepreneurship. Princip-
pet siger, at universitetet i fremtiden bør have en anden aktiv rolle end den, 
man hidtil har set.  
 

Et meget direkte eksempel på anvendelsen af denne forståelse, som blev 
omtalt i kapitel 1, er udviklet af Matlay & Mitra (Matley et al. 2002). De 
opererer med en målsætning for samfundet om at skabe vedvarende kon-
kurrencefordele ved hjælp af gensidige relationer mellem nøglefaktorer 
som læring, viden, innovation og entrepreneurship, som de kalder ’the key 
drivers’. De opererer således ikke med teknologisk innovation, men med 
erhvervsrelevant efteruddannelse. De aktører, der samvirker med deres cen-
ter (Enterprise Research Development Centre (ERDC)) er f.eks. forsker-
parker, regionale kontorer for uddannelse og beskæftigelse, handel og in-
dustri, SME´s, universitetet selv, diverse forskningsråd, regionale udvik-
lingsfonde, EU-fonde samt lokale og regionale myndigheder.  
 

Eksemplet understreger det principielle i triple helix modellen samtidig 
med, at der argumenteres for, at uddannelse i entrepreneurship er nødven-
dig for, at ’fundamental requirements of learning, knowledge management 
and innovation can be effectively addressed’. 
 

Sammenkædningen af triple helix og det entrepreneurielle universitet er 
hidtil behandlet som to naturligt sammenhørende begreber, hvilket er mest 
åbenbart, hvis de behandles i en europæisk kontekst. Det entrepreneurielle 
universitet er som begreb opstået i USA. I det følgende vil begrebet blive 
behandlet med baggrund i de væsensforskellige socioøkonomiske og kultu-
relle forskelle, der er mellem de to kontinenter. 
 

2.6. DET ENTREPRENEURIELLE UNIVERSITET. 
 
I indledningen til dette kapitel karakteriseredes ”det entrepreneurielle uni-
versitet” som en institution, der, i kraft af sit nære og intense samspil med 
sine omgivelser, er en del af grundlaget for regional og national udvikling 
og vækst. Vi opstillede den tese, at der er forskel på indholdet afhængig af, 
om det drejer sig om europæiske eller amerikanske universiteter.  
 

Den amerikanske forståelse er direkte og klar, idet man her forbinder det 
entrepreneurielle universitet med en forretning, der opererer på et marked 
og betjener sine kunder. Det er specielt de private, prominente universite-
ter, der opfatter sig således. Når f.eks. historien om Stanfords udvikling ef-
ter 2. Verdenskrig skal fortælles, så sker det under overskriften ”Inventing 
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the entrepreneurial University: Stanford and the Co-Evolution of Silicon 
Valley” (Lenoir et al. 2003).  
 

Historien handler om, at universitetet havde det økonomisk dårligt efter 
krigens afslutning og skulle gøre noget særligt for at komme på fode. Spe-
cielt beskrives dean Frederick Termans arbejde med at opbygge Stanfords 
School of Engineering. Terman blev klar over, at han kun kunne få skabt et 
højt videnskabeligt niveau, hvis han baserede forskningen på offentlige og 
tålmodige bevillinger, idet industrien ikke vil betale for mere end den får 
(efter dens egen vurdering), dvs. ikke villig til at betale for grundforskning 
o. lign.  
 

Når det høje videnskabelige niveau var nået, og der var sikkerhed for at det 
kunne holdes, kunne samarbejdet med industrien folde sig ud, på betingelse 
af at det ikke anfægtede de grundlæggende principper om uafhængighed og 
kvalitet. Dette førte til, at man blev i stand til at generere teknologiske in-
novationer i en grad, der over tid er blevet til det, der i dag kendes som Sil-
licon Valley. Omvendt vil Stanford ikke kunne stå som en del af grundlaget 
for Silicon Valley, hvis man ikke også vurderer, hvad industrien har bety-
det for udviklingen af universitetet.  
 

Opbygningen af Stanford bygger på gensidige strømme og ikke mindst på, 
at der – internt på fakulteterne og generelt på universitetet – skabtes en en-
trepreneuriel kultur, som har medvirket til at forskere har skabt store resul-
tater. Et element af kulturen var, at der kunne skabes synergi mellem f.eks. 
ingeniør- og medicinstudiet placeret på samme campus. De afgørende 
præmisser er, at der er krav og udfordringer fra omgivelserne, og at et tvær-
fagligt samarbejde mellem institutter og mellem fakulteter kan fungere 
konstruktivt. Dette samarbejde er afgørende for, at der skabes nye virk-
somheder på grundlag af ’konvergente’ teknologier, der ligeledes kun kan 
udvikles og udnyttes som resultat af samarbejde. Det gælder f.eks. compu-
ter-, bio- og nanoteknologi.  
 

Der er her – i dette korte glimt af en lang, detaljeret historisk udredning om 
’opfindelsen af det entrepreneurielle universitet’ - givet et signalement af et 
privat universitet, som på den ene side er klar over, at det ikke går udeluk-
kende at basere sig på markedsvilkår, men på den anden side også ved, at 
der ikke skabes velstand og udvikling i samfundet, hvis ikke videnskabeli-
ge resultater omsættes i patenter og virksomheder. Ligeledes siger histori-
en, at det er nødvendigt, at de enkelte specialer samarbejder, idet de ellers 
ikke kan frembringe noget banebrydende. Endelig er der i historien ganske 
få glimt af, at også det indre liv har betydning. Kulturen skal være baseret 
på lysten til at indgå i alle disse sammenhænge. Til at stikke linjen ud og 
holde sammen på organisationen har lederen, Frederick Terman, haft sin 



49 
 

 

store betydning. Ingeniørskolen, som også i dag er en meget dynamisk og 
entrepreneurielt tænkende enhed, bærer hans navn. 
 

2.6.1. Det nye (amerikanske) entrepreneurielle universitet. 
 
En anden indkredsning af det entrepreneurielle universitet kan udtrykkes i 
fem statements. Bemærk, at det her kaldes ’det nye’ entrepreneurielle uni-
versitet. (Trachtenberg 1999). 
 

1. Det nye entrepreneurielle universitet er et sted, der genererer penge. 
 

2. Det nye entrepreneurielle universitet er et sted, hvor det er legitimt at 
tale om studenterne som ’kunder’. 

 

3. I det nye entrepreneurielle universitet vil lærere og administratorer 
ligne hinanden og ofte have deres uddannelse fra samme universite-
ter. 

 

4. I det nye entrepreneurielle universitet er det endelig lykkedes at finde 
ud af at leve i nær kontakt med den verden, vi formodes at lære vore 
studerende om. 

 

5. I det nye entrepreneurielle universitet vil vores status faktisk vokse, 
selvom der klages over, at det er det modsatte, der sker. 

 

Disse slagordsprægede udsagn, udtrykt i en tale til universitetsadministra-
torer, siger det samme som historien om Stanford. Universitetet skal ansku-
es ud fra forretningsmæssige principper, hvor studerende er kunder, og 
hvor det er legitimt og nødvendigt at generere og opsamle kapital. Der 
lægges vægt på, at universitetsadministration og forskning/undervisning 
ikke er hinandens modsætninger, men tværtimod hinandens forudsætninger 
for at nå et fælles mål. Kontakten til verden udenfor er essentiel - ikke 
mindst - for de studerende. Rektor Trachtenberg siger: ”It is serious busi-
ness we’re in. Universities are critically important to American society. So 
it is serious business to get along with business leaders and with bureau-
crats. It is serious business to listen to our customers and hear what they 
need and want”. Den status, der forventes tilført universitetet i fremtiden, er 
således baseret på en adfærd, der signalerer, at man er partner med øvrige 
sektorer i samfundet. 
 

Begrebet ’det entrepreneurielle universitet’ er altså en betegnelse for en in-
stitution, der opfatter sine omgivelser som et marked og reagerer i overens-
stemmelse hermed.  En kortere måde at forstå begrebet på, er at sætte det 
entrepreneurielle universitet op som modsætningen til elfenbenstårnet.   
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Det interessante og det væsentlige i forbindelse med forsøget på at fastlæg-
ge rammerne for begrebet, er ikke så meget selve definitionen eller karakte-
ristikken, men i langt højere grad den proces eller udvikling, der har det en-
trepreneurielle universitet som sit mål. Således som det fremgår af titlen: 
“The future of the university and the university of the future: evolution of 
ivory tower to entrepreneurial paradigm” (Leydesdorff & Etzkowitz, 
2000); og citatet ”this article analyzes the transition from the Research 
University to the entrepreneurial university” (Etzkowitz 2003) markerer en 
opskrift på ’opfindelsen’ af det entrepreneurielle universitet.  
 

2.6.2. Det entrepreneurielle universitet i en globaliseret økonomi. 
 
Der tales om en bevægelse af universitetet fra elfenbenstårn/forskning til en 
entrepreneuriel forståelse. Heri indgår naturligvis også forskning og under-
visning men i en forståelse, der udtrykker det entrepreneurielle, dvs. en for-
ståelse hvor viden og videnproduktion bliver en fjerde produktionsfaktor, 
der langt overstiger de tre oprindelige (jord, arbejde og kapital) i værdi og 
betydning. Og hvor det entrepreneurielle består i at identificere muligheder 
og søge ressourcer for at realisere mulighederne (herom mere i kap. 3 og 
5). 
 

Man skal være opmærksom på, at ny viden og ideer ikke er økonomisk 
værdifulde i sig selv. Ny viden kan sagtens være fremragende og give sine 
udviklere høj status og i øvrigt være ligegyldig for ’det økonomiske sy-
stem’. Det vil den være, hvis man er i en økonomisk situation, hvor det at 
være entrepreneuriel er at gentage, hvad andre har fundet på. En global, 
dynamisk økonomi kræver en evne til at kombinere ressourcer (herunder 
videnressourcer) i nye sammenhænge, og den traditionelle arbejdsdeling 
mellem akademisk forskning og undervisning og erhvervslivet må udfor-
dres. Den økonomiske udnyttelse af den nye viden, der produceres ved 
forskning, nødvendiggør en ’mutation’ af det traditionelle forsknings- og 
undervisningsuniversitet til ’det entrepreneurielle universitet’ (Röpke 
1998). 
 

Etzkowitz peger på, at udviklingen er foregået bottom-up i USA, mens den 
i Europa sker top-down. Når udviklingen derfor bliver kraftigere i Europa, 
er det ikke ensidigt et udtryk for, at de europæiske universiteter bliver min-
dre forskningsorienterede, men for at deres forskning og uddannelser i hø-
jere grad bliver genstand for større opmærksomhed som en videnkapital, 
hvoraf der kan realiseres et afkast til drift og udvikling både af universitetet 
selv og – især – i samspillet med det omliggende samfund, herunder speci-
elt med erhvervslivet (Etzkowitz 2003). 
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Globaliseringen har en direkte sammenhæng med begrebet ”det entrepre-
neurielle universitet”. Når markedet kommer til at spille en rolle for univer-
siteterne, er det som erstatning for midler, der traditionelt har været betalt 
af skatteyderne. Der er imidlertid ikke i de europæiske velfærdsstater læn-
gere økonomi til både at opretholde en høj velfærd og betale for alt, hvad 
der også hører til i et moderne samfund. Under overskriften ”the impact of 
globalisation on universities” giver rektor Peter Scott, Kingston University 
(UK) udtryk for, at når man skal se universiteterne som selvstændige spille-
re på et marked, som et resultat af globaliseringen, så vil den form for le-
delse, som passer sig for et uafhængigt, statsfinansieret public service uni-
versitet også været truet, idet den kendte styreform så i høj grad vil være en 
anomali. 
 

Globaliseringens udfordringer angår således både styreform, ledelse og fi-
nansiering. Typisk har universiteterne som svar på dette aggressivt søgt at 
rekruttere studenter internationalt, udvikle globale partnerskaber, lagt større 
vægt på kommercialisering af forskning i form af teknologisk transfer og 
konsulentydelser og ikke mindst udviklet en ledelseskultur og infrastruktur 
til at styre og lede disse nye aktiviteter (Scott 2004).  
 

2.6.3. Governance i et entrepreneurielt universitet. 
 
Man kan rejse spørgsmålet, hvad alt dette nu har med undervisning, pæda-
gogik og didaktik at gøre. Og svaret kunne være: for så vidt intet. Der er 
ingen åbenbar sammenhæng mellem begrebet ’det entrepreneurielle uni-
versitet’ og undervisning i entrepreneurship. Begrebet refererer til, at priva-
te eliteuniversiteter i USA for mange år siden fandt det nødvendigt at hente 
en væsentlig del af sin finansiering i ’markedet’ gennem kontrakter, spon-
sorater og undervisningsafgifter. En såkaldt ’bottom-up-approach’ efter de-
visen: hvor finder vi mulighederne for at forblive universitet? Og hvordan 
skaffe ressourcerne til at udvikle universitetet?  
 

Den europæiske situation har indtil for nylig været baseret på skatteyderfi-
nansierede, ’uafhængige’ universiteter, tolket som ’akademisk’ (og øko-
nomisk) uafhængige. De globale kræfters påvirkninger gennem lovgivning 
og formindskede bevillinger har imidlertid tvunget til nyorienteringer. Der 
er således her tale om en ’top-down’ udviklingsproces.  
 

Vender vi tilbage til sammenhængen mellem ’det entrepreneurielle univer-
sitet’ og undervisning i entrepreneurship, er det fortsat tesen, at udviklingen 
af entrepreneurship og foretagsomhed som fagområde og forståelsesramme 
kun kan finde sted i overensstemmelse med udviklingen af universitetet fra 
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elfenbenstårn til det entrepreneurielle universitet (mere herom i kap 5) – 
eller til ’det moderne universitet’, som det blev kaldt på et tidspunkt, hvor 
begrebet brugtes om det alternative nye, eksperimenterende universitet, før 
globaliseringen eller andre eksterne forhold forstyrrede den ro, der ellers 
omgærdede universiteternes økonomi.  
  

’Det moderne universitet’ beskrives som: ”a social system; that is, of entire 
universities and their internal departments, research centers, faculties and 
schools. The concept carries the overtone of ‘enterprise’ – a willful effort 
in institution-building that requires much special activity and energy” 
(Clark 1998). 
 

En række europæiske innovative universiteter, er beskrevet i ”The Organi-
zational Pathways of Transformation to Entrepreneurial Universities”. Fo-
kus er her på såvel de indre som de ydre omstændigheder, der skaber og 
institutionaliserer ’det moderne universitet’ (Clark 1998). 
 

Det (europæiske) entrepreneurielle universitet kan beskrives på følgende 
måde (Röpke, 1998): 
 

“An entrepreneurial university can mean three things: 
 

1. the university itself, as an organisation, becomes entrepreneurial 
 

2. the members of the university – faculty, students, employees – are 
turning themselves somehow into entrepreneurs 

 

3. the interaction of the university with the environment, the ‘structural 
coupling’ between university and region, follows entrepreneurial pat-
terns”. 

 

Alle tre kriterier er nødvendige og tilstrækkelige til ’gøre’ et universitet en-
trepreneurielt; men der er en indbyrdes afhængighed imellem de tre kriteri-
er. De tre kriterier omfatter interne strukturer og processer, kravene til ikke 
alene lærere og forskere men til alle ansatte samt de vigtige relationer mel-
lem det ydre og indre liv. 
 

En fyldigere definition, der også rummer triple helix begrebet, uddyber 
ovennævnte: 
 

’Et entreprenerielt universitet er en institution:  
 

- der er baseret på og rummer triple helix tankegangen og således er i 
et dynamisk samspil med sine omgivelser (industry – government) 

 

- der indgår alliancer med andre institutioner for at heterogene kompe-
tencer kan mødes (kan være på tværfakultær basis) 

 

- hvor læringsformer udvikles under hensyn til formål og målgruppe 
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- hvor praktisk viden kobles med teoretisk refleksion og faglig udvik-
ling 

 

- hvor personlig udvikling og udvikling af evne til selvorganisering og 
egen læring styrkes.’ 

 

I kort form:  “The entrepreneurial university demands not only innovative 
approaches to learning but also fundamental change in how these institu-
tions operate” (Atherton 2004).  
 

2.6.4. Det entrepreneurielle universitets indre processer. 
 
Der er ingen sider af organisationens liv, der ikke påvirkes i forbindelse 
med en ændring fra elfenbenstårn til entrepreneurielt universitet. Clarks 
studier (1998) har ført ham til den erkendelse, at der skal fem skridt til for 
at gennemføre ændringen. Først etableringen af en stærkere ledelse end 
sædvanligt for europæiske universiteter. En ledelse, der kan operere hurti-
gere, mere fleksibelt og i særlig grad mere fokuseret som reaktion på sti-
gende og skiftende krav. Ledelseskravet gælder ikke alene toppen, men bør 
genfindes på institutniveau og i administrative enheder.  
 

Andet skridt er etablering af en mere fleksibel struktur for såvel periferi-
funktioner som for centrale akademiske institutter. Der er stærkt behov for 
at skabe links til og netværk med eksterne aktører om projekter, teknolo-
gisk transfer, patentkontorer etc. – samt for at skabe centre, der er i stand til 
at respondere på ændrede krav og dog bevare en dyb faglighed samtidig 
med, at de udvikler sig komplementært med andre fagligheder i institutio-
nelle, grænseoverskridende strukturer. 
 
De sidste tre skridt i processen handler om at ’the entreprising university’ 
skal sikre sig økonomisk uafhængighed ved ikke at være bundet af en enkelt 
finansieringskilde. Der skal være mange, og de skal være af forskellig ka-
rakter. Når disse tre første og meget vigtige skridt er taget, er det fjerde af-
gørende for, om det hele bliver til noget. Det handler om det akademiske 
personales accept og positive medvirken. Det er nødvendigt, at der er en 
accept af nye styreformer. Det sidste skridt er at skabe en stærk ’entrepri-
sing culture’. Den skabes ved, at den praktiseres og dermed gennemsyrer 
hele institutionen.  
 
Ovenstående er en håndfast vejledning i en top-down proces. Enkelte euro-
pæiske universiteter har ud fra denne tankegang erklæret sig som ’moder-
ne, innovative’ universiteter, bl.a. Twente University, som er en af fire ca-
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ses i den undersøgelse, der udgør grundlaget for denne rapport. Der er etab-
leret en europæisk forening af såkaldte ’innovative universiteter’ som har 
Twente University som medlem. Som eneste danske repræsentant er Ål-
borg Universitet også med. En omstændighed, der har betydet et snævert 
samarbejde om udvikling af fælles kurser og curricula for entrepre-
neurshipuddannelse. 
 

2.6.4.1. Forslag til etablering af en entrepreneuriel universitetskultur. 
 
Det indre liv og den daglige drift i det entrepreneurielle universitet eller 
”the core aspect of the university´s mission” handler således om at ”encou-
rage entreprising behaviours, attitudes and activities” (Atherton 2004). 
Hvordan, det kan foldes ud, er blevet beskrevet detaljeret af en gruppe for-
skere ved tyske universiteter i ”The Berlin Propositions 1999” med 10 for-
slag ”to foster the culture of entrepreneurship at German Universities” 
(Braun et al. 1999). Disse forslag tager ikke eksplicit udgangspunkt i det 
entrepreneurielle universitet, som det er skitseret ovenfor; men indholdet i 
forslagene ligger i naturlig forlængelse af indledningens diskussion af kul-
tur-betragtningen.  
 

Vi nævnte her, at betingelserne er ens for amerikanske og europæiske uni-
versiteter med hensyn til sammenhængen mellem ydre krav og nødvendige 
tilpasninger på de indre linjer. Forskellen mellem de to kulturer er blot, at 
tilpasningshastighed og nødvendighed afhænger af den finansieringsform, 
der er til stede, og dermed måden hvorpå tilpasning mellem ydre krav og 
indre nødvendighed finder sted. Hermed menes, at det antages, at der er en 
stærk sammenhæng mellem den måde en effektivt målsøgende organisation 
indretter sine strukturer og processer på og dens ydre påvirkninger. En så-
dan antagelse må således være gældende for universiteter, uanset hvor de 
befinder sig. Når der så sker ændringer i de ydre omstændigheder, f.eks. 
manglende økonomi til sædvanlig drift, så må universitetet orientere sig 
mod andre finansieringskilder. Hastigheden i ændringsprocessens gennem-
førelse vil under disse antagelser afhænge af en række forhold, således som 
Clark har anført (se ovenfor), men også – og ikke mindst – af udviklingen i 
finansieringsgrundlaget. 
 

De 10 forslag til at skabe en ’entrepreneurial culture’ udgør et program, 
som under markedsmæssige omstændigheder ville være blevet udviklet 
som betingelse for overlevelse. I den europæiske kontekst er de anvisninger 
på en ’top-down’-baseret organisationsudviklingsproces. Som det er be-
handlet flere andre steder, er disse betragtninger her ikke nødvendigvis ba-
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serede på forskelle i kultur, men på et spørgsmål om overlevelse jf. casen 
Twente versus f.eks. Rostock. 
 

1. Det første råd vedrører universitetets ansvar for at skabe en ’selvstæn-
dighedskultur’. Normalt fokuserer universitetet sin uddannelse på at skabe 
’forvaltere’ af det bestående, enten i privat eller i offentlig virksomhed. Her 
appelleres til at kulturen skal opmuntre til ’foretagsomhed’. Det kan fore-
komme overflødigt overhovedet at nævne denne forpligtelse; men det er 
ikke længe siden, de europæiske universiteter havde den opfattelse, at hvad 
der skete efter studerendes dimission var på eget eller ’samfundets’ ansvar. 
Denne opfattelse er på vej ud, men herfra og til at skulle sætte etiketter på, 
hvad der så vil være ønskeligt, er der et stykke vej - og selvstændighedskul-
tur – hvad er det?  
 

2. Det andet råd er at anvise karriereveje og forberede veje til at realisere 
dem. Vejene er baseret på en udvikling af entreprising behaviour eller ’fo-
retagsomhedslyst og -evne.’ Heri ligger en positiv attitude til at udøve en-
trepreneurship enten med henblik på at skabe vækst i en virksomhed eller 
blot skabe noget for sig selv. Röpke foreslår en anden kategorisering, idet 
han identificerer en række mulige resultater af den universitære påvirkning. 
Man kan opleve den uafhængige entrepreneur, lederen, intrapreneuren, der 
kan motivere andre, eksperten, nørden, idé-generatoren, der realiserer egne 
idéer, men har vanskeligt ved at kommunikere dem til andre – eller den 
adaptive, kommunikerende sælgertype, der er i stand til at overføre idéer til 
andre (Röpke 1998). 
 

3. Det næste spørgsmål er, hvordan og/eller hvor, alt dette skal finde sted? 
Her siges det, at entrepreneurship bør være en del af alle studier. En sådan 
udvikling vil befordre interdisciplinære aktiviteter som grundlag for udvik-
ling af kreative og værdiskabende aktiviteter. Det spørgsmål, der her rejses 
har to pointer: dels at entrepreneurship ikke bør isoleres til særlige fag, af-
delinger eller lærere, der har den specielle interesse; og dels at faget anven-
des til at føre discipliner sammen, som giver anledning til, at nye innovati-
ve tiltag opstår. Grundlaget for innovative tiltag er, at flere kompetencer 
gives mulighed for at arbejde sammen.  
 

4. I tilsyneladende modstrid hermed anbefales det, at alle universiteter bør 
oprette et ’center for entrepreneurship’. Begrundelsen er, at et sådant center 
kan etablere den fornødne administrative frihed til at kombinere akademisk 
kvalitet med de entrepreneurielle aktiviteter. Dette kan være meget fornuf-
tigt, hvis det ikke medvirker til isolation af feltet. Der skal altså andre or-
ganisatoriske og administrative rammer til for at få det til at fungere. Faren 
er imidlertid, at isolering og særlige foranstaltninger blot er udtryk for, at 
resten af universitetet kan forblive upåvirket af en udvikling, der ville være 
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til gavn for hele organisationen. Tænkt som en balancegang kan det være 
fornuftigt med en særlig afdeling, der tager sig af udvikling og afprøvning, 
og som har en status som en projektorganisation i forhold til det ’nødven-
dige bureaukrati’. Fra denne afdeling vil ændringer kunne overføres til an-
dre enheder. 
 

5. Undervisningsprocesser i et universitet med en entrepreneuriel kultur bør 
fokusere på ’action-orienteret’ læring. Det er de akademiske læreres for-
pligtelse at indrette deres undervisning efter principper og metoder, som 
fremmer selvstændighedstænkning og handling.  
 

6. Undervisnings- og læreprocesser bør give studerende mulighed for at 
udvikle deres entrepreneurielle lyst, evne, personlighed og faglige bag-
grund for at kunne gennemføre de forskellige stadier i den entrepreneurielle 
proces. I samme boldgade spiller begreber som fleksibilitet, leadership, 
team spirit og situationsfornemmelse ind som vigtige færdigheder for at 
kunne åbne for nye videnressourcer. I overensstemmelse med stærkt skif-
tende markeder og vilkår er det nødvendigt at udvikle kompetencer til såvel 
teamarbejde og ledelse, idet det under disse vilkår ofte ikke er ’den en-
somme cowboy’, men et team, der er brug for. 
 

7. Det er fortsat universitetets fornemste forpligtelse at formidle faktuel vi-
den og fremme kritisk refleksion – og lade dette være grundlaget for 
idéskabelse og -udvikling. Ligeledes er universitetsmiljøets videnressour-
cer, infrastruktur og internationale netværk frugtbare udgangspunkter for 
udviklingen af entrepreneurielle idéer, koncepter og initiativer. 
 

8. I forbindelse med udvikling af entrepreneuriel kultur er rollemodeller et 
vigtigt element, som de studerende kan spejle sig i eller lære af. Præsenta-
tioner af rollemodeller og en stærk integration af en ’pracademisk’ (prak-
sis/akademisk) forståelse vil være en væsentlig nyskabelse.  
 

9. For at få noget sådant til at fungere må der stilles krav til såvel læreres 
som til universitetsadministrationers fleksibilitet. Universitetets infrastruk-
turer bør kunne bruges i opstartsaktiviteter. En aktiv opbakning fra lærer-
side er af afgørende betydning for at gennemføre entrepreneurielle aktivite-
ter. Dette burde være indlysende; men det er ikke tilstrækkeligt, at ildsjæle 
og særligt interesserede bærer det hele. Der er brug for også at indtænke de 
kulturelle rammer for de, som ikke umiddelbart brænder for at arbejde med 
entrepreneurship. Ellers vil der ikke være tale om en entrepreneuriel kultur. 
 

10. Det er vigtigt at få de bedste studenter og især få de engagerede og mest 
motiverede med. De studerende bør udfordres ved deres valg af fag eller 
studium, spørges ud om intentioner og forventninger og støttes med inten-
siv vejledning undervejs i processen. Der bør ikke presses direkte til iværk-
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sætteri, idet hele kulturen skal afspejle ønsket om at udvikle, hvad vi har 
kaldt entreprising behaviour eller ’foretagsomhedslyst, -evne og -fantasi’.  
 

2.6.5. Lærerrollen i entrepreneurshipuddannelsen. 
 
Herefter kan vi så stille spørgsmålene: Hvad og hvem er en lærer i entre-
preneurship? Hvad rummer lærerrollen? Ved ikke at eksplicitere det kan 
det antages, at lærerrollen nok er som den plejer at være på universitetet. 
Det er dog nok en for forenklet anskuelse.  
 

Lærerrollen må være andet og mere jf. de krav, der skal opfyldes i relation 
til fleksibilitet og holdarbejde/team-work. Ikke mindst – vil der blive stillet 
krav til at kunne yde støtte og vejledning til motiverede og fagligt dygtige 
studerende? 
 

Der er almindelig enighed om, at undervisning/læring i entrepreneurship 
kræver en anderledes rollefordeling end ved traditionel undervisning, hvor 
underviseren videregiver den ’rigtige’ viden til de studerende, for senere at 
kontrollere om de har lært det/kan huske det.  
 

Der er i øvrigt ikke mange, der har ytret sig direkte om underviserens rolle 
i ’det nye universitet’; men enkelte har funderet over krav og forventninger. 
 

Fiet (2000) beskæftiger sig med denne problemstilling, og han ønsker en 
mere deduktiv tilgang til undervisningen. Derfor er de roller, som han til-
tænker undervisere og studerende ikke helt så banebrydende. I følge ham er 
underviserens opgave at opnå de studerendes accept af læringskontrakten 
samt at afgøre, hvilke kompetencer den studerende skal tilegne sig. Således 
er underviseren stadig ansvarlig for at fastlægge pensum, i hvert fald i gro-
ve træk, men skal fungere mere som coach i selve processen snarere end at 
bruge ressourcer på at evaluere de studerendes præstationer.  
 

Alt i alt må lærerrollen beskrives som langt mere coachende end ved al-
mindelig klasseundervisning. Dog har underviseren stadig ansvaret for, at 
de studerende lærer ’det rigtige’ og for at følge de studerendes læreproces-
ser nøje, således også hvis de studerende f.eks. vælger praktik i en virk-
somhed eller udarbejder et større projekt.  
 

I den litteratur, der beskæftiger sig med undervisningsmetoder, er der en 
erkendelse af, at det ikke altid er så lige til at påtage sig nye roller i forbin-
delse med undervisningen i entrepreneurship – og det gælder både undervi-
sere og studerende. 
 

Det kan være svært for underviseren at ændre metode. For det første fordi 
nogle undervisere godt kan lide at udøve kontrol og føle sig ansvarlige for, 
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hvad de studerende lærer og hvordan. Ofte er denne bekymring ikke reel, 
idet den bygger på en falsk antagelse om, at man kan kontrollere alt, hvad 
de studerende tænker og lærer – det kan ikke lade sig gøre, uanset hvilken 
undervisningsmetode man vælger.  
 

For det andet, kræver en mere deltagerstyret undervisning, at underviseren 
forbereder sig på mange forskellige mulige scenarier. Denne form for un-
dervisning er i sidste ende tidkrævende og bliver sjældent tilstrækkeligt be-
lønnet fra uddannelsesinstitutionens side (Fiet 2000b: 110-111).  
 

Også Jonsson og Jonsson (2002: 12) er inde på, at den nye underviserrolle 
er en udfordring, fordi ”it is more difficult to know your role and instead of 
presenting the right way, you have to go in to a situation where you as 
teacher present maybe a possible path, an alternative to other possible 
interpretations of a situation. This means that you need to be aware of what 
other teachers are presenting and what kind of question they are 
formulating. The possibility to be a solo player as teacher is reduced to a 
minimum”.  
 

Ud over at det kan være svært for underviseren at vænne sig til en ny rolle, 
kan omgivelsernes reaktion også virke mindre befordrende. Laukkanens 
(2000: 18-19) bud på en ny undervisningsform er temmelig radikal og 
består bl.a. i, at universitetet mere eller mindre direkte skal medvirke til, at 
der opstår nye virksomheder. Det medfører, at underviserne kommer til at 
spille en langt mere proaktiv rolle, som medfører nye typer af praktiske 
opgaver og muligvis visse risici. Det er ikke altid særligt behageligt og 
heller ikke befordrende for den akademiske karriere.  Omvendt 
understreges også, at det også giver unikke muligheder for ny læring.  
 

Undersøgelser af seks europæiske uddannelser/kurser i entrepreneurship 
viser dog, at en stor del af de involverede undervisere faktisk påtog sig 
roller som f.eks. rollemodel, konsulent og rådgiver (Garavan & O’Cinneide 
1994.1) – alle roller, som ikke normalt tilfalder forskere og undervisere på 
højere læreanstalter. For de studerende kan det i begyndelsen være 
frustrerende, fordi de tidligere har lært, at der er ét korrekt svar, og at 
læreren vil fortælle dem de rigtige ting (Jonsson et al. 2002: 12). 
 

Den nye rollefordeling kan virke skræmmende på de studerende: 
”Surprisingly, it can be threatening to students also because they think that 
the evaluation of their work and learning could be adversely affected by 
their perception of less classroom structure. Many of these students expect 
us to tell them what is most important to learn. What they do not realize is 
that we are more free to do so without structure because we can intervene 
at any time. Because this is a legitimate student concern, it is critical at the 
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end of class that we summarize what has been learned.” (Fiet 2000b: 110). 
Imidlertid siger citatet ikke så meget om de studerendes rolle, men 
understreger igen, at der er grænser for, hvor meget ansvar de studerende 
bør have, i modsætning til de, der entydigt betoner de studerendes ansvar 
for egen læring. 
 

Den vel nok vigtigste parameter for at noget kan lykkes på dette felt er, om 
der er holdninger og commitment til stede hos de involverede lærere og 
administratorer, og om der gives muligheder for udfoldelse i 
overensstemmelse med ovennævnte forslag til det indre liv i en entre-
preneuriel kultur. Lærerrollen er et element, og et meget vigtigt element, 
der, som nævnt, ikke behandles særligt indgående i forbindelse med ’det 
entrepreneurielle universitet’.  
 

Den netop gennemførte behandling af lærerrollen er begrænset til at vurde-
re nogle få principper. Udfaldsrummet for studier heraf er meget større. Det 
behandles senere i rapporten. Hvad der er nok så afgørende er, om den om-
verden, som universitetet skal i clinch med, vil være med og i hvilken grad. 
Hvor hører læreren og forskeren hjemme i denne sammenhæng? Hvad er 
hans rolle og placering her? 
 

2.6.6. Universitetslæreren/-forskeren i det entrepreneurielle univers. 
 
I et forsøg på at indkredse dette emne ser Bouchikhi (2003) lære-
ren/forskeren i entrepreneurship placeret midt imellem tre interessentgrup-
per, der ofte arbejder isoleret i forhold til hinanden. Den ene gruppe rum-
mer ’praktikere’, dvs. iværksættere, venture-kapitalister og konsulenter. En 
anden gruppe er ’politikere’, og den tredje gruppe er ’det akademiske kol-
legium’, som læreren selv er medlem af. Altså den føromtalte triple-helix 
sammenhæng. 
 

Det er svært som lærer og forsker i entrepreneurship at være i tæt kontakt 
med nogen af grupperne, idet læreren befinder sig i en slags ingenmands-
land, i midten af det netværk, der er spændt ud mellem grupperne. Iværks-
ætteren anerkender ikke forskeren som en af ’hans egne’ og mener ikke, 
forskning har noget praktisk bidrag til iværksætterens gerning, hvorimod 
han forventer at få noget rådgivning til hjælp til salg, økonomi og lignende. 
Konsulenterne har heller ikke interesse i entrepreneurship, kun i større 
virksomheders problemstillinger: de er kun interesserede i egen promove-
ring og i de studerende som fremtidig arbejdskraft. Venturekapitalisterne 
forstår endnu mindre af forskningen, mener Bouchiki; men de tror så meget 
desto mere på egne kvaliteter.  
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Politikere har svært ved at se, at der ikke kan nås resultater på kort tid. De 
har ofte urealistisk korte horisonter for resultater af de tiltag, de sætter i 
gang. I akademiske miljøer lægger man ofte afstand til den del af entrepre-
neurship-feltet, som søger at række ud over universitetets rammer og nor-
mer for, hvad man bør beskæftige sig med. Forskning og undervisning i en-
trepreneurship har ikke fundet en passende placering i det akademiske uni-
vers, og det er vanskeligt at forske indenfor feltet. Det anses for at være et 
lavstatusområde, idet det betragtes som værende knyttet til en praksisform 
for noget tilsyneladende simpelt og tværdisciplinært.  
 

Der er således mange grunde til, at universitetslæreren føler sig placeret 
udenfor det univers, han skulle være en del af eller i det mindste forsøge at 
spænde over. Hvad er så løsningen på dette? Hvad skal være lærerrollens 
indhold? Bouchikhi mener, at man må søge at opbygge en ”plural professi-
onal identity”, dvs. at der må opbygges ”en professionel mangfoldigheds-
identitet”. 
 

De konkrete forslag, der opstilles for at definere indholdet i rollen, er, at 
universitetslæreren i entrepreneurship skal forene flere roller: ’fødselslæ-
gens’, dvs. én der har en unik observationspost i relation til fokus for pro-
fessionens centrale gerning. ’Torve - handelsmanden’, dvs. én der skaber 
værdi for sine ’kunder’ ved at overføre informationer, ideer, og praksisser 
på tværs af sfærer, der kunne bruge hinanden, men oftest overser hinanden. 
Den tredje rolle er ’kamæleonen’, dvs. en person, der er nødt til at kunne 
tale med forskellige udsnit af folk, tale mange ’sprog’ og tilpasse sig man-
ge kulturer uden at miste egen identitet. 
 

Der er her tale om problemstillinger og løsninger, som stikker dybt, og som 
kræver grundlæggende ideologiske kampe, hvis man vil ændre på det. Det 
handler om at kunne se værdien i at arbejde på tværs af de tre grupperinger: 
praksis, forskning og den politiske verden. Hermed er vi atter inde i triple 
helix tankegangen.  
 

Det drejer sig om at bringe de tre grupperinger sammen oftere og om at 
forstå fornuften i at skabe en syntese ud af sådanne møder. Udviklingen af 
denne mangfoldighedsidentitet skal starte ved at gennemføre en revolte 
imod det ’2. klasses borgerskab’ som Bouchikhi mener det øvrige akade-
miske miljø har placeret læreren/forskeren i entreprenurship i. 
 

Som nævnt i indledningen til dette kapitel har studier af lærerrollen ikke 
været medtaget i den undersøgelse, der er gennemført ved de fire universi-
tetsmiljøer. Der er dog ingen tvivl om, at det alle steder er et ganske vigtigt 
spørgsmål. Det vil blive et vigtigt emne at forholde sig til, efterhånden som 
antallet af studerende stiger. I takt med at kravet om ’entreprising beha-
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viour’ stiger, bliver udviklingen af lærerrollen en stor udfordring for lære-
anstalterne. Der er således konstateret store behov for uddannelse af lærere, 
og ’MBA-training for trainers’-programmer og lignende er under udvikling 
for at afhjælpe dette behov.  
 

2.7. EMPIRISKE IAGTTAGELSER I EN KONTEKSTUEL BELYS-
NING. 

 
Som beskrevet i kapitel 1 indgår besøget på de fire europæiske universi-
tetsmiljøer, hver med sine særpræg i relation til uddannelse i entrepre-
neurship, som empirien i projektet. Undersøgelsen er lagt an som et eksplo-
rativt studie, hvor viden om det undersøgte fænomen udvikles i takt med, at 
den empiriske indsigt fører til nye erkendelser. Vi vil derfor ikke udarbejde 
en dybtgående analyse eller foranstalte komparative studier på vore fire ca-
sestudier (Blenker et al. 2004b, 2005a). Nedenfor vil vi indkredse en række 
af de problemstillinger, der knytter sig til at udvikle uddannelse og under-
visning i entreprenurship, således som det er sket i de fire europæiske uni-
versitetsmiljøer.  
 

Ikke to miljøer har lignet hinanden. Det har været karakteristisk, at kun i ét 
tilfælde har et universitet (TWENTE, Holland) kunnet karakteriseres som 
et ’entrepreneurielt universitet’. I UK arbejder University of Central Eng-
land (UCE), Birmingham, sammen med otte andre universiteter og højere 
læreanstalter i et netværk kaldet MERCIA, Institute of Entreprise, med cen-
trum ved Warrick University. Stockholm rummer også et netværk, Stock-
holm School of Entrepreneurship, (SSES), der er etableret af 4 universiteter 
og højere læreanstalter. Ved Rostock Universitet er uddannelsen oprinde-
ligt ikke placeret ved selve universitetet, idet det ikke kunne rummes inden-
for de rammer, der er for det ’normale’ universitet (elfenbenstårnet). 
 

De fire cases har hver for sig en udviklingshistorie, der viser, at deres nu-
værende status og virksomhed er baseret på et ydre pres for en ændring af 
uddannelsesfeltet. Der har været et stærkt ydre samfundspres for fornyelse 
og dynamik i samfundsøkonomien, herunder i erhvervslivet. Men der har 
også været et stærkt indre pres på universiteterne for at orientere sig mod 
nye tider og et ønske om at forstå sig selv som generatorer for en sam-
fundsøkonomisk vækstfilosofi – samtidig med at det er naturligt at forsøge 
at være med, hvor der er penge til forskning og udvikling. Når dette er 
nævnt, skal det tilføjes, at det mest kun gælder de afdelinger, institutter el-
ler centre, der er optaget af entrepreneurship. Undtaget herfra er dog Twen-
te, hvor den entrepreneurielle orientering var og stadig er en del af det sam-
lede universitets overlevelsesstrategi. 
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Twente Universitet har, som tidligere nævnt, også været case i Clarks stu-
dier af entrepreneurielle universiteter. For 30 år siden blev man tvunget til 
at spore sig ind på nye forskningsfelter, idet det regionale industrigrundlag 
– tekstil – mere eller mindre lukkede ned samt svigtende studenterinteresse 
for ingeniør- og naturvidenskabelige studier skabte frygt for lukning af 
universitetet. En bevidst styret udvikling mod et entrepreneurielt universitet 
lykkedes, idet åbningen mod omverdenen blev en naturlig og nødvendig 
aktivitet. ’Business Development and Entrepreneurship’ blev vigtige ingre-
dienser i redningen af universitetet i Hollands nordøstligste hjørne.  
 

Kontakt mellem fakulteterne og erhvervsfolk anses for naturlig, og ansæt-
telse af erfarne folk fra industrien til at coache iværksættere blev en norm, 
ligesom man gerne ser erhvervserfarne folk blandt lærerkredsen. Der til-
stræbes en nær kontakt mellem naturvidenskaberne, som også dyrker emnet 
entrepreneurship og erhvervsøkonomi (business studies). Der er etableret 
særlige uddannelsesforløb for naturvidenskabsstuderende, ligesom univer-
sitetet er det eneste ’campusuniversitet’ i Holland (dvs. at de studerende 
bor i kollegier på campus), og med forskerparker for såvel studerende som 
forskere – placeret på campus, i samarbejde med private virksomheder.   
 

Modsat Twente University, der er et teknisk-naturvidenskabeligt universitet 
med en meget dynamisk erhvervsøkonomisk forskningsenhed, er Universi-
ty of Rostock et gammelt (grundlagt i 1419) multifakultært universitet, som 
hurtigt efter Murens fald ændrede sin orientering mod nye politiske og 
økonomiske mål og metoder. Økonomisk forskning og business studies 
blev rettet mod management og markedsorientering. Ca. halvdelen af de 
studerende på det institut, der beskæftiger sig med erhvervsøkonomi, er 
studerende i erhvervspædagogik med den hensigt at blive lærere på busi-
ness colleges (handelsgymnasier o. lign.). 
 

Omkring instituttets leder (prof. G. Braun) voksede en interesse for entre-
preneurship, idet delstaten og Rostock-området lider under lav industriel 
vækst, brain-drain og lignende negative udviklinger. Med økonomisk støtte 
fra EU, lokale erhvervsinteresser og universitetet selv blev et institut for 
’human ressource development’ (HRD) etableret – som med en formel til-
knytning til universitetet, men med udstrakt selvstændighed og med et EU-
projekt (ROXI), skulle skabe udvikling i området ved uddannelse og støtte 
i entrepreneurship.  
 

Baggrunden var, at professoren også arbejdede som ekspert i udviklings-
lande og havde indsigt i projekter med at udvikle disses erhverv. ROXI 
startede i 1997 på samme grundlag og med de metoder, som anvendtes i 
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tredjeverdenslande. Idéen var først og fremmest en hjælp til selvhjælp 
blandt de med højere uddannelse, der havde styrke og evner til det. 
 

Der var beskeden interesse fra studerende, udover de dedikerede iværksæt-
tere eller de, der var på vej til at afbryde studiet for at ville starte noget for 
sig selv. Lærerkræfterne var fra økonomi-/pædagogikstudiet og eksterne 
erhvervsfolk med erfaring i praktisk forretningsdrift.  
 

Folkene omkring ROXI-projektet var dygtige til at skabe opmærksomhed 
om sig selv og havde stor opbakning i delstatens regering og erhvervsliv, 
hvilket betød, at Universitetet i 2002 blev belønnet med en bevilling fra det 
federale EXIST-program3. Hermed var Rostock Universitet kommet blandt 
de 25 mest entrepreneurielle universiteter i Tyskland. HRD-instituttet skif-
tede navn til først IBEC (International Baltic Entrepreneurship Centre) og 
nu til Hanseatic Institute for Entrepreneurship & Reg. Development og har 
siden sat sig i spidsen for at drive et netværk af institutioner fra landene 
omkring Det Baltiske Hav med interesse for udvikling af entrepreneurship. 
Der er nu en udvikling i gang, der minder om den, der tidligere er beskrevet 
for Twente University, idet EXIST-bevillingen er blevet en topprioritet for 
universitetsledelsen, der søger alle fakulteter inddraget i udviklingen.  
 

De sidste to cases, er begge netværksbaserede. Den ene SSES (Stockholm 
School of Entrepreneurship) er etableret i et samarbejde mellem fire uni-
versiteter og højere læreanstalter. Hensigten er, at synergien mellem de del-
tagende institutioner skal placere Stockholm i front med innovation og en-
trepreneurship.  
 

På selve SSES er kun ansat få lærere og forskere. Det er de initierende in-
stitutioner, der gennemfører det meste af undervisning og forskning i feltet 
hos sig selv. Således er SSE (Stockholm School of Economics) kendt for 
såvel fremragende forskning og undervisning i entrepreneurship, og det var 
da også herfra initiativet udgik til dannelsen af SSES. SSES virker som en 
udviklings- og ressourcepool for interesserede lærere og forskere. De kon-
takter, der skabes til andre miljøer i ind- og udland, får alle institutioner 
gensidig fordel af gennem netværket.  
 

Der er dog iagttaget en del administrative og praktiske barrierer ved denne 
model, især hvad angår fordeling af indtægter og udgifter. Fordelen ved 
konstruktionen er, at der skabes en større kritisk masse i relation til entre-
preneurshipaktiviteter. Dette projekt har ikke undersøgt relationen mellem 
SSES og de bagvedliggende institutioner, og det er vanskeligt at vide, hvil-
ken betydning denne organisationsform har for udviklingen i disse institu-
                                                 
3 Existenzgründungen aus Hochschulen. Ein Programm des Bundesministerium für 
Bildung und Forschung 
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tioner. Da finansieringen er baseret på en privat donation som grundkapital 
og driften på ’solgte’ ydelser, kan det være vanskeligt for SSES at komme 
tæt på institutionerne, idet de givetvis selv ønsker at udvikle tilsvarende 
kompetencer med egne ressourcer. Modellen må derfor ses som et supple-
ment og som en støtte for de, som nok har feltet som et højt prioriteret om-
råde, men ikke finder at ville investere med egne ressourcer.  
 

Den sidste case vedrører University of Central England (UCE), Birming-
ham, der er et stort multifakultært universitet. Ved UCE forskes og under-
vises der i entrepreneurship af lærere tilknyttet Enterprise Research Deve-
lopment Centre (ERDC) og netværket Mercia Institute of Entreprise.  
 

Baggrunden for oprettelsen af Mercia har været et ønske og et pres fra så-
vel nationale som regionale politiske organer og erhvervs- og fagorganisa-
tioner. Hensigten med Mercia er at være en katalysator, der kan forbinde 
videnproducenter, virksomheder, organisationer og enkeltpersoner involve-
ret i regionens erhvervsudvikling – herunder virksomhedsopstart. 
 

Mercia er delt i to grupper. Den ene, Education Group, fokuserer på entre-
priseuddannelse, e-learning og den anden, Enterprise Group, beskæftiger 
sig med spin-outs, technology-transfer og kommercialisering af universi-
tetsaktiviteter. F.eks, yder Enterprise Group stipendier til forskere, der øn-
sker at forfølge en forretningsidé. 
 

Mercia råder over en pulje af midler, som deltagerne kan søge, til gennem-
førelse af udvikling af undervisning. Desuden afholdes fælles seminarer og 
workshops på skift på de deltagende medlemsuniversiteter. De tilknyttede 
lærere indgår ligeledes i en pulje, og underviser i netværkets institutioner 
uden begrænsende administrative barrierer eller bureaukratiske, økonomi-
ske udligningsordninger.  
 

På UCE tilbydes et MBA-forløb i entrepreneurship. Flagskibet er en MSc. i 
Entrepreneurship, der er et traditionelt kursus i et vekslende forhold mel-
lem teori og praksis, som tilbydes gennem et såkaldt ’idé-laboratorium’. 
Den afsluttende afhandling kan enten gennemføres som en traditionel teo-
retisk afhandling eller som en omfattende business plan over egen idé. 
 

Som nævnt foregår forskning og undervisning i tæt sammenhæng med 
ERDC, hvor lærere og forskere forestår den lokale kontakt med det omgi-
vende erhvervsliv. Der gives undervisning og ’konsulentydelser’, og der 
gennemføres en række projektbaserede udviklinger ofte finansieret med 
EU-midler, lokale eller private fondsmidler.  Der er ingen kontakt til de øv-
rige fakulteter, idet der ikke fra universitetets side er skabt økonomiske mu-
ligheder for, at en sådan udvikling har kunnet lade sig gøre.  
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Til forskel fra det andet netværkseksempel (SSES) er der her tale om, at det 
er universitetsinstitutter eller forskere og lærere selv, der udgør netværket. 
Der er ikke, som i Stockholm, etableret en særlig ressource udenfor univer-
siteterne selv. Netværket har kun betydning i det omfang, man selv er ak-
tivt deltagende og medvirker til at udvikle feltet. Dvs. det er en forpligtende 
model, hvis succes står og falder med de enkelte deltageres egen aktivitet 
på hjemmefronten og dermed også i netværket. MERCIA-modellen er så-
ledes meget tæt på at ligne den aktivitet, der er sat i gang i Danmark i 2004, 
iværksætterakademiet – International Danish Entrepreneurship Academy 
(IDEA).  
 

2.8. DISKUSSION AF DE FIRE CASES. 
 
Hensigten med denne korte casegennemgang er ikke at rangordne i gode 
eller mindre gode eksempler på udviklinger i entrepreneurship-
uddannelser. Der er peget på en udvikling, der på forskellig måde har mani-
festeret sig omtrent samtidigt i fire udvalgte europæiske regioner. Det kan 
konstateres, at der alle steder i de seneste år har været et generelt politisk 
pres eller en opfordring til, at universiteterne påtager sig en stærkere rolle 
til gavn for erhvervsudvikling og vækst i samfundet i de fire europæiske 
lande.  
 

Udover undervisning og forskning er det et krav, at dele af universiteternes 
forskning direkte skal kunne markedsorienteres, og at begrebet ’det entre-
preneurielle universitet’ indføres i Europa. Dette krav medfører nødven-
digheden af, at der også endogent må gennemføres ændringer for at opfylde 
de exogene krav (Etzkowitz 2003). Dvs. samfundspresset og udfordringen 
til fornyelse og forandring vil kun kunne opfyldes, hvis der foretages æn-
dringer af de indre strukturer, processer og kulturer. 
 

De beskrevne cases viser, hvor vanskeligt det kan være at forene sådanne 
krav med universiteternes grundfæstede normer og strukturer. Kun Twente 
har gennem en lang periode – med udgangspunkt en topledelsesbeslutning 
– udviklet sin organisation, sin struktur, processer og kultur i retning af, at 
opfylde kriterierne for det innovative eller det entrepreneurielle universitet. 
Man arbejder med at videreudvikle undervisningsforløb i entrepreneurship, 
der matcher universitetets øvrige kvaliteter. I den forbindelse har man ind-
lejret coaching, korttids-fellowships, projektarbejdspladser o. lign. i det 
universitære forsknings- og uddannelsesmiljø som en del af en centerud-
vikling. Desuden satser man stærkt på at skabe tværfakultære udviklinger. 
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De tre andre cases viser, at gennemførelsen af undervisningsforløb i entre-
preneurship og tilknyttede aktiviteter betyder, at universiteterne må finde 
andre organiseringsformer for netop denne type aktiviteter. Det klassiske 
universitet (elfenbenstårnet) kan ikke rumme uddannelser, der typisk har et 
såkaldt ’pracademisk’ indhold med et lærerkorps, som rekrutteres fra såvel 
en forskningsbaseret som praktisk baggrund.  
 

Finansieringen af aktiviteterne kan normalt heller ikke findes indenfor uni-
versiteternes normale budgetter. Der skal EU-midler, nationale, regionale 
eller private fonde til at finansiere overgangen til ’det entrepreneurielle 
universitet’ og ofte også den fortsatte drift i en længere periode. Dette er i 
god overensstemmelse med tanken om en større mangfoldighed i finansie-
ringsgrundlaget. 
 

Det grundlæggende spørgsmål er, hvorledes man gennemfører de investe-
ringer, der skal til for at opfylde den opgave, samfundet ønsker. Tilsynela-
dende kan universiteterne kun meget vanskeligt flytte ressourcer, medmin-
dre der er tale om livstruende situationer som i Twente. Eksemplet i Ro-
stock ligner til dels Twente, idet man her har en åbenbar opgave i forhold 
til den region, man er en del af, og fordi man ser, at den ’triple helix-
satsning’, der er gjort i ’et hjørne af universitetet’, har medført en tilførsel 
af midler, der gør det muligt at leve op til en begyndende udvikling på det 
entrepreneurielle universitet. 
 

De netværk, vi har set i England og Sverige, er begge udtryk for puljer af 
ressourcer; men med den forskel, at det svenske netværk hviler på en for-
ventning om tværinstitutionelle forløb og mix mellem deltagere og øvrige 
puljeressourcer. Dette fungerer tilsyneladende ikke uden visse bureaukrati-
ske og organisatoriske vanskeligheder, hvorimod man i den engelske res-
sourcepulje er fælles om udvikling af viden, ideer til uddannelse og lignen-
de tiltag i regionen via universiteterne og har penge til at gennemføre akti-
viteterne. Derudover har man mulighed for også at skabe en pulje af kom-
petencer, der vil kunne trækkes på i et ’åbent budgetafbalanceret marked’ 
for uddannelser i erhvervsfremmetiltag – herunder entrepreneurship.  
 

Der er ikke i netværksorganiseringerne tegn på, at de deltagende universite-
ter hver for sig har ændret deres profil, selvom man må formode, at der 
over tid vil ske en udvikling bl.a. via de forskningsgrupperinger, der legi-
timerer institutionernes deltagelse i netværket. Det vil være naturligt at for-
vente, at arbejdet i netværkene blandt institutionernes forskere og lærere vil 
afføde grupperinger, der vil øge indsatsen på området – alene ved den stør-
re kritiske masse, der etableres. En tydelig konklusion er dog, at et netværk 
bundet sammen af egne ressourcer og fælles tildelte midler, der fordeles 
efter kvalificerede ansøgninger, som MERCIA, virker mere forpligtende og 
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udviklende for de enkelte deltagere end et netværk som SSES, der med 
udefrakommende ressourcer etablerer en fælles ekstern enhed, som delta-
gerne kan bruge eller lade være, afhængig af egen relative styrke. 
 

Eksterne netværk kan være et problem, idet de må indskrænke eller lukke, 
den dag, hvor de eksterne midler ikke længere er til rådighed, og netværks-
deltagerne ikke selv har brugt midler til nyinvesteringer, og dermed skabt 
en vedvarende udvikling. Så er der reelt ikke opnået ret meget. Netværks-
dannelser og puljeetableringer kan være uheldige, hvis ikke de eksternt til-
førte midler bliver brugt som grundlag for at skabe vedvarende forandrin-
ger i eget miljø.  
 

2.9. AFSLUTNING. 
 
Udviklingen fra ’elfenbenstårnet’ til den udvidede forståelse, som vi her 
har givet begrebet ’det entrepreneurielle universitet’ indebærer en betydelig 
større udvikling end blot det at etablere kurser i entrepreneurship. Sådanne 
aktiviteter er manifestationer af uddannelsesudviklingen. Forskningen vil i 
en sådan forståelse omfatte tætte relationer til eller direkte deltagelse i lo-
kale, regionale eller nationale udviklinger, der vil kunne tjene til at skabe 
øget velstand og give universitetsinstitutionen en anden placering i sam-
fundet. 
 

Dette projekt er blevet beskrevet som et eksplorativt studie, idet de fire ca-
ses har givet grundlag for at pejle sig ind på et felt, der er betydeligt mere 
omfattende og komplekst, end det har været muligt at medtage i case-
beskrivelserne. Således ville det kræve ganske andre ressourcer at klarlæg-
ge de indre strukturer og processer – for ikke at tale om et forsøg på at ind-
kredse lærerrollens indhold og betydning.  
 

Casene har givet et indblik i en række måder og metoder, der er anvendt i 
hver deres regionale tilhørsforhold og med hver deres kulturelle og histori-
ske baggrund. De er eksempler på, at den samme overordnede samfunds-
mæssige udvikling forsøges løst på en række forskellige måder. De fire ca-
ses udgør blot et beskedent udsnit af den europæiske udvikling. Den globa-
le udvikling og kravet til videnproduktionens nyttiggørelse og til fornyel-
sen af de værdiskabende sektorer i samfundene nødvendiggør nyorienterin-
ger, hvor mange nuværende strukturer vil skulle nedbrydes. Nye strukturer 
skal til gengæld skabes i bl.a. en triple-helix formation og ’det entrepreneu-
rielle universitet’. Disse nye strukturer skal kunne befordre forskning og 
uddannelser og forme lærerroller, der giver grundlag for ’entreprising be-
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haviour’ hos fremtidens dimittender i alle fag, til gavn og glæde for et sam-
fund i den videnbaserede globale økonomi.  
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KAPITEL 3.                                                       

DEN DIDAKTISKE UDFORDRING. 

I det indledende kapitel blev rapportens problemfelt skitseret, og der blev 
rejst en række grundlæggende spørgsmål om uddannelsessystemets evne til 
at befordre entrepreneurship ved at udvikle mere foretagsomme studerende. 
Spørgsmål og kritik, som antyder, at en bedre tilgang til entrepreneurun-
dervisning end den, der præger universiteterne for nuværende, er mulig og 
måske endda inden for rækkevidde. Samtidig blev det i forrige afsnit om 
universitetssystemets sammenhæng med sine omgivelser klarlagt, at en 
række af disse muligheder, for at kunne indfries, kræver ændringer i inter-
aktionsformen mellem universitet og omverden.  Selv om dette kapitel fo-
kuserer på de didaktiske udfordringer i forbindelse med udviklingen af en-
trepreneurundervisning på universiteterne kan de didaktiske udfordringer 
som vist i figur 5 ikke anskues isoleret. Den didaktiske udvikling må i ste-
det ses som nært forbundet med parallelle udviklinger i universiteternes 
samspil med deres omgivelser og i forbindelese med udvikling af nye pæ-
dagogiske praksisser på universiteterne. 
 
Figur 5. En entrepreneuriel didaktik fordrer ændringer i pædagogik og 

kontekst. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dette kapitel fokuseres på de didaktiske spørgsmål i forbindelse med en-
trepreneurshipundervisning. Hermed menes spørgsmål om målgrupper for 
undervisningen, mål med undervisningen og indholdet i undervisningen. 
Som allerede antydet er den ideelle sammenhæng mellem på den ene side 
målgrupper, undervisningsmål, undervisningsindhold og undervisnings-
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form - og på den anden side udfoldelsen af foretagsom adfærd og entrepre-
neurship langtfra velkendt og klar. 
 

Den bagvedliggende tese, som danner udgangspunkt for dette afsnit, er, at 
samfundet i en eller anden grad kan fremme foretagsom adfærd og entre-
preneurship gennem uddannelsessystemet. Med denne tese som udgangs-
punkt bliver næste spørgsmål, hvordan et genstandsfelt som entrepre-
neurship kan og bør integreres i universitetsuddannelser. Bag denne tese 
ligger imidlertid nogle andre antagelser, der kort bør redegøres for. Det 
drejer sig for det første om, hvorvidt det er muligt at udskille entrepre-
neurship som et særligt genstandsfelt, der adskiller sig fra andre typer af 
fagligt indhold – og for det andet om, i hvilken grad, det er muligt at indlæ-
re entrepreneurship og undervise i entrepreneurship – og for det tredje om, 
hvorvidt der er samfundsmæssige, kulturelle, økonomiske eller politiske 
grunde til, at man skal udvikle en sådan undervisning i universitetssam-
menhæng (Koch 2003). 
  

Det tredje og sidste spørgsmål er behandlet i de foregående kapitler – og 
nærværende kapitel vil derfor kort se på de to første spørgsmål – altså på 
forskellen mellem entrepreneurship og andre fagområder og på problemer-
ne ved at opbygge uddannelse i entrepreneurship – før der tages fat på mere 
systematisk at sammenstille spørgsmål om målgrupper, uddannelsesmål og 
undervisningsindhold i forbindelse med entrepreneurshipuddannelse. 
 

3.1. ENTREPRENEURUNDERVISNINGENS PLACERING I UNI-
VERSITETSSYSTEMET. 

 
I princippet kan man forstille sig entrepreneurshipundervisning som en del 
af stort set ethvert fagforløb i universitetssammenhæng. F.eks. har der de 
senere år været et stærkt fokus på at koble entrepreneurshipundervisning 
sammen med natur-, sundheds- og teknisk- videnskabelige fagområder, 
hvor den grundlæggende tanke hermed har været, at man på denne måde 
hurtigere og mere effektivt ville kunne sprede de inventioner, der opstår in-
denfor disse fag, med en innovativ erhvervsmæssig udnyttelse til følge og 
deraf afledt samfundsmæssig vækst. Et eksempel på et universitet, der føl-
ger denne grundtanke, er vist i hosstående tekstboks. 
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        Box 11. 
På tilsvarende vis synes der intet i 
vejen for at forestille sig, at der i et 
videns- og oplevelsesorienteret 
samfund på samme måde ville væ-
re rige muligheder for at udnytte 
nytænkning indenfor de humanisti-
ske fagområder, som f.eks. lingvi-
stik og æstetiske fag som grundlag 
for forretnings-mæssig innovation. 
 

Entrepreneurshipundervisning har 
imidlertid et særligt forhold til de 
økonomisk-administrative fagom-
råder, som f.eks. økonomi og ma-
nagement. Entrepreneurshipunder-
visning varetages i langt de fleste 
tilfælde af lærerkræfter med til-
knytning til økonomi- og mana-
gementinstitutter på universiteterne eller indgår som en del af det generelle 
fagudbud på handelshøjskolerne. Det er der både institutionelt-historiske 
og teorihistoriske grunde til. 
  

De første enkeltstående kurser i entrepreneurship udbydes således af ame-
rikanske business schools som for eksempel Harvard allerede fra 1947. 
New York University udbyder kurser under ledelse af Peter Drucker fra 
1953, og fra 1968 udbyder Babson College en første sammenhængende ba-
cheloruddannelse i entrepreneurship. Denne udvikling har til i dag spredt 
sig i en sådan grad at en vis mængde af entrepreneurshipfag indgår som en 
del af enhver business schools curriculum (Katz 2003; Koch 2003). 
 

Udviklingen viser ikke kun en stadig større udbredelse på flere og flere 
business schools – men også en bevægelse fra udbud af enkeltstående fag i 
retning mod udbud af en palet af flere sammenhængende entrepreneurship-
fag, som samlet danner et helt uddannelsesforløb. 
 

Der ligger også teorihistoriske grunde bag økonomi- og managementdisci-
plinernes dominans i entrepreneurshipundervisningen.  Entrepreneurbegre-
bet stammer fra økonomisk tænkning, og økonomer antages derfor oftest 
for at være bedst egnede til at undervise i entrepreneurteori. Desuden om-
handler entrepreneurship traditionelt opstart og udvikling af en virksom-
hed, og faget hører således indholdsmæssigt til kernen af managementdi-
sciplinen.  
 

I begyndelsen af 80’erne besluttede 
ledelsen af Twente University i Hol-
land sig for igangsættelse af en trans-
formationsproces fra at være et uni-
versitet med en regional profil og et 
forholdsvist snævert fokus på ingeni-
øruddannelser til også at være et 
landsdækkende universitet med det 
overordnede mål at være innovativ 
og entrepreneuriel.  
Twente University skulle have det 
særlige styrkeområde at kunne kom-
binere de tekniske og de kommerciel-
le områder. I fokus for forskning og 
uddannelsesudvikling er en integre-
ring af områderne: Research, Tea-
ching, Training & Consultancy og 
Business Development.  
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Vi vil derfor i det følgende også tage udgangspunkt i entrepreneurshipun-
dervisning, som den typisk bedrives, med økonomisk og managementteore-
tisk udgangspunkt. Det betyder imidlertid ikke, at vi ikke finder undervis-
ning i entrepreneurship væsentlig og relevant indenfor et langt bredere 
spektrum af universitetsuddannelser - for ikke at sige alle! Vi vil således 
mod slutningen af kapitlet vende tilbage til dette spørgsmål i en analyse af 
mål og målgrupper for entrepreneurorienteret undervisning. 
 

3.2. TRADITIONEL UNDERVISNING OG UNDERVISNING I EN-
TREPRENEURSHIP. 

 
Størstedelen af de erhvervsøkonomiske fagområder er karakteriseret ved, at 
der findes en socialt vedtaget skabelon for, hvordan der bør undervises i 
fagområdet. Det gælder f.eks. fagene afsætningsøkonomi eller marketing. 
Her findes en grundskabelon for, hvordan progressionen i undervisningen 
bør foregå. Man begynder med adfærdsteori om kunder og konkurrenter, 
arbejder på baggrund heraf med segmentering af markedet, arbejder med 
strategi og positionering for at slutte med en gennemgang af handlingspa-
rameterteorien eller de 4 P’er. Tilsvarende findes der en litterær kanon in-
denfor faget i form af udvalgte forfattere som Lewitt, Alderson, Howard & 
Shet, Webster & Wind, Bagozzi, Abell, Day, Porter og Kotler. Disse forfat-
tere udgør fagområdets væsentligste grundlag, står delvist på hinandens in-
tellektuelle skuldre og danner hermed den almendannelse, som enhver 
marketingtænker må tilegne sig for at være en del af kredsen. Det er også 
disse forfatteres teoretiske bidrag, der danner hovedindholdet i den grund-
skabelon for undervisning i faget, der er skitseret ovenfor. Det betyder ik-
ke, at der ikke kan være faglig uenighed i disciplinen; men uenigheden fo-
regår i al væsentlighed i fagområdets udkant, hvor man netop positionerer 
sig i forhold til den fælles forståelse af mainstream marketing. Den grund-
læggende idé om, hvordan man underviser i marketing, er fælles for det 
meste af verden. 
 

Tilsvarende ordnede forhold gør sig i store træk gældende indenfor de fle-
ste andre erhvervsøkonomiske fagområder som organisation, regnskabsvæ-
sen eller finansiering. Dette er imidlertid ikke tilfældet for ”entrepre-
neurship”. Tværtimod synes såvel vores litteraturgennemgang som vore ca-
ses (Blenker et al. 2004b; Blenker et al. 2005a) at vise en bemærkelsesvær-
dig heterogenitet i, hvordan entrepreneurshipundervisning kan tage sig ud. 
 

På linie med andre universitetsfag findes en række traditionelt strukturere-
de kurser. Disse kan være i form af kurser i traditionelle erhvervsøkonomi-
ske emner, som markedsføring, finansiering og regnskab – oftest med en 
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særlig drejning, der relaterer disciplinen særligt til start af egen virksom-
hed. Derudover findes ofte kurser om entrepreneurteoriens historie, med 
gennemgang af dens klassikere som Schumpeter (1939), Kirzner (1979) og 
McClelland (1961). 
 

Af traditionelle kursusforløb findes endvidere ofte kurser i udarbejdelse af 
forretningsplan. Disse kan dels være i form af undervisning i udarbejdelse 
af forretningsplan – en slags how-to-do-it kurser, ligesom de kan kobles til 
opgaveudarbejdelse, hvor f.eks. den afsluttende afhandling udformes som 
en forretningsplan. Yderligere er sådanne kurser ofte koblet til deltagelse i 
forskellige former for forretningsplankonkurrencer. 
 

En anden arketype er det projektbaserede gruppearbejde, der kan være ret-
tet mod forskellige emner indenfor start af egen virksomhed, som f.eks. 
idégenerering, muligheds-identifikation eller etablering af forretningskon-
cept. Denne type projektarbejde foregår typisk som projektforløb inden for 
en bestemt disciplin f.eks. de økonomisk-administrative eller de teknisk-
naturvidenskabelige fag – men kan også findes som tværfaglige kurser, der 
inddrager studenter på tværs af forskellige fagområder. 
 

En del universiteter har endvidere oprettet forskellige former for hjælp til 
de studerendes opstart af egen virksomhed. Det kan enten være som tilde-
ling af projektarbejdspladser, hvor forskellige fysiske rammer stilles til rå-
dighed, som korte stipendier, hvor man får mulighed for at udvikle sin for-
retningsidé, eller som en form rugekassemiljøer, hvor man bringes sammen 
i et miljø af ligesindede med mulighed for at trække på fælles ressourcer og 
rådgivning, der kan være til hjælp i forbindelse med start af egen virksom-
hed. Endelig er del af uddannelsesaktiviteterne rettet mod de studerendes 
personlige udvikling. Man ser således en række coaching-orienterede akti-
viteter, der retter sig mod udvikling af den studerendes forestillingsevne, 
foretagsomhedskompetencer og evner til entrepreneuriel adfærd; ligesom 
man søger at styrke den studerendes evne til håndtering af diversitet og 
kompleksitet i omgivelserne. 
  

Ovenstående fremstilling af entrepreneurship-orienterede uddannelses-
aktiviteter, som de finder sted rundt om i Europa, viser den heterogenitet og 
forvirring, som præger feltet. Mangfoldigheden udspringer delvist af, at der 
hverken er enighed om, hvordan en entrepreneur eller entrepreneurship bør 
defineres. Det betyder naturligvis også, at der er mange bud på, hvad der 
skal undervises i, og hvordan undervisningen eller læreprocesserne skal 
forløbe (Garavan & O’Cinneide 1994.1: 4; Gibb 2002: 238). Begrebsfor-
virringen og de deraf manglende anvisninger til undervisere og beslut-
ningstagere kan også betyde, at ressourcerne bliver brugt forkert (Gibb 
2002: 239). 
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I det følgende skal vi søge at tematisere denne mangfoldighed i to diskussi-
oner. Den ene diskussion vedrører, hvad der bør være det teoretiske grund-
lag bag entrepreneurshipundervisningen, hvor vi modstiller den manage-
mentinspirerede tilgang, der dominerer undervisningen, med et entrepre-
neurteoretisk alternativ hertil. Den anden diskussion vedrører spørgsmålet 
om målgruppe og mål med undervisningen, hvor det dominerende valg 
mellem økonomisk-administrative eller teknisk-naturvidenskabelige stude-
rende modstilles af overvejelser om et valg af bredere målgruppe for un-
dervisningen. 
 

3.3. ENTREPRENEURUNDERVISNINGENS BAGGRUND I TEO-
RIDANNELSER. 

 
To teoretiske hovedretninger, hver med en række deldiscipliner og speciel-
le tilgange, synes som antydet ovenfor at danne udgangspunkt, når man ser 
på, hvordan entrepreneurshipundervisning bedrives rundt om i verden. 
Eftersom en stor del af undervisningen i entrepreneurship er en del af øko-
nomisk-administrative uddannelser og foregår på handelshøjskoler eller 
handelshøjskolelignende institutter på universiteterne, er det ikke overra-
skende, at en stor del af indholdet i entrepreneurshipkurserne også har en 
væsentlig del af deres tankegods med sig fra traditionel managementtænk-
ning. 
 

En større overraskelse er det derimod, at selv om forskningen i entrepre-
neurship efterhånden har op mod et århundrede bag sig og har vundet be-
tragtelig fodfæste i forskningsverdenen gennem de seneste 40 år, så har 
denne forskningstradition ikke sat sig nær så kraftige spor i den måde, der 
undervises i entrepreneurship på, som managementtilgangen har. 
 

I det følgende skal vi se nærmere på grundindholdet i de to traditioner – 
management og entrepreneurship – og på, hvordan de hver især er søgt om-
sat – eller ikke søgt omsat i entrepreneurshipundervisning.  
 

3.3.1. Managementteori. 
 
Management teori er et mangehovedet uhyre, som rummer mange forskel-
lige tilgange og deldiscipliner. Det kan således være problematisk at skære 
discipliner som strategisk ledelse, marketing, organisationsudvikling, regn-
skabsvæsen og finansiering over en kam.  
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Alligevel kan man med nogen ret hævde, at et bærende fælles element i en 
stor del af disse discipliner er en forening af en rationel planlægningspro-
ces sat overfor en analyse af virksomheden og dens omgivelser.  
 

Den rationelle planlægningsproces udtrykkes typisk i forskellige former for 
fasemodeller, som illustrerer, hvordan virksomhedens ledelse som beslut-
ningstager, via gennemløbet af en række faser, gradvist indkredser pro-
blemstillingen, indsamler information, der kan belyse problemet, analyserer 
den indsamlede information, træffer et valg for efterfølgende løbende at 
evaluere sine valg. Planlægningsprocessen hænger sammen med analysen 
af virksomheden og dens omverden – ofte udtrykt i den velkendte SW-OT 
ramme. Tankegangen bygger på en ide, der stammer fra mikroøkonomisk 
teori, om at virksomheden må søge at ramme et ”fit” mellem sine interne 
og eksterne betingelser.  
 

Den interne analyse (SW) kan funderes i en række forskellige teoridannel-
ser som f.eks. sociologisk baseret organisationsteori eller mikroøkonomisk 
ressourcebaseret teori. På samme måde kan den eksterne analyse (OT) ba-
seres i f.eks. psykologisk og sociologisk baseret marketingteori eller i mi-
kroøkonomisk teori om ”industrial organization” eller i brancheteori. 
 

Når institutioner og lærere, der er vant til at tænke i netop sådanne mana-
gementfigurer, skal undervise i et nyt område som f.eks. entrepreneurship, 
er det nærliggende for dem at tage deres vante tankegods med til det nye 
område. Man kommer let til at betragte entrepreneurer ud fra samme be-
grebs- og forståelsesrammer, som man anlægger overfor eksisterende virk-
somheder. 
  

Konsekvensen bliver, set med sådanne øjne, at entrepreneurer på samme 
måde som en eksisterende virksomhed må analysere sin omverden for mu-
ligheder og trusler – sammenholde disse med sine egne styrker og svaghe-
der, og på baggrund heraf fremkomme med en plan, der sætter ham i stand 
til at realisere mulighederne og imødegå truslerne – udnytte sine styrker og 
tage højde for sine svagheder. 
 

I det følgende skal vi se nærmere på, hvordan dette managementideal mere 
præcist er blevet omsat til entrepreneurshipundervisning. I første omgang 
prøver vi loyalt at acceptere managementidealets konvertering til entrepre-
neurfænomenet; men man kan naturligvis også problematisere, hvorvidt en 
sådan overførsel overhovedet er adækvat. Det vender vi imidlertid tilbage 
til senere. 
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3.3.1.1. Planlægningstænkning og forretningsplan. 
 
Når den traditionelle managementtænkning skal give normative rammer for 
adfærd, udtrykkes dette ofte i rationelle beslutningsmodeller. En udbredt 
fremstillingsform er her, at den rationelle planlægningsproces udtrykkes i 
en fasemodel, som anviser, hvorledes en rationel beslutningstager bør gen-
nemløbe en række faser for at tage en optimal beslutning. Fasemodellerne 
kan have forskellig form alt efter hvilket fagområde, man beskæftiger sig 
med, men indeholder typisk følgende elementer: problemerkendelse, pro-
blembeskrivelse, fastlæggelse af informationsbehov, indsamling af infor-
mation, analysere af information, opstilling af handlingsalternativer, kon-
sekvensvurdering, beslutning, implementering og evaluering. 
 

Indholdet i mange entrepreneurshipkurser og lærebøger om entrepre-
neurship er bygget op om forretningsplanen. Der er naturligvis forskelle på 
de mange forskellige bud, der findes på, hvorledes en forretningsplan bør 
skrues sammen; men elementerne beskrevet i tekstboks 12 går igen i en 
stor del af de mange bud, der findes på, hvordan en forretningsplan skal la-
ves. 
 

Ligheden med managementteoriens fasemodeller er påfaldende. I begge 
tilfælde er den bagvedliggende ramme den rationelle beslutningsteori, og 
en nærliggende konklusion er, at eftersom entrepreneurundervisningen ofte 
varetages af lærere fra handelshøjskolelignende miljøer, har disse – med 
mindre tilpasninger – flyttet deres grundlæggende teoretiske ballast med 
over i entrepreneurundervisningen. 
 

3.3.1.2. Omverdensanalyse og entrepreneurielle muligheder. 
         
Som en væsentlig del af den traditionelle managementteoris SW-OT analy-
se indgår OT-analysen af omverdenen. Traditionelt består denne ofte først 
af en analyse af virksomhedens makroomgivelser, f.eks. via en såkaldt 
PEST-analyse hvor ”Political, Economic, Social and Technological” omgi-
velser analyseres. Herefter analyseres mikroomgivelserne, f.eks. via den 
meget benyttede 5-forces analyse, der ser på leverandører, kunder, substi-
tutter, indtrængere og rivalisering mellem konkurrenter.  
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• Beskrivelse af forretningsområdet 
o den nye forretningsidé 
o branchen 
o virksomhedens mål 
o ydelsens unikhed 

• Beskrivelse af ledelsesgruppen 
o hvem er i teamet 
o juridiske og økonomiske  

strukturer 
o tilknyttet bestyrelse, konsu 

lenter, advokater 
• Beskrivelse af kundesegmentet 

o målmarked 
o markedets størrelse og udvik 

ling 
o konkurrenceanalyse 
o estimeret markedsandel 

• Markedsføringsplan 
o generel strategi 
o pris, distribution og salg 
o annoncering og promotion 

• Forretningssystem og organisation 
o produktionsforhold 
o leverandørforhold 
o medarbejdere 
o omkostningsforhold 

• Implementering og risikovurdering 
o mulige problemer 
o hindringer og risici 
o alternative udviklinger 

• Finansiering 
o prognoser og budget 
o indtjening og cash-flow 
o break-even og 

omkostningskontrol 

      Box 12               
På samme måde kan man i en 
række lærebøger om entrepre-
neurship finde store dele rettet 
mod analysen af omverdenen. 
Disse kan f.eks. have titler som 
”Environmental assesment, Pre-
paration for a new venture” eller 
”Marketing Research for new 
Ventures” (Kurato & Hodgetts 
2001). Disse er imidlertid så 
generelle, at det kan være van-
skeligt for potentielle entre-
preneurer at se nye muligheder på 
baggrund af en så generaliseret 
forståelse. Derfor udbydes mange 
steder mere kontekstspecifikke 
kurser til at give indsigt i mu-
ligheder i bestemte branche- eller 
teknologiområder. I hosstående 
tekstboks er vist eksempler på tit-
ler fra sådanne kurser rettet mod 
særlige typer af entrepre-neurship 
i bestemte former for omverden. 
             

Det centrale problem i oven-
stående er den forståelse af de 
entrepreneurielle muligheder, 
som disse tankegange bygger på.  
Muligheder forstås primært som 
noget objektivt givet, der ligger 
”derude”, og som det derfor er 
muligt på en analytisk og logisk 
måde at ræsonnere sig frem til. 
Problemet med muligheder er, at 
de muligvis ”ikke-er” – ikke endnu i hvert fald; og videnskab beskæftiger 
sig helst med det, som eksisterer. Vi har f.eks. vanskeligt ved at begribe 
muligheder ved hjælp af den målmiddel rationalitet, som er dominerende 
inden for managementtænkning. 
 

Dette er ikke ensbetydende med, at en række erhvervsøkonomiske teorier 
og modeller er uanvendelige til at afdække sider af de nye muligheder. 
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Markedsanalyse siger bestemt noget om, hvorvidt tænkte produkter passer 
til eksisterende kundebehov, kreativitetsfremmende øvelser kan forbedre 
studerendes evner til at tænke innovativt, ligesom Andrews (1971) klassi-
ske SW-OT analyse kan bidrage med at sammentænke mulighedsaspektet 
med andre sider af virksomhedsstrategi. 

         Box 13. 
Det er derfor vanskeligt at frem-
komme med en egentlig teori om, 
hvordan man erkender muligheder 
– og i særdeleshed en ikke-generel 
normativ teori herom (Blenker, 
1996). Dette synes at være i mod-
strid med mulighedens væsen, idet 
muligheder, som er muligheder for 
alle – ikke vil være særlige muligheder for nogen. I stedet må man gå ud 
fra, at en mulighed altid har et bestemt indhold, f.eks. nogle bestemte ud-
buds- og efterspørgselsparametre, bundet i et bestemt tids- og rumunivers 
(Abell 1978, 1980; Dimov 2003). 
Alternativt lægger en stor del af såvel den nyere som den klassiske entre-
preneurforskning vægt på, at de entrepreneurielle muligheder netop opstår i 
et samspil (enactment) mellem person og omgivelser (Gartner 1988; Gart-
ner, Carter & Hills 2003; DeTienne & Chandler 2004). Begrebet ’opportu-
nity enactment’ rummer en sådan forståelse af muligheder som noget, der 
etablerer sig i en entrepreneurs eller virksomheds sensemaking-proces, 
f.eks. som følge af forandringer i virksomheden, entrepreneurens liv eller i 
omgivelserne (Blenker 2005).  
 

3.3.1.3. Funktionsspecialisering og entrepreneurielle kompetencer 
 
Størstedelen af traditionel managementundervisning er bygget op efter en 
klassisk funktionsspecialisering i virksomhederne. På langt de fleste han-
delshøjskoler findes således – ud over de klassiske hjælpefag som national-
økonomi, jura, statistik og IT – et hardcore felt af managementdiscipliner 
som regnskabsvæsen, finansiering, organisation og markedsføring. Også 
dette grundmønster kan genfindes i megen entrepreneurundervisning. I 
hosstående tekstboks er illustreret, hvorledes man på UCE i Birmingham i 
hovedparten af andet semester på MSc uddannelsen i entrepreneurship er 
optaget af fag, der på forskellig vis har rod i den klassiske funktionsspecia-
lisering.         
 

• E-entrepreneurship.   
• ICT entrepreneurship. 
• Social innovation og entrepre-

neurship. 
• Design & Entrepreneurship. 
• Concepts in BioEntrepre-

neurship.    
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         Box 14. 
En stor del af det grundlæggende 
tankesæt synes her at være næsten 
direkte overtaget fra traditionelle 
managementdiscipliner, om end der 
sandsynligvis undervises med et 
”twist” af entrepreneurship. Man 
kan imidlertid med god ret proble-
matisere over, hvorvidt denne over-
førsel af traditionelle management-
tankerammer til entrepreneurship er 
det mest hensigtsmæssige. Hvis 
man vil uddanne de studerende til at kunne håndtere selve entrepreneursi-
tuationen, er denne jo karakteriseret ved, at virksomheden er i undfangelse 
og således netop ikke dannet endnu. Der er ikke tale om en virksomhed, 
der skal ledes, men snarere om muligheder, der skal forfølges – og der er i 
særdeleshed ikke er tale om nogen funktionsspecialisering. Denne kommer 
først langt senere. Selv når man taler om small business management, er 
det karakteristisk, at der normalt er tale om én ejer/leder, der selv varetager 
et bredt spænd af opgaver uden nogen form for funktionsspecialisering. 
 

3.3.1.4. Kritik af managementtilgangen som udgangspunkt. 
 
Som det ses af gennemgangen ovenfor er det muligt at gennemføre en kon-
sistent undervisning i entrepreneurship med udgangspunkt i management-
teori. Grundtanken, som er skitseret ovenfor – eller væsentlige elementer af 
den, kan da også genfindes i de cases, vi var studeret i forbindelse med 
denne rapport. Et bredere studium af, hvordan entrepreneurshipunder-
visning gribes an rundt om i verden, synes også at bekræfte, at manage-
menttilgangen er den dominerende. 
 

At det er muligt, og at det er den dominerende tankegang, er imidlertid ikke 
ensbetydende med, at der her er tale om den mest hensigtsmæssige tilgang. 
Normative implikationer taget fra et fagområde, nemlig managementdisci-
plinen, er søgt overført på et andet område – entrepreneurfænomenet, tilsy-
neladende uden grundige overvejelser om, hvorvidt den nu passer til dette 
nye område. Og meget tyder på, at den ikke passer særligt godt (Blenker 
2001). Managementdisciplinen er selv stærkt inspireret af mikroøkonomisk 
tænkning, hvor målet netop er at optimere givne ressourcer i forhold til al-
lerede eksisterende muligheder. I managementdisciplinen har denne tænk-
ning primært fundet anvendelse i udviklingen af forståelsesrammer for, 

Eksempler på funktionsspecialise-
ringsfag på entrepreneurshipuddan-
nelsen ved UCE i Birmingham 
 

• Raising Capital & Marketing 
for Innovation 

• Organisational Learning, 
Training & Enterprise Devel-
opment 

• Entrepreneurial Finance & 
Risk Management  
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hvordan allerede eksisterende virksomheder bør ledes. Entrepreneursitua-
tionen, kan man imidlertid påstå, er næsten omvendt: situationen handler 
om, hvordan man forfølger nye muligheder – uden hensyntagen til givne 
ressourcer. 
 

At managementdisciplinen ikke er det bedste udgangspunkt for udviklingen 
af entrepreneurshipuddannelse ville ikke være noget større problem, hvis 
den ikke var så dominerende, at den spærrede for udviklingen af andre til-
gange. Udtrykt polemisk kan man hævde, at gøgeungen næsten har kastet 
den retmæssige beboers æg ud af reden. I det følgende skal vi se nærmere 
på den, om ikke retmæssige, så dog oprindelige beboer – entrepreneurteo-
rien samt på nogle af de problemer, den har haft med at erobre en frugtbar 
plads i entrepreneurshipundervisningen. 
 

3.3.2. Teori om entrepreneurship. 
 
Ovenfor er vist, hvordan en stor del af de praktisk rettede elementer af en-
trepreneurshipundervisningen er inspireret af managementtænkning. Paral-
lelt til disse kurser findes endvidere, som antydet ovenfor, en række kurser, 
der hviler på helt andre teorigrundlag. Således kan man i forbindelse med 
mange entrepreneurshiporienterede undervisningsforløb finde kurser, der 
gennemgår entrepreneurteoriens historie, f.eks. ved at gennemgå klassikere 
som Schumpeter (1934), Kirzner (1979), McClelland (1961) og ved at in-
troducere de studerende til nyere teoridannelser om entrepreneurship. 
 

Grundindholdet i disse kurser er typisk koncentreret om tre elementer: 
Schumpeter og Østrigerskolen, McClelland og personal-traits-tankegangen 
samt introduktion til den nyere entrepreneurshipteori som f.eks. den seneste 
tids fokus på mulighedserkendelse som det centrale i forståelsen af entre-
preneurship. 
 

Den første del af kurserne ser således med Schumpeter og Østrigerne på 
entrepreneuren som den mest centrale aktør i det økonomiske system, idet 
det er entrepreneuren, der er bærer af den samfundsmæssige innovation. 
Entrepreneuriel innovation forstås her som forbedringer i produkter, pro-
cesser eller organisationsformer.  Entrepreneuren skaber de ubalancer i det 
økonomiske system, der leder til innovationens ”creative destruction”. Hos 
Østrigerne har entrepreneuren en særlig indsigt (alertness) i det økonomi-
ske systems virkemåde, der sætter ham i stand til, før andre, at se mulighe-
der i det økonomiske system. Disse muligheder realiserer entrepreneuren 
ved at tilvejebringe og sammensætte ressourcer på en ny måde. For at ud-
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fylde denne rolle må entrepreneuren have særlige egenskaber i kraft af 
dømmekraft og kreativitet (Kirzner 1994). 
 

I personal-traits-tankegangen, der har et mere psykologisk og sociologisk 
udspring (f.eks. fra Weber og McClelland), forfølges disse særlige person-
lige egenskaber nærmere. Den mest klassiske karakteristik af entrepreneu-
ren er et særligt præstationsbehov (need for achievement); men denne er 
senere suppleret med en lang række andre psykologiske og sociologiske 
beskrivelser af entrepreneurens personlige kendetegn. Denne tilgang kan 
også genfindes i fagbeskrivelser som f.eks. ”Forms and typologies of en-
trepreneurship”. 
 

Den senere entrepreneurteori fokuserer særligt på forholdet mellem entre-
preneuren og situationer, der rummer muligheder, og søger at afdække 
nærmere, hvordan entrepreneurer ser eller skaber muligheder. I en artikel, 
som senere skal vise sig at blive særdeles retningssættende, fastlægger 
Shane og Venkataraman (2000: 218) entrepreneurship som: ”…the nexus 
of two phenomena: the presence of lucrative opportunities and the pre-
sence of enterprising individuals”. 
 

Når opmærksomheden rettes tilbage mod entrepreneurship som et felt, der 
kan berige strategi- og marketingtænkningen, kan årsagen findes i, at teori-
erne om entrepreneurship fokuserer på situationer, hvor bestemte ressour-
cer eller handlemuligheder ikke er forudgivne. Udgangspunktet for entre-
preneurteori har historisk set været en virksomheds undfangelse og fødsel. 
Netop fordi denne fødsel foregår i et økonomisk "ingenmandsland”, bliver 
det her muligt at studere en særlig form for innovativ eller mulighedssø-
gende adfærd. Aktørerne er i denne situation ikke på forhånd begrænsede i 
deres muligheder, og entrepreneuren har, fordi han er fri for den traditio-
nelle virksomheds irreversible omkostninger, bureaukrati, stive organisati-
onsstrukturer og veletablerede handlingsmønstre, nogle specielle friheds-
grader (Duus 1997). Entrepreneuren er i denne situation ikke blot fri for 
disse bestemte begrænsninger – han er også fri til nytænkning og innovati-
on. Den generelle strategi – og ledelsestænknings stigende interesse for et 
studium af entrepreneurens måde at undfange nye forretningsideer på, sy-
nes således at have baggrund i et ønske om at kunne åbne den "black box", 
som innovationen udgør (Blenker 1994, 2005). 
 

Den nyere entrepreneurteori fokuserer således særligt på forholdet mellem 
entrepreneuren og situationer, der rummer muligheder – med det formål at 
afdække nærmere hvordan entrepreneurer ser eller skaber muligheder. Så-
ledes ses samspillet mellem individ og mulighed i stigende grad som entre-
preneurteoriens hjørnesten. Ofte relateres mulighedsidentifikationen her til 
situationer med informationsasymmetri, hvor entrepreneuren netop på 
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grund af sin særlige informationssensitivitet er i stand til at se muligheder, 
selv om han ikke aktivt leder efter dem (Eckhardt & Shane 2003). En del af 
forklaringen herpå kan ligge i, at størstedelen af informationen om mulig-
heder består af tavs viden, der ikke findes jævnt fordelt på markedet. En-
trepreneurens evne til at se muligheder skyldes således nok hans særlige 
viden, men også den særlige måde, han udvider sin vidensmængde på 
(Blenker 2005). 
 

3.3.3. Management- eller entrepreneurteori som udgangspunkt? 
 
Som vist ovenfor findes der en lang række veludviklede teorirammer om 
entrepreneurship. Disse bruges da også til undervisning om entrepre-
neurship – typisk under en fagtitel som ”theories of entrepreneurship”, eller 
for de nyere teoriers vedkommende i fag med titler som ”contemporary is-
sues in entrepreneurship”. Det er imidlertid tankevækkende, at entrepre-
neurteorierne primært benyttes til fag, der handler om entrepreneurship, 
mens de mere managementinspirerede fag, som er beskrevet ovenfor, er 
dominerende, når det drejer som om undervisning i entrepreneurship. 
 

Årsagen til denne situation er, at entrepreneurforskningen i for høj grad er 
deskriptiv. Ønsker man en mere teoribaseret undervisning i entrepre-
neurship, er der imidlertid brug for et billede af, hvilken type af teorier, der 
er behov for; ligesom det må overvejes, hvordan der kan bygges ovenpå 
den allerede foreliggende forskning (Fiet 2000a).  
 

To grundsynspunkter kan identificeres i forhold til dette problem. På den 
ene side kan man som herover argumentere for mere teori i den handlings-
orienterede del af entrepreneurundervisningen – evt. ved at kombinere en-
trepreneur- og managementteori (Fiet 2000a). Et eksempel herpå er vist i 
hosstående tekstboks. Udgangspunktet er her fire grundlæggende spørgs-
mål, som man kunne argumentere, at en kommende entrepreneur ville have 
gavn af at kende ”svaret” på. Til disse spørgsmål er koblet en kombination 
af management og entrepreneurteori.   
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1) Hvordan skal entrepreneurer opdage økonomisk lukrative muligheder, 
som andre overser? 
a) Informational economics 
b) Teori om beslutningstagning 

2) Hvordan skal entrepreneurer identificere de mest attraktive brancher? 
a) Industrial organization economics 
b) Østrigerskolen 
c) Spilteori 

3) Hvordan skal entrepreneurer skaffe ressourcerne til at starte en helt ny 
”business”? 
a) Agency theory 
b) Procedural Justice Theory 
c) Transaction Cost Economics 
d) Social Embeddedness Theory 

4) Hvordan skal enterpreneurer skabe en konkurrencemæssig fordel? 
a) Resource-based theory 
b) Hypercompetition 

Box 15. 

Tekstboks inspireret af Fiet (2000a: 13-17). 
 
Over for denne holdning kan man imidlertid finde en opfattelse af entre-
preneurielle handlinger som noget, der i højere grad minder om kunst:  
 

”Entrepreneurial creation appears to share a great deal with artistic 
production and might well be thought of as an economic art form” 
(Jack & Anderson, 1999: 113).  

 
Hermed nedtones det analytiske, og handling sættes i stedet højere (Gibb 
2002). Problemet bliver i denne forbindelse, at teori ikke kan forudsige, 
hvad konsekvensen af forskellige entrepreneurielle handlinger vil være:  
 

”(...) the art, the very nub of entrepreneurship of creation and of in-
novation, does not appear to be so amenable to teaching. (...) As 
academics we have to accept that we cannot directly provide or 
teach this skill – it is fundamentally experiential.”  

 

Den kommende entrepreneur har i denne situation måske nok brug for teori 
til at understøtte den praktiske læreproces – men egentlige normative teori-
er kan der ikke blive tale om, ligesom det slet ikke giver mening at hente 
såkaldt relevante teorier fra erhvervsøkonomilitteraturen på den måde, det 
er vist i ovenstående tekstboks. Som vist i tabel 2, kan problemet formule-
res således, at teorierne, der bruges til undervisning i entrepreneurship, 
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stammer fra en verden (økonomi og management), der egentlig ikke be-
skæftiger sig med entrepreneuren.  
 
Tabel 2. Opsummering af diskussionen om management og entrepre-

neurship som udgangspunkt for undervisning. 
 
Teoretisk udgangspunkt 
Mål med uddannelsen 

Management teori Entreprenenurship teori

 
 
 
 
Viden om entrepre-
neurship 

Traditionel manage-
ment teori siger pri-
mært noget om ledelse 
og udvikling af eksiste-
rende virksomheder, 
men meget lidt om til-
blivelsen af virksomhe-
der eller om identifika-
tion af entrepreneurielle 
muligheder. 

Entrepreneurteori er 
veludviklet og bruges i 
rigt mål til kurser om 
entrepreneurship, men 
giver kun et ringe nor-
mativt eller fremadret-
tet sigte for den enkelte 
studerende. 

 
 
 
 
Kompetence i entrepre-
neurship 

Management teori bru-
ges i rigt mål i forskel-
lige former for entre-
preneurshipuddannelse, 
men det er tvivlsomt, 
hvor godt teorierne pas-
ser til den entrepreneu-
rielle situation. 

En stor udfordring sy-
nes at bestå i at videre-
udvikle entrepreneur-
teori i en retning, som 
har normativ eller pro-
cessuel anvendelighed i 
undervisningen. 

 
Men selv om der i forbindelse med de fleste undervisningsforløb i entre-
preneurship findes kurser i egentlig entrepreneurshipteori, hvor f.eks. teori-
ens klassikere gennemgås, er det ikke i særligt stort omfang lykkedes at 
omsætte dette righoldige og varierede sæt af teoridannelser om entrepre-
neurship til konsistente undervisningsforløb i entrepreneurship. Det synes 
at være vanskeligt at omforme entrepreneurteoriernes analytiske indsigt til 
normativt orienterede undervisningsforløb – eller til procesforløb, hvor den 
får et fremadrettet sigte, som kan være til gavn for de studerende. 
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3.4. MÅL MED UNDERVISNING: ENTERPRISING BEHAVIOUR 
ELLER ENTREPRENEURSHIP? 

 
Et væsentligt problem ved at benytte management som den dominerende 
tænkning er, at de studerende udstyres med managementrammer, førend de 
har noget egentligt at lede. Samtidig må man erkende, at entrepreneurteori 
baseret på østrigerskolens mere nuancerede analyse af muligheder sandsyn-
ligvis ikke er meget værd, før de studerende selv så småt er begyndt at se 
muligheder. Når det imidlertid er tilfældet, altså når de studerende er nået 
et stadium, hvor de kan begynde at se muligheder, kan man udmærket fore-
stille sig, at en revideret form for østrigertænkning kan komme ind – til 
netop at forfine og præcisere de studerendes egen tækning omkring de mu-
ligheder, de kan se antydningen af. Og først til sidst, når muligheder er 
identificeret, kan en managementbaseret tænkning komme på tale til nær-
mere at præcisere, hvordan forfølgelsen af disse muligheder kan realiseres. 
For at nuancere denne diskussion, er det nødvendigt at rejse spørgsmålet 
om målgruppe og mål med undervisningen, hvor det dominerende valg af 
økonomisk-administrative og teknisk-naturvidenskabelige studerende kan 
stilles overfor overvejelser om et valg af bredere målgruppe for undervis-
ningen. 
 

De to dominerende målgrupper for entrepreneurship undervisning synes at 
være på den ene side økonomi- og managementstuderende, som får mulig-
hed for at tilvælge entrepreneurshipelementer til deres traditionelle uddan-
nelsesforløb, og på den anden side teknisk-naturvidenskabsstuderende som 
ofte udstyres med et entrepreneurshipelement mod slutningen af deres ud-
dannelse. I begge tilfælde er håbet med undervisningen, at dette efter endt 
uddannelse vil sætte de studerende i stand til enten at etablere en ny virk-
somhed – f.eks. på baggrund af indsigt fra den naturvidenskabelige del af 
uddannelsen; eller – for de managementstuderendes vedkommende – at bi-
drage til en mere innovativ udvikling når de efter endt uddannelse får plads 
i en eksisterende virksomhed. I begge tilfælde er der tale om en relativ smal 
forståelse af entrepreneurship, hvor entrepreneurship knyttes til kommerci-
elle aktiviteter, der skal finde sted, når den studerende engang har afsluttet 
sin uddannelse. 
 

I det følgende skal vi imidlertid diskutere, om det kunne være hensigts-
mæssigt for visse former for entrepreneurshipundervisning at anlægge en 
bredere synsvinkel end det hidtidige forretningsmæssige fokus, når det 
spørgsmål, som optager os er, hvorledes vi som samfund og som uddannel-
sessystem kan skabe grobund for udviklingen af personer med holdninger, 
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kompetencer og adfærd, som kan bidrage med fornyelseskraft til sam-
fundsudviklingen. 
 

Man kan således adskille begreberne ”entrepreneurship education” og ”en-
terprising education” (Garavan & O’Cinneide 1994.1). I Nordamerika taler 
man primært om ”entrepreneurship education”, hvorimod man i Storbritan-
nien og Irland foretrækker begrebet, ”enterprise education”. Forskellen er 
ikke kun tilfældig geografisk, men dækker over forskellige betoninger af 
målet med uddannelsen: 
  

”The major objectives of enterprise education are to develop enter-
prising people and inculcate an attitude of self-reliance using ap-
propriate learning processes. Entrepreneurship education and train-
ing programmes are aimed directly at stimulating entrepreneurship 
which may be defined as independent small business ownership or 
the development of opportunity-seeking managers within compa-
nies.” (Garavan & O’Cinneide 1994.1: 4).  
 

Alternativt kan man således forstille sig en noget bredere forståelse af den 
adfærd, man skal træne de studerende i. Når man taler om det bredere be-
greb ”enterprising behaviour” (Gibb 2002), repræsenterer dette mere gene-
relle innovative egenskaber og foretagsom adfærd hos personer.  
Derudover kan det være frugtbart at skelne mellem entrepreneurer og 
”small business owners” (Garavan & O’Cinneide 1994.1). Entrepreneurer 
er kendetegnet ved innovativ adfærd, strategisk ledelse, og af at deres vig-
tigste mål er profit og vækst. Small business owners er mennesker, som 
bruger det meste af deres (arbejds-)tid på deres virksomhed og har største-
delen af deres indkomst herfra. Denne sidstnævnte forskel betyder, at de to 
grupper har vidt forskellige uddannelsesbehov; men generelt kan der siges 
at være gået inflation i benævnelsen entrepreneurship education, således at 
mange af de uddannelsestilbud, der er henvendt til small business owners, 
bliver kaldt entrepreneurship education (Garavan & O’Cinneide 1994.1). 
 

Entrepreneurbegrebet fokuserer således på den adfærd, hvor en person ale-
ne eller sammen med andre etablerer en ny virksomhed og betoner et for-
retningsmæssigt mål. På samme måde dækker begreberne intrapreneurship 
eller corporate entrepreneurship over individuel innovativ adfærd indenfor 
eksisterende organisationer – også med et forretningsmæssigt sigte (Kjeld-
sen 1991b, 2002). Heroverfor kan vi sætte det bredere begreb enterprising 
behaviour, der betoner en positiv, fleksibel og proaktiv holdning til foran-
dring. Såvel entrepreneurship som intrapreneurship omfatter således et for-
retningsmæssigt indhold, hvilket ikke behøver at være tilfældet med en-
terprising behaviour. Begrebet enterprising behaviour dækker således over 
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Gibbs oversigt over enterprising fær-
digheder, der kan danne baggrund for 
udvikling af et pensum: 
• Manage the entrepreneurial life 

world. 
 

• Design and cope with entrepreneu-
rial governance systems. 

 

• Develop global sensitivity in the 
organization. 

 

• Design, introduce and manage 
business development processes. 

 

• Actively pursue stakeholder rela-
tionship management learning. 

 

• Pursue flexible strategic orienta-
tion. 

 

• Develop personal enterprising ca-
pacities. 

 

• Pursue entrepreneurial learning. 
 

• Personalize global information 
sources. 

mere end begrebet entrepreneurship. Enterprising behaviour begrebet knyt-
tes både til personer, grupper, organisationer eller samfund, men ikke nød-
vendigvis til det rent forretningsmæssige. En dansk pendant til dette begreb 
kunne, som nævnt i kapitel 2, være begrebet ”foretagsomhed” eller ”fore-
tagsomhedsfantasi”. Som eksempler på disse personkarakteristika frem-
fører Gibb (1987: 6): 
 

”Initiative, strong persuasive power, moderate rather than high 
risk-taking, flexibility, creativity, independence/autonomy, need for 
achievement, imagination, high internal beliefs of control, leader-
ship and hard work.” 
 

Grundlæggende fokuserer begreberne således på initiativrigdom og virke-
trang som kompetencer og specielle færdigheder, der kommer til udtryk i 
personers innovative adfærd. Sådan adfærd kan komme til udtryk i mange 
forskellige kontekster og organisationer. I og med at organisationer kan de-
signes, så de enten begrænser, forhindrer eller fremmer enterprising beha-
viour, bliver en central uddannelsesopgave at lære, hvordan man skaber 
nye strukturer, netværk og alliancer for at styre mere og mere komplekse 
forhold til interessenter.               Box 16. 
 

Individuel enterprising behaviour 
er således ofte utilstrækkelig, 
med mindre forskellige støttende 
kontekstuelle omstændigheder er 
opfyldt. Derfor er det, hvis man 
ønsker at fremme enterprising 
behaviour gennem uddanelses-
systemet, vigtigt at lære de 
studerende at kunne håndtere en 
sådan adfærd, belønne den, sikre 
at det opfylder bredere organi-
satoriske eller samfundsmæssige 
mål og hjælpe med at koble det til 
et makroniveau (Gibb, 2002). I 
hosstående tekstboks ses en skitse 
af Gibbs (2002; 247) oversigt 
over færdigheder, det er væsent-
ligt at fremme, hvis man ønsker 
at uddanne til enterprising 
behaviour. 
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Pointen med en sådan udvidelse af målgruppe og mål med uddannelsesak-
tiviteterne er, at det drejer sig om at nå de studerende på det stade, de be-
finder sig. Mens de studerende er studerende, skal de ikke nødvendigvis 
lære at starte virksomhed – men lære at tænke innovativt – lære at se mu-
ligheder. Et sådant udgangspunkt gør målet for uddannelsesaktiviteterne til 
et spørgsmål om at vække, udvikle og træne nogle af disse egenskaber. En-
terprising behaviour kan vise sig i mange forskellige kontekster, organisa-
tioner og arbejdsroller – og ikke kun i forbindelse med opstart af virksom-
heder. I og med at organisationer kan designes, så de enten begrænser, for-
hindrer eller fremmer enterprising behaviour, er det f.eks. vigtigt som med-
arbejder at lære, hvordan man skaber strukturer, netværk og alliancer, som 
er hensigtsmæssige i forbindelse med realisering af enterprising behaviour. 
Udfordringen består her i at skabe uddannelsesforløb, der udvikler menne-
sker til at kunne håndtere, skabe og måske endda holde af usikkerhed og 
kompleksitet (Gibb 2002). Det må imidlertid antages, at implementering af 
et sådant bredere syn kræver anvendelse af et helt andet teori- og metode-
grundlag i uddannelserne. 
 

Både inden for ”enterprising behaviour”-tankegangen og inden for entre-
preneurshipteori er der, som nævnt ovenfor under ”personal traits” traditio-
nen, forsøgt udarbejdet teoretiske og empiriske forklaringer på, hvorfor 
nogle personer udviser mere entrepreneuriel adfærd end andre. Disse be-
skrivelser og forklaringer har søgt inspiration i psykologi, sociologi, socio-
psykologi, innovationsteori, i forskellige økonomiske skoler samt i forskel-
lige managementteorier (Kjeldsen 2002). 
 

Ved sammenligning af forskellige undersøgelser, hvor man på teoretisk el-
ler empirisk basis søger at identificere de særlige kompetencer og færdig-
heder, som understøtter enterprising adfærd, er der et klart overlap til den 
begyndende teoridannelse vedrørende forandringsagentrollen og foran-
dringsledelse. Således udleder Buchanan & Boddy (1992) i ”The Expertise 
of the Change Agent” en række karakteristika ved den effektive foran-
dringsledelse/-leder, der minder om beskrivelsen af enterprising behaviour.  
I de seneste år er forståelsen af denne adfærd blevet koblet til uddannelses-
systemets rolle. Man har således søgt at udarbejde såvel teoribaserede og 
konceptuelle modeller som empirisk baserede rammer for udvikling af en-
trepreneuriel adfærd gennem uddannelsessystemet. I de lande, hvor man på 
de højere uddannelsesinstitutioner har arbejdet bevidst med denne pro-
blemstilling, søger man således at supplere den faglige viden med uddan-
nelseselementer, der fokuserer på udvikling af personrelaterede kompeten-
cer og adfærd som f.eks.:  
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”communication skills, group-work skills, personal skills, organisational 
skills, interpersonal skills, problem-solving, social and community aware-
ness, resource management skills” (Bridge et al. 2003: 28).  
 
Formålet med disse uddannelseselementer er at vække, udvikle og træne 
nogle af de egenskaber, som karakteriseres som enterprising eller entrepre-
neurielle hos de studerende. 
 

En del af disse egenskaber må formodes at være sociale. Enterprising be-
haviour er således snarere en social proces end et individuelt fænomen. 
Processen initieres muligvis af et opmærksomt individ, men vil ofte kræve 
organisering af et team baseret på personlige netværk for at kunne handle 
på den givne mulighed (Johannisson & Lundberg 2002: 20). Set i dette lys 
tyder meget på, at den hidtidige undervisning i entrepreneurship har været 
alt for individ-orienteret (Laukkanen 2000). 
 

3.5. MÅL MED ENTREPRENEURSHIPUNDERVISNINGEN. 
 
I og med at der ikke er klarhed over, hvad entrepreneurship egentlig er, er 
der naturligvis heller ikke enighed om, hvilket formål undervisningen eller 
læreprocesserne har, eller hvilke mål, de konkrete uddannelsesforløb skal 
sigte imod. Mange uddannelsesprogrammer har dog ikke noget eksplicit 
mål (Laukkanen 2000: 7). I det følgende skal vi imidlertid forsøge at give 
en række bud på både formål og mål.  
 

Et åbenbart perspektiv på formålet med entrepreneurshipundervisning er 
tilfredsstillelse af interessenternes forventninger og ønsker. Umiddelbart 
kan der identificeres tre hovedgrupper af interessenter, nemlig samfundet, 
erhvervslivet og sidst – men ikke mindst – de studerende selv (Jack & An-
derson, 1999: 110). Interessenterne har imidlertid ganske forskellige for-
ventninger og ønsker til undervisningens resultater:  
 

• Samfundets interesse, normalt udtrykt af regering og offentlige be-
slutningstagere, har primært fokus på forbedre eller i hvert fald at 
fastholde landets økonomiske situation. Grundtanken er at øget en-
trepreneurship i form af flere nye innovative virksomheder vil øge 
den økonomiske aktivitet og skabe nye job. Derudover har innovati-
on i sig selv stor betydning for den økonomiske vækst i fremtiden, 
og man kan således argumentere, at også det at styrke den bredere 
form for enterprising behaviour er til gavn for udviklingen af sam-
fundet. Udover disse interesser i at styrke undervisningen i entrepre-
neurship, kan man argumentere, at det offentlige også kan have inte-
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resse i, at ansatte i den offentlige sektor får viden om entrepre-
neurship for bedre at kunne facilitere entrepreneurielle processer i 
samfundet. 

 

• Virksomhedernes ønsker går dels i retning af, at ikke blot økonomi- 
og managementstuderende, men et bredt spektrum af studerende, får 
en forståelse for basale kommercielle forhold. Desuden har virksom-
hederne interesse i, at den brede form for enterprising behaviour 
styrkes, idet den åbner for en kreativ holdning til arbejdet og hermed 
forbedrer mulighederne for intrapreneurship i de eksisterende virk-
somheder. 

 

• De studerendes interesse er delvist affødt af det offentliges og virk-
somhedernes interesser. Uddannelse som forbedrer deres evner til 
enterprising behaviour kan hjælpe dem med en karriere i en større 
privat virksomhed, og viden om entrepreneurship kan forbedre deres 
muligheder for jobs i den offentlige sektor.  For en stor del af de stu-
derende er formålet med at studere entrepreneurship imidlertid før 
eller senere at kunne realisere et ønske om at starte egen virksomhed.  

 
Det kan være svært at opfylde alle disse ønsker, og man bliver derfor nødt 
til at operere med forskellige undervisningsmål, som må sættes i forhold til 
forskellige målgrupper af studerende. I det følgende opstilles først en sy-
stematisk række af modsætningspar.  
 

3.5.1. Målgrupper og undervisningsmål. 
 
Ovenstående diskussion af formål og ønsker med entrepreneurship bidrager 
umiddelbart med en sondring mellem to meget forskellige målgrupper for 
undervisningen (Koch 2003): 

 
• På den ene side er der tale om en gruppe af studerende, som, på 

grund af andre former for fremtidig beskæftigelse, generelt vil have 
god brug for at vide mere om entrepreneurship, f.eks. fordi de skal 
arbejde i systemer, der skal tage stilling til udfoldelsen af entrepre-
neurship og bidrage til opbygningen af den institutionelle kontekst 
omkring udfoldelsen af entrepreneurship. Målgruppen befinder sig 
typisk indenfor de økonomisk administrative discipliner og er vigtig 
for opbygningen af en entrepreneuriel kultur i samfundet, idet den 
ofte vil repræsentere fremtidens opinionsledere eller politiske og 
økonomiske beslutningstagere for eksempel som administratorer i 
det politiske system, som undervisere eller som ledere af større pri-
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vate virksomheder (Koch 2003). Et videnselement kunne for eksem-
pel være at forstå konsekvenserne af erhvervspolitiske tiltag på såvel 
regionalt og nationalt niveau i forhold til mulighederne for entrepre-
neurship. 

 

• På den anden side ser vi potentielle entrepreneurer, der allerede er 
orienterede mod engang at ville starte egen virksomhed. I det om-
fang den studerende allerede er afklaret om forretningsidé, er der 
overfor denne gruppe af studerende gode muligheder for at bruge de 
managementinspirerede koncepter for entrepreneurshipundervisning 
– eksempelvis udarbejdelse af forretningsplaner. 

 
Denne sondring knytter sig primært til de studerendes mål med undervis-
ningen. I nær sammenhæng hermed kan vi imidlertid på baggrund af den 
tidligere opstillede sondring mellem undervisning i og om entrepreneurship 
skelne mellem studerende på baggrund af det indhold, de søger i forbindel-
se med entrepreneurshipundervisningen: 
 

• På den ene side kan vi se en gruppe af studerende, som har en aka-
demisk interesse i at lære om fænomenet entrepreneurship. Dette la-
der sig gøre ved hjælp af forskningsbaseret viden om entrepreneuren, 
hans egenskaber, typiske fejltagelser og teorier om entrepreneurens 
rolle i økonomi og samfund. Denne gruppe repræsenterer set fra uni-
versitetets side ikke nogen særlig kompliceret undervisningsudfor-
dring, idet denne type af viden umiddelbart lader sig formidle ved 
hjælp af universitetssystemets klassiske undervisningsmetoder. 

 

• På den anden side er der tale om en gruppe af studerende, hvis inte-
resse er af praktisk natur, idet de er interesserede i at blive entrepre-
neurer; og læringen drejer sig således om at forberede de studerende 
på deres egen entrepreneurielle tilværelse. Det er mere uklart, hvor-
dan man forbereder de studerende på en sådan aktiv kompetence. 
Undervisning af denne art repræsenterer således en betydelig udfor-
dring for universitetssystemet, idet der kun i ringe grad findes gode 
forklaringer, som kan generaliseres eller kortlægges. Som argumen-
teret tidligere tyder meget imidlertid på, at dette kræver en kombina-
tion af entrepreneurteori og managementteori koblet med processuel-
le og personlighedsorienterede uddannelseselementer.  

 
Som argumenteret i denne rapports forrige kapitel om kontekst, udgør uni-
versiteterne et reservoir af kompetencer, der kan bidrage til samfundets 
vækst og innovation. Man kan imidlertid tale om dette reservoir i to betyd-
ninger: 
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• På den ene side er der tale om egentlige entrepreneurielle kompeten-

cer hos den gruppe af foretagsomme studerende, der er entrepreneur 
in spe. Målgruppen er ganske heterogen, idet man dels må formode, 
at disse studerende spreder sig på tværs af en lang række faggrænser, 
og dels at de studerende er nået til forskellige stadier i den entrepre-
neurielle proces. 

 

• På den anden side er der tale stor ophobning af opfindsom specia-
listviden inden for universitetets mange forskellige fagområder, som 
ved transformation kan omsættes til nye forretningsmuligheder 
(Koch 2003). Også denne gruppe er ganske heterogen og består i 
princippet af ligeså mange undergrupper, som der er fagområder med 
specialistviden på universitetet – dvs. åbenbart natur og ingeniørvi-
denskab, men for oplevelsesøkonomiens vedkommende måske i 
mindst ligeså høj grad fagfelter indenfor æstetik eller andre dele af 
humaniora. Man må formode, at disse studerende primært er fagligt 
optaget af deres respektive specialistfagområder, og at en eventuel 
entrepreneuriel orientering må formodes kun at ligge latent. De stu-
derende er studerende og skal således ikke i første omgang nødven-
digvis lære at starte virksomhed – men i stedet primært lære at tænke 
innovativt og lære at se muligheder i deres faglige specialistviden. 

 
Denne sondring knytter sig primært til de studerendes faglige baggrund 
forud for deltagelse i entrepreneurshipuddannelse. Til begge grupper knyt-
ter der sig betydelige udfordringer for universitetssystemet.  
 

Endelig har vi herover argumenteret for, at der også frugtbart kan sondres 
mellem, hvad det er for en entrepreneuriel adfærd, undervisningen søger at 
fremme: 
 

• På den ene side ses en egentlig entrepreneurshipuddannelse, som 
retter sig mod at fremme den form for adfærd, hvor en person alene 
eller sammen med andre etablerer en ny virksomhed, og hvor man 
betoner det forretningsmæssige mål. 

 

• På den anden side er der tale om undervisning, der retter sig mod at 
fremme den bredere form for enterprising behaviour. Udfordringen 
består her i at skabe uddannelsesforløb, der udvikler menneskers ev-
ne til at kunne håndtere, skabe og måske endda holde af usikkerhed 
og kompleksitet. 
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Ovenstående heterogenitet leder først og fremmest til den konklusion, at 
uddannelsesforløb må differentieres i forhold til målgrupper og under-
visningsmål. Samtidig må man imidlertid også antage, at der kan være et 
frugtbart overlap af undervisning mellem de forskellige målgrupper. De 
studerende, der er orienterede mod at ville starte egen virksomhed, kan 
sandsynligvis have god gavn af at forstå de institutionelle forhold omkring 
tilblivelsen af nye virksomheder – ligesom de, der har en bred akademisk 
interesse i at vide mere om entrepreneurship, kan drage nytte af at få ind-
sigt i entrepreneurens praktiske problemer. 
 

Den centrale opgave for universiteterne består derfor i at sammentænke 
disse mange modstridende målgrupper og undervisningsmål til et konsi-
stent udbud af entrepreneurshipuddannelse.  
 

Man kan til dette formål se spørgsmålet om målgrupper i lyset af en proces, 
hvor den studerende gradvist bliver mere og mere interesseret i at udfolde 
sig entrepreneurielt. Nedenstående figur udtrykker et sådant effekthierarki 
(Lavidge & Steiner 1961; Dreisler, Blenker & Nielsen 2003):  
 
Figur 6. Uddannelse og entrepreneurkompetencer udtrykt som et effekthie-

rarki. 
 
WHAT KNOW WHAT KNOW WHY KNOW HOW 
opmærksomhed interesse uddannelse afprøvning 
fra  intet  til stigende grad  af  viden og færdighe-

der 
Opmærksomhedskabelse    Kompetenceudvikling  
 
 
De to ovenfor nævnte grupper af studerende – de studerende som allerede 
er orienteret mod at starte egen virksomhed, og de studerende der har brug 
for at vide mere om entrepreneurship – er illustreret af grupperne Know 
Why og Know How. Det interessante ved den tankegang, figuren repræsen-
terer, er imidlertid, at den viser en række mulige målgrupper og under-
visningsmål, som slet ikke er repræsenteret i den traditionelle entrepre-
neurshipundervisning – og som knytter sig til de to første faser i effekthie-
rarkiet. Figuren viser også, at indholdet af entrepreneurshipuddannelse ikke 
behøver at begrænse sig til faktisk viden om, hvordan man opbygger en 
virksomhed, men i lige så høj grad bør omhandle spørgsmål som mulig-
hedsidentifikation og entrepreneuriel tænkning. 
 

Et eksempel på et kursus, som retter sig mod de første led i effekthierarkiet, 
er vist i hosstående tekstboks. 
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ROXI ved Rostok Universitet søger 
primært at tiltrække studerende, der har 
præferencer for at samarbejde med an-
dre, at brainstorme med andre og at 
være sammen med andre, der ønsker at 
ændre adfærd. Tilbuddene retter sig i 
mindre grad mod studerende, som alle-
rede har gjort sig klart, at de vil starte 
en virksomhed – baseret på en tekno-
logisk udvikling eller lignende. De stu-
derende, der kommer, er folk, der går 
med de første overvejelser om at sætte 
noget i gang, men som endnu ikke ved 
hvad eller hvordan. Det er et tilbud, der 
markedsføres som noget meget kreativt 
og idéudviklende og ikke som et kur-
sus, hvor man kan få en masse at vide 
om marketing, regnskabsføring og lig-
nende.

Pointen med effekthierarkiet er, at man må tage udgangspunkt i det stade, 
de studerende er på. En væsentlig målgruppe er således studerende fra 
mange forskellige fagområder, som slet ikke har tænkt på at starte virk-
somhed, idet de i stedet er optaget af det fag, de studerer. I det følgende 
skal vi kort søge at skitsere et undervisningsforløb for denne målgruppe set 
i lyset af ovenstående effekthierarkimodel. 
  

• Overfor en sådan målgruppe bliver den første opgave at knytte for-
bindelsen mellem deres fag, deres person og de muligheder, det åb-
ner for at agere entrepreneurielt eller foretagsomt. Da denne gruppe 
af studerende må formodes ikke selv at opsøge entrepreneurshipkur-
ser, ligger den store opgave overfor disse studerende hos lærerne på 
de enkelte fagområder.   

• Lykkes denne opgave, vil man sandsynligvis kunne iagttage, at en 
del af disse studerende udviser en større interesse for entrepreneuro-
rienterede fag. En interesse, der ikke nødvendigvis i  
første  omgang   behøver  at    Box 17. 
medføre, at de skal lære at 
starte virksomhed, derimod 
skal de lære at tænke inno-
vativt og se muligheder. 
Dvs. man søger at styrke en-
terprising behaviour.  

 

• Denne øgede interesse vil 
oftest medføre, at de stude-
rende ser et behov for øget 
viden om de forskellige 
aspekter, der knytter sig til 
det at udfolde sig entrepre-
neurielt. På dette stade kan 
et bredt spektrum af entre-
preneurorienterede fag såle-
des være relevant, alt af-
hængig af i hvilken af de 
mange ovenfor nævnte ad-
færdsretninger den studerendes konkrete form for foretagsomhed går 
imod. 

 

• Først til sidst når muligheder er identificeret, en forretningsidé har 
taget form, og den studerende står overfor at skulle igangsætte mere 
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konkrete handlinger, bliver den managementbaserede tænkning, i 
form af forretningsplansundervisning, for alvor relevant. 

 
I figur 7 udtrykkes de problemstillinger, som et universitet står overfor i 
forbindelse med sammensætningen af forskellige uddannelsesforløb, søgt 
ordnet i forhold til de centrale modsætninger og valg, vi har gennemgået. 
 
Figur 7. Oversigt over didaktiske valg ved tilrettelæggelse af  

entrepreneurundervisning. 

 
Modellen er tænkt som en referenceramme, som hvert enkelt universitet 
kan bruge til at strukturere sine overvejselser om undervisningsmål, mål-
grupper og sammensætning af af fag i forhold hertil. 
 

3.6. UNDERVISNINGSMÅL, -INDHOLD OG PÆDAGOGIK. 
 
Stort set alle karrierer inden for erhvervslivet kræver en kombination af på 
den ene side specifik viden og konkrete færdigheder og på den anden side 
bløde menneskelige og sociale kompetencer. Også som entrepreneur har 
man brug for at kunne integrere og kombinere viden på tværs af en lang 
række emner samt for at kunne kombinere en række af færdigheder. Ser vi 
på det reservoir af viden, der er trukket på i forbindelse med de traditionelle 
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tilgange til entrepreneurshipundervisning, ser vi som ovennævnt to væsent-
lige bidrag. Dels en mængde inspiration – primært fra managementdiscipli-
nen – som retter sig mod at uddanne i entrepreneurship; dels en mængde af 
entrepreneurteoretisk viden som primært retter sig mod at fortælle om en-
trepreneurship.  
 

Den erhvervsøkonomiske del af den viden, man har brug for som entrepre-
neur, er relativt let at undervise i i et klasseværelse, ligesom en del andre 
færdigheder kan tilegnes ved traditionel undervisning. Andre færdigheder 
og især de bløde kompetencer er imidlertid sværere at undervise i på tradi-
tionel vis (Garavan & O’Cinneide 1994.1: 5). I hosstående tekstboks er vist 
eksempler på sådanne færdigheder. 

         Box 18. 
Spørgsmålet om undervisningsmål 
knytter sig således til dette dilem-
ma, om hvorvidt undervisningen 
skal være i eller om entrepre-
neurship. Opfatter man dilemmaet 
som en dikotomi, leder det let til 
den antagelse, at erfaringsbaserede 
læreprocesser i entrepreneurship, 
med fokus på personlig udvikling, 
ikke kan være akademiske – hvor-
imod traditionel undervisning med 
fokus på om og med brug af teori, 
cases og simulationer er accepta-
belt. Man kan imidlertid argumen-
tere, at traditionel case-undervis-
ning ikke er mere orienteret imod 
teori og begreber end projektarbejde eller andre former for action learning 
(Gibb 2002: 239) – og at dikotomien grundlæggende er falsk, idet det for-
nemste formål med uddannelse på universitetet ikke er tilegnelse af viden, 
men snarere refleksion over viden.  
 
Forstår vi muligheder som noget, der etablerer sig, når studenter, entrepre-
neurer eller virksomheder forsøger at skabe mening i verden, for eksempel 
fordi forandringer i studentens eller entrepreneurens liv eller i omgivelser-
ne har nødvendiggjort, at ny mening må findes. De mest fremtrædende 
træk ved en mulighed kommer først retrospektivt til syne når man prøver at 
skabe mening af sine erfaringer (Gartner et al. 2003). Muligheder er noget, 
der opstår, når omverdenen gives mening og realiseres (Blenker 2005).  
Perspektivet rummer både et internt refleksivt element, hvor man træder 

Jonssons seks kompetencer rettet 
mod enterprising behaviour og virk-
somhedsudvikling: 
 

• Kommunikationsfærdigheder 
 

• Analytiske evner 
 

• Kompetencer i at facilitere 
problemløsningsprocesser 

 

• Erkendelsen af værdiers rolle i 
forbindelse med beslutnings-
tagning 

 

• Sociale færdigheder 
 

• Et globalt perspektiv 
 

(Jonsson & Jonsson 2002, p. 13).  
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tilbage og sammentænker nye observationer med hidtidige erfaringer i en 
ny meningsskabelse – og et eksternt element af aktiv, eksperimentel hand-
ling, hvor man inkorporerer sin opbyggede erfaring i nye handlinger (Di-
mov 2003). Ud fra et sådant synspunkt er der ingen principielle problemer 
i, at universiteter tager fat i de bløde, processuelle og personlige delaspek-
ter af kompetenceopbygningen. 
 

I dette kapitel har vi primært beskæftiget os med mål og indhold i under-
visningen. De centrale spørgsmål har på den ene side været, hvilke mål-
grupper og undervisningsmål, der er rimelige i forbindelse med entrepre-
neurshipuddannelse – og på den anden side hvilket konkret indhold af fag-
lig tradition, teorier og undervisningsprocesser der kan befordre forskellige 
af disse mål og målgrupper. 
  

Med spørgsmålene om personlige kompetencer og dertil knyttede under-
visningsprocesser nærmer vi os et spørgsmål, som ligger ud over det fagligt 
indholdsmæssige – og i stedet betoner de pædagogiske processer i under-
visningen – altså spørgsmål om, hvorledes forskellige former for lærepro-
cesser kan fremme enterprising behaviour og entrepreneurship. Spørgsmå-
let kan imidlertid også med god ret vendes om: hvorledes enterprising be-
haviour kan fremme pædagogiske processer på universitetet i almindelig-
hed – således at man måske ligefrem kan tale om entrepreneurielle læ-
ringsprocesser. Et bud på væsentlige elementer i læreprocesser, hvor målet 
er at udvikle deltagernes handlingsorientering og initiativrigdom, kan ses i 
hosstående tekstboks.  
 

Enterprising behaviour eller foretagsomhed og handlingsorientering er i sig 
selv en læringsform eller proces, hvor man frembringer det nye med ud-
gangspunkt i de omstændigheder, man er i – uanset om disse omstændig-
heder er som universitetsstuderende eller som iværksætter. Hverken ind-
hold eller læringsform kan således stå alene, men må tænkes i sammen-
hæng med omstændighederne – eller konteksten.  
 

Enterprising behaviour har således i universitetskontekst at gøre med, hvor-
ledes man på universiteter omsætter viden og personlige kompetencer til 
værdi. Enterprising behaviour er selv en læringsform – eller en studiemeto-
de, hvor det handlingsorienterede, mulighedssøgende og mulighedsudnyt-
tende er et væsentligt element; men hvortil der også knytter sig viden om 
og forståelse af verden for at blive bedre til at se muligheder og for at kun-
ne indse, hvorledes man fremskaffer sig de ressourcer, der er nødvendige 
for at få sat mulighederne i spil. 
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Box 19. 

 

Væsentlige elementer i entrepreneurielle læreprocesser: 
 

• Læringsprocesser bør organiseres som en social og udviklende proces, 
hvor læring sker gennem videnudvikling og videndeling i et interaktivt 
samspil mellem forskellige interessenter. 

 

• Man bør organisere sig således, at det giver mulighed for at frembringe 
tværfaglig viden. De højere læreranstalters organisering i faglige struk-
turer kan virke som barrierer for forståelse af komplekse problemstil-
linger i praksis. 

 

• Man bør søge at udvikle deltagernes evne til at lære at lære ved anven-
delse af mange og meget forskellige kilder.  

 

• Man bør udvikle anvendelsen af pædagogiske former, der også omfat-
ter adfærdsmæssige, personlighedsrelaterede og konkrete færdigheder 
som led i det mål at udvikle initiativrige personer.  

 

• Man bør søge at frembringe viden, som kan bruges til håndtering af 
entrepreneurielle handlinger.  

 

• Man bør inddrage forhold som følelser og motiver, motivation: samspil 
mellem kognitive, affektive og konnotative udviklingselementer. Den 
eksisterende managementdominerede tilgang fokuser oftest på rent 
kognitive mål. 

 

(Gibb 2002: 253). 
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KAPITEL 4.                                                       

DEN PÆDAGOGISKE UDFORDRING. 

I dette kapitel belyses, hvilke pædagogiske teorier og metoder, der sætter 
den studerende bedre i stand til at indgå i entrepreneurielle processer. Vort 
mål er, at vi, med udgangspunkt i pædagogiske teorier og didaktisk under-
visningsmetodik, vil forsøge at komme til en dybere forståelse af entrepre-
neurielle læringsprocesser, samt at vi i forlængelse heraf også vil forsøge at 
bidrage med normative udsagn om, hvorledes man kan tilrettelægge læ-
ringsprocesser, der har som formål at udvikle de studerendes faglige og 
personlige kompetencer for ’enterprising behaviour’ og ’entrepreneurship’. 
Vi ønsker således at bidrage til udviklingen inden for området ”entrepre-
neurship education”, vel vidende at sidstnævnte begreb har flere betydnin-
ger. Det vil her blive anvendt i begge nævnte betydninger. (Se p. 85) 
 

Vort ærinde er generelt at belyse en række aspekter i forbindelse med ud-
dannelse som grundlag for etablering af en ’entrepreneuriel kultur’, der bå-
de omfatter udvikling af personlige adfærdsmønstre samt færdigheder, 
iværksættelse af nye virksomheder og lignende innovativ adfærd.  Vort bi-
drag er en fordybelse i de dele af pædagogisk teori, som vi finder specielt 
interessante i forbindelse med udvikling af entrepreneurielle kompetencer 
og entrepreneuriel adfærd, således som disse er beskrevet i de foregående 
kapitler. 
 

Vi vil også i dette kapitel indlede med en illustration af vort generelle ud-
sagn om, at ændringer i den sammenhæng, der udgøres af kontekst, pæda-
gogik og didaktik, har effekt hele vejen rundt. 
 
Figur 8.  En entrepreneuriel pædagogik fordrer ændringer i didaktik og 

kontekst. 
 

 
pædagogik 

 
kontekst 

 
didaktik 
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I og med at gennemførelse af en entrepreneuriel handling som oftest dæk-
ker over en lang række komplekse beslutningsprocesser, kan valg af kun én 
pædagogisk teori og et deraf begrænset antal pædagogiske metoder ikke 
opfylde de behov, der må stilles til en uddannelse i feltet. Udgangspunktet 
for vort valg mellem forskellige pædagogiske paradigmer og teorier er de 
metoder og teknikker, vi har set anvendt i de universitetsmiljøer, vi har be-
søgt. Disse metoder vil blive holdt op mod de pædagogiske teorier, meto-
der og teknikker, som vi, efter vore teoretiske overvejelser, finder mest re-
levante. Som egentlig pædagogisk teori vil vi primært trække på to hoved-
retninger: erfaringspædagogikken og Lave & Wengers (1991) teori om le-
gitimate peripheral participation (legitim perifer deltagelse), mens andre 
vil inddrages i mindre grad.   
 

En forenklet forklaring på begrebet erfaringspædagogik er, at den lærende 
skal ”lære ved at gøre det”, inspireret af den grundlæggende opfattelse af 
mantraet “learning by doing”. Ud fra denne meget simplificerede definition 
synes erfaringspædagogikken at være relevant i forbindelse med uddannel-
se i entrepreneurship. De studerende opnår næppe specielle kompetencer 
og færdigheder i at udvise entrepreneuriel adfærd og gennemføre entrepre-
neurielle handlinger ved at læse tekster om entrepreneurshipteoriens udvik-
ling eller ved at modtage forelæsninger om teoretikere som Schumpeter og 
Kirzner og derefter skrive eksamensopgaver herom.  
 

Ud over erfaringsorienterede pædagogiske teorier inddrages pædagogiske 
teorier med udgangspunkt i socialkonstruktivismen, idet en entrepreneur 
ligesom andre beslutningstagere modtager og fortolker signaler fra omgi-
velserne ud fra sine forudsætninger, holdninger, attituder. Tankegangen 
om, at omverdenen eller dele heraf er en social konstruktion, som kun ”ek-
sisterer” som følge af den, der ser og tolker den (sense og sense-making), 
kan måske bidrage til nye forståelser af entrepreneurielle beslutningspro-
cesser. Det, som karakteriserer en innovativ entrepreneur, er ifølge Kirzner 
(1973), at han har et særligt beredskab (alertness) til, før andre, at kunne se 
nye muligheder i omgivelserne, samt at han har en høj grad af tro på, at han 
selv kan påvirke sine omgivelser og ikke er underlagt disse som en del af 
sin ”skæbne” (internal beliefs of control contra external beliefs of control 
(Shapero 1975)).  En lang række forskere inden for entrepreneurshipud-
dannelse søger mere eller mindre eksplicit at tage udgangspunkt i social-
konstruktivismen (Rae 2000: 148), (Johannisson & Lundberg 2002: 5), 
(Jonsson & Jonsson 2002: 5), (Gibb 2002: 254) og (Jack & Anderson, 
1999:112).  
 

Valget af Lave & Wengers (1991) teori om legitim perifer deltagelse i for-
bindelse med uddannelse i entrepreneurship skyldes primært: 
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• at der historisk har været en antagelse om, at det var godt for de stu-

derende (kommende entrepreneurer) at møde nuværende entrepre-
neurer og andre erhvervsfolk, f.eks. i rollen som gæsteundervisere 

 

• at læreprocessen ifølge Lave & Wenger bør omfatte hele personen – 
det handler ikke kun om at internalisere viden.  Dette er i overens-
stemmelse med vores fokus på læring i og ikke kun om entrepre-
neurship, hvilket nødvendigvis også må indeholde mere fokus på 
personlig udvikling 

 

• at Lave & Wenger ligestiller generel teoretisk viden med konkret vi-
den. Denne holdning kan synes relevant her, da der stort set ikke fin-
des en generel viden om, hvorledes man sikrer sig, at en entrepreneur 
får succes 

 

• at Lave & Wenger er kritiske overfor det nuværende uddannelsessy-
stem, hvor der ifølge dem er for stor afstand til det omkringliggende 
samfund. Man arbejder i ”Elfenbenstårnet” uden den praksisoriente-
ring, som er relevant og nødvendig, hvis man vil uddanne for og ikke 
kun om entrepreneurship. 

 

4.1. ERFARINGSORIENTERET PÆDAGOGIK - HVILKEN ROL-
LE SPILLER ERFARINGEN HERI? 

 
I det følgende beskrives hvorledes erfaringsbaseret pædagogik traditionelt 
er kommet til udtryk i relation til uddannelse i entrepreneurship.  
 

Traditionelt er erfaringspædagogikken kommet til udtryk ved aktiviteter, 
der: 
 

• tager udgangspunkt i deltagernes erfaringer 
 

• knytter an til deltagernes erfaringer 
 

• bidrager/lægger op til deltagernes erfaringsdannelse. 
 
Illeris udtrykker som sit syn på erfaringspædagogikken: ”Ideelle erfarings-
pædagogiske forløb må dreje sig om elevernes væsentlige, subjektivt ople-
vede problemområder, der bearbejdes i en fortsat erfaringsproces på 
grundlag af deres eksisterende erfaringsmønster og styret af et fremadret-
tet handleperspektiv” (Illeris 1984: 32).  
 

Underviserens opgave er ifølge Illeris ikke at planlægge konkrete erfarin-
ger, men derimod forløb, hvor der er plads og inspiration til deltagernes lø-



102 
 

 

bende erfaringsudviklingsproces. Et af kodeordene er problemorientering, 
hvilket dækker over, at erfaringsprocessen stimuleres bedst, når man be-
skæftiger sig med problemer, der opleves som relevante af de lærende. Det 
kræver, at studerende har principiel og reel indflydelse på uddannelsesakti-
viteternes tilrettelæggelse. Desuden er det vigtigt, at uddannelsesaktivite-
ternes indhold vælges ud fra princippet om eksemplaritet. Hermed menes, 
at man bevidst vælger at beskæftige sig med eksempler og forhold, der kan 
forbinde de studerendes egne oplevelser og interesser med relevante udsnit 
af den materielle og samfundsmæssige virkelighed. 
 

Imidlertid er der andre teoretikere, der betoner det at opbygge direkte erfa-
ring stærkere end Illeris. Dette synes specielt at have sin berettigelse i for-
bindelse med uddannelse til entrepreneurship. Det er sandsynligvis be-
grænset, hvor meget erfaring de studerende har med projektstyring og -
ledelse, virksomhedsopstart o.lign. Derfor vil der i langt de fleste tilfælde 
være behov for, at de studerende får mulighed for at tilegne sig konkrete 
erfaringer inden for forskellige elementer af entrepreneurship. Vi kan der-
for med fordel inddrage Kolb (1984) og Schön (1987) som teoretikere, der 
har arbejdet med erfaringspædagogik.  
 

4.1.1. Kolbs læringscirkel. 
 
Denne model (se figur 9) er udviklet af David A. Kolb (inspireret af Piaget, 
Dewey og Lewin) og er sandsynligvis den mest udbredte anvendelsesorien-
terede læringsteori inden for erfaringspædagogikken. Den viser, at de fleste 
læreprocesser tager udgangspunkt i en konkret handling, der giver en erfa-
ring bestående af resultaterne af handlingen i den konkrete situation. Heref-
ter reflekterer den lærende over resultaterne, så han forstår disse og dermed 
vil kunne forudsige resultatet af den samme handling i en lignende situati-
on. Tredje fase består i, at den lærende forsøger at forstå det generelle prin-
cip, evt. ved at eksperimentere med andre situationer en eller flere gange. 
Ifølge Kolb kan den lærende ikke nødvendigvis udtrykke det generelle 
princip i form af ord. I det tilfælde, hvor vi arbejder med modellen i en 
universitetskontekst, er det ofte nødvendigt at kunne sætte ord på, da man 
pr. tradition ønsker at måle, hvad den studerende har opnået af viden; og 
kan han/hun ikke verbalisere sin nye viden, bliver det svært for undervise-
ren og/eller de medstuderende at give feedback. I fjerde fase kan den læ-
rende nu anvende sin nye ”teori” i andre situationer. Kolb understreger, at 
læreprocessen også kan starte i en af de andre faser.  
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Figur 9. Kolbs læringscirkel. 
 

 
Kilde: Kolb, David A. (1984). 
 
En anden grund til, at modellen forekommer hensigtsmæssig i forbindelse 
med entrepreneurship-uddannelse, er, at Kolb lægger vægt på, at der er tale 
om en cyklisk spiral: for det første er man ofte nødt til at gennemløbe de 
fire faser mange gange for at få en ordentlig forståelse for de(t) generelle 
princip(per). For det andet er det ikke bare en cirkel, men en spiral, idet 
man hele tiden kommer dybere ind i den problemstilling, man beskæftiger 
sig med, i modsætning til at køre i ring. Det forekommer vigtigt, at lære at 
lære på denne måde i forbindelse med entrepreneurship, idet man som en-
trepreneur ofte beskæftiger sig med en helt ny forretningsidé, og derfor ik-
ke altid vil kunne finde råd og vejledning i sit netværk. Derfor er det nød-
vendigt at eksperimentere selv, og det er langt fra givet, at ens indledende 
umiddelbare forståelse af situationen og det deraf følgende løsningsforslag 
vil være det rigtige. Man opbygger erfaringer, og man lærer at lære. 
 

Ud over at slå til lyd for en cyklisk erfaringsbaseret læreproces kan model-
len udbygges til også at illustrere, at forskellige mennesker har forskellige 
læringsstile.  
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Figur 10. Kolbs læringsstile. 
 

 
Kilde: Kolb, David A. (1984). 
 
Inde i cirklen ses fire læringsstile: konkret erfaring, reflekterende observa-
tion, abstrakt begrebsdannelse og aktiv eksperimentering. De fire lærings-
stile kan også præsenteres som vist i nedenstående figur 11. 
 
Figur 11. Conceptual Grid of Learning Styles. 
 

     Concrete experience 
 

III Active-applied      II Reflective-applied 
Changes in skills and attitudes    Changes in application 
 
Active experimentation                    Reflective observation 
 
IV Active-theoretical     I Reflective-theoretical 
Changes in understanding    Change in knowledge 

 
 
Abstract conceptualization 

 
Kilde: Delmodel af Garavan & O`Coinneide (1994.1: 9-10) 
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De fire læringsstile er forskellige i relation til udbytte og til hvilke pædago-
giske teknikker, de hver især betjener sig af. Det vil vi vende tilbage til 
sidst i dette kapitel i forbindelse med præsentationen af vore empiriske 
iagttagelser. Her fremgår det, at anvender man ’den reflekterende – teoreti-
ske’, vil den ændre den studerendes viden om feltet: man tilegner sig stof-
fet og søger at blive som det man lærer. Man tager det tillærte til sig som 
en manual for ens aktiviteter. Anvendes den næste læringsstil, ’den reflek-
terende praktiker’, opnår man ændringer i måden at gennemføre sine hand-
linger på. Der er her tale om anvisninger og gode råd, som kaster erfaringer 
af sig i løbet af et handlingsforløb. Den tredje læringsstil er ’den aktive – 
praktiker’, som ifølge denne opdeling ændrer sine færdigheder og holdnin-
ger til sin tilgang til entrepreneurship: han tilpasser sig. Endelig den fjerde 
og sidste læringsstil, der er ’den aktive – teoretiske’, som under sin lære-
proces uddyber eller ændrer sin forståelse af fænomenet. Han er den, der 
samler trådene til en forståelse af, hvad han har med at gøre.  
 

Ser vi på, hvorledes denne opdeling i læringsstile passer på entrepre-
neurship og entrepreneurer, refererer Garavan & O´Cinneide (1994.1: 9-10) 
til en række undersøgelser, der viser, at entrepreneurer foretrækker en af de 
aktive læringsstile. Dog, siger de, viser praksis, at den typiske undervis-
nings- og træningssituation, som den fremtidige entrepreneur oftest udsæt-
tes for, er den, der er betegnet I, altså ’den reflekterende – teoretiske’. Den-
ne traditionelle undervisningsmetode fokuserer på at udvikle deltagernes 
teoretiske begrebsapparat, og eksamen vil derfor blive et spørgsmål om at 
kunne repetere disse begreber. Deltagelse i læringen er udelukkende reflek-
terende (og ikke-aktiverende). Disse forhold tages op senere i kapitlet.  
 

Læringsforskeren Donald A. Schön er kendt for at arbejde meget med be-
tydningen af, at man i arbejdet med problemstillinger i praksis reflekterer 
over processen og resultaterne med henblik på erfaringsopbygning. Derfor 
inddrages han også i vort pædagogiske grundsyn for udvikling af ”entre-
preneurship education” forstået som ’entreprising behaviour’ og ’entrepre-
neurship’. 
 

4.1.2. Schöns teori om ’the reflective practitioner’. 
 
Ud over at have beskæftiget sig med organisatorisk læring sammen med 
Argyris (1989) har Donald A. Schön (1987) arbejdet med, hvordan profes-
sionelle løser faglige problemstillinger ved løbende at reflektere over deres 
handlinger. Denne teori er interessant i forbindelse med entrepreneurship, 
fordi Schön tager udgangspunkt i, at den faglige viden ikke passer til den 
skiftende karakter af de praktiske situationer, som fagfolk kommer ud for. 
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Næsten ethvert fag (Schön beskæftiger sig primært med akademikere) er 
baseret på, at man skal kunne fungere i en verden med kompleksitet, usik-
kerhed, ustabilitet, unikke situationer og modsatrettede værdier (Schön 
1987: 14).  Dette karakteriserer også en entrepreneuriel beslutningsproces.  
Desuden er det essentielt, at Schön ikke slår til lyd for mere formel uddan-
nelse. Tværtimod går han ud og undersøger, hvordan forskellige erfarne 
praktikere eksperimenterer sig frem til en formulering af problemet og, ef-
terfølgende, en god løsning. Faktisk mener han, at der er et element af 
kunst i deres praksis (Schön 1987: 18). Dette er i overensstemmelse med 
vores forståelse af entrepreneurship og deraf følgende krav til læreproces-
serne. 
 

Flere forskere i ”entrepreneurship education” søger inspiration i Schöns te-
orier.  Eksempelvis Johannisson, der ser entrepreneurer som en særlig slags 
’reflective practitioners’, der lærer vha. analogi: De trækker på egne og 
kollegers erindringer om tidligere sager/eksempler – hvilke handlinger før-
te til succes, og hvilke medførte fejl. Erfaringerne fra tidligere tilpasses den 
konkrete sag vha. intuition. Det betyder, at den fundne løsning måske ikke 
er den eneste rigtige; men det er ligegyldigt, så længe den fungerer (Johan-
nisson & Lundberg 2002: 6).  Denne del af Schöns teori om ”the reflective 
practioner” synes at være i overensstemmelse med Johannissons overord-
nede socialkonstruktivistiske syn på viden og læring, der bygger på den 
baggrund, at da vi alle har forskellige opfattelser af verden, så vil vi natur-
ligvis også arbejde forskelligt og komme frem til forskellige løsninger. 
 

Også Jack & Anderson (1999) beskriver formålet med uddannelse i ’en-
terprising behaviour’  og ’entrepreneurship’ som det at skabe ”reflective 
practitioners”, altså kandidater som kan anvende teori i forskelligartede 
kontekster, og som er klædt på til en entrepreneuriel karriere.  
 

Ud over at ”the reflective practitioner” trækker på sine erfaringer fra tidli-
gere tilfælde, er selve den proces, hvormed han løser sine faglige udfor-
dringer, også erfaringsorienteret. Schön betegner den særlige måde at ar-
bejde på som ”reflection-in-action”, og den består af en række delproces-
ser:  
 

1. “Reframing the problem and thereby suggesting a direction for re-
shaping the situation. 

 

2. Stepping into the situation, to make oneself part of it. 
 

3. Conducting an experiment to discover what consequences and impli-
cations can be made to follow from it, adapting the situation to the 
frame. 
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4. The moves of the practitioner also produce unintended changes, 
which give the situations new meanings. The situation talks back. 

 

5. The practitioner listens and as he appreciates what he hears, he re-
frames the situation once again”. 

 

(Schön 1987: 131-132). 
 
Den skitserede arbejdsproces, som nok også er inspireret af Lewins (1951) 
beskrivelse af aktionsforskning som forskningsmetode, ligger også relativt 
tæt op ad Kolbs læringscirkel. Imidlertid ”mangler” Schöns model Kolbs 
generaliseringsfase. Det viser, at Kolb er kognitivt orienteret og således 
lægger mere vægt på at nå frem til en generel, abstrakt teori, hvorimod 
Schön vægter intuitionen og de konkrete eksempler højere (Schön 1987).  
 

Et bud på hvordan man skaber reflective practitioners, kunne være mester-
læren eller måske nærmere ”communities of practice” (praksisfællesska-
ber)/situeret læring/legitim perifer deltagelse (se næste afsnit), hvor den 
studerende kommer i mesterlære hos en erfaren entrepreneur i en lille og 
evt. nystartet virksomhed. De eksempler, Schön analyserer, er f.eks. en ar-
kitektstuderende, der vejledes i mesterlære hos en erfaren arkitekt, mens 
han/hun arbejder på en konkret opgave. Sædvanligvis foregår det meste af 
arbejdet på arkitektskolen, og vejlederen er en underviser fra skolen. Såle-
des kunne man forestille sig, at de studerende arbejdede med virkelige pro-
jekter uden dog at tilbringe det meste af deres tid uden for skolen. Dog er 
det vigtigt, at der er tale om virkelige og ikke tænkte problemstillinger. 
 

I og med at Schön beskæftiger sig med, hvordan praktikere eksperimente-
rer (og dermed lærer) på deres arbejde, er det meget naturligt, at han vægter 
den aktive eksperimenteren højere end Illeris. Der er imidlertid tale om en 
mere interessant forskel, når det gælder Kolb og Illeris. Kolb vægter den 
aktive eksperimenteren højt, men understreger samtidig, at der er behov for 
refleksion og abstrakt begrebsliggørelse. Således kombinerer han en kogni-
tiv tilgang med et krav om aktivitet fra de lærendes side. Illeris derimod 
mener, at man skal trække på de lærendes tidligere erfaring, hvilket nød-
vendigvis må kræve meget refleksion af den lærende for at genkalde erfa-
ringerne og sætte dem ind i en ny kontekst. Det medfører også, at dialog er 
påkrævet, hvis de andre lærende og underviseren skal kunne deltage i og 
fremme læreprocessen. 
 

Ovenstående diskussion om den entrepreneurielle læringsproces med fokus 
på erfaringsbaseret læring i tæt samspil med praksis vil naturligt resultere i 
spørgsmålet om, i hvilken grad undervisningen skal bygge på teorier og 
modeller, der som oftest vil være forenklede og generaliserende billeder af 
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en ”objektiv” virkelighed. Teorier og modeller vil kunne anvendes som 
hjælpeværktøjer til at gennemføre en entrepreneuriel beslutningsproces. 
Som det fremgår af kapitel 1 og kapitel 3, så er der ikke udpræget enighed 
om, i hvilken grad man skal bygge på teori, og i hvilken grad man skal sø-
ge sine teorier og modeller fra henholdsvis ’science’ eller ’art’ området. 
Også i forbindelse med tilrettelæggelse af det personlighedsudviklende 
element i uddannelserne og i undervisningen kan man både som underviser 
og som studerende søge inspiration i forskellige teoriområder. Eksempelvis 
inden for den del af entrepreneurteorien, der har udgangspunkt i psykologi, 
økonomisk psykologi og sociologi. De studerende kan bibringes indsigt i 
den forskning, som fokuserer på, hvilke personlige egenskaber som synes 
at gå igen ved den ”succesfulde” entrepreneur. Det kan eksempelvis være 
et relativt højt præstationsbehov, stærk tro på at man selv kan forme sine 
omgivelser, evnen til at se og til at tænke nyt, evnen til at indgå i sociale og 
faglige relationer, evnen til at kunne manøvre sig gennem komplekse be-
slutningsprocesser o.sv. Også hos den, der skal tilrettelægge rammerne for 
læringsprocessen, er det hensigtsmæssigt at have indsigt i disse teorier ved-
rørende karakteristika hos succesfulde entrepreneurer og måske lade disse 
indgå som elementer i planlægningen af læringsprocessen.  
 

På visse universiteter i UK og USA som satser på MBA-uddannelser i en-
trepreneurship lader man endog sådanne kriterier indgå i optagelseskrave-
ne. Specielt i forbindelse med uddannelse til ’enterprising behaviour’ 
og/eller ’entrepreneurship’ er det derfor vigtigt, at man reflekterer over 
hvilket teorigrundlag, man vil inddrage, hvornår, hvorfor og hvordan. Som 
det er fremgået af kapitel 3 bygger megen af den nuværende undervisning i 
entrepreneurship på en tilpasning af den klassiske management teori, som 
har et fagligt og normativt fokus. Her er målet at optimere eller udvikle det 
eksisterende og ikke primært at finde på noget nyt eller at gøre tingene på 
en helt ny måde. Denne tilgang synes også at være relevant, men dog af-
hængig af formålet med undervisningen, målgruppen og af hvor man be-
finder sig i den entrepreneurielle erkendelses- og beslutningsproces. 
 

4.2. TEORI OG/ELLER PRAKSIS. 
 
I litteraturen er der en del af de forskere, der har beskæftiget sig med feltet 
entrepreneurshipuddannelse, der har søgt at belyse samspillet mellem teori 
og praksis. Den mest markante fortaler for mere teori i forbindelse med un-
dervisning om eller i entrepreneurship er Fiet (2000a). Han opfatter teori 
som svaret på, hvad entrepreneurer bør gøre, og mener, at teori er den ene-
ste gangbare vej, da man ikke kan lære de studerende at have held eller in-
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tuition. Han argumenterer for, at teorien skal være generel, frem for at be-
skrive hvad entrepreneurer har foretaget sig. Dog understreger han også 
vigtigheden af, at de kommende entrepreneurer kan anvende teorierne:”The 
theory shouldn’t be weak, must consist of more than war stories and must 
be able to pass the test of applicability – and the students need to know 
how to apply the theories”; Fiet (2000a). Han ønsker altså at tage udgangs-
punkt i teorien, hvilket nærmest svarer til en læringsstil à la ”abstrakt be-
grebsliggørelse” set hos Kolb (1984) samt Garavan & O´Cinneide 
(1994.1). Spørgsmålet er så, om man kan tale om abstrakt begrebsliggørel-
se, når teorien ikke påvirkes af de studerendes egne erfaringer – de skal jo 
ifølge Fiet kun lære at bruge teorierne, ikke selv skabe eller tilpasse dem. 
Denne metode er meget anvendt på danske universiteter, hvor forelæsnin-
ger efterfølges af case-rækker, hvor de studerende skal trænes i, samt kun-
ne dokumentere, forståelse af teorier og modeller for at kunne anvende dis-
se til beskrivelse, analyse og løsning af en fremlagt problemstilling. 
 

Både Johannisson & Lundberg (2002), Jonsson & Jonsson (2002) og Gibb 
(2002) betoner imidlertid den praktiske erfaring som langt mere vigtig. 
Praktisk erfaring kan både udmøntes i kendskab til og samarbejde med 
omgivelserne (i dette tilfælde primært virksomheder) og ved, at den stude-
rende selv skal være aktiv og gøre sig sine erfaringer i en ikke nærmere de-
fineret kontekst, som godt kan være universitetet. I praksis vil de to former 
for praktisk erfaring ofte glide sammen, f.eks. ved praktikordninger, pro-
jektarbejde i eksisterende organisationer osv. Den store vægt, som oven-
nævnte tillægger praksis, betyder imidlertid ikke, at teori er unødvendig, 
men at ”knowledge should be offered on a need to know basis” (Gibb 
2002). Således bør de studerende tage udgangspunkt i praksis og derefter 
søge relevant teori og anden viden, når det er gavnligt eller nødvendigt for 
den problemstilling, de arbejder med. Denne arbejdsform og læringsproces 
anvendes i stigende grad på danske universiteter i forbindelse med den af-
sluttende afhandling på bachelor- eller kandidatniveau. En længere traditi-
on herfor har man på handelshøjskolerne og inden for ingeniørområdet. 
 

Denne vægtning af praksis i forhold til teori begrundes og uddybes yderli-
gere af Jonsson & Jonsson (2002:12). De ønsker at forlade universitetstra-
ditionen, hvor der er fokus på standardiseret viden bestående af modeller, 
teorier og begreber, som alle skal kende og kunne gentage. De studerende 
har dog brug for en bred basisviden, som kan benyttes til at foretage me-
ningsfulde handlinger og skabe muligheder. Det betyder med andre ord: 
”The consequence of this is that you have to develop a different focus from 
book and theory teaching towards ability to find, formulate and use a com-
bination of established theories in a certain situation.” (Jonsson & Jonsson 
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2002: 12). Jack argumenterer for behovet for mere praksis, idet selve ratio-
nalet for entrepreneurship er handling, hvorfor det er uheldigt, når både det 
akademiske personale og de studerende på universiteterne mangler praktisk 
erfaring, hvilket fører til for stor vægt på teori (Jack & Anderson, 1999: 
117). 
 

De sidstnævnte forskere i ’entrepreneurship education’ eller ’enterprising 
behaviour’ har således det samme ærinde som erfaringspædagogikken: 
nemlig et stærkt ønske om i højere grad at lade de studerende være aktive 
og gøre sig nogle erfaringer. Dette ønske er dog ikke ensbetydende med to-
tal udelukkelse af teori; de studerende skal selv opsøge samt lære at bruge 
relevant teori. Anlægger vi denne erfaringspædagogiske synsvinkel, kunne 
vi blandt de ovennævnte forfatteres udsagn savne  Kolbs fokus på eksperi-
menter og den fase i læringscirklen, hvor den lærende på baggrund af erfa-
ringer forsøger at nå frem til nogle generelle principper (en ”teori”). Disse 
aspekter, mener vi er særligt vigtige i forbindelse med entrepreneurielle 
processer, hvor entrepreneuren nogle gange kan stå temmelig alene med 
sine udfordringer, og hvor der i visse tilfælde ikke findes nogen foregående 
erfaringer og dermed anbefalinger, han kan trække på. Det kan man f.eks. 
opnå ved casearbejde, projektarbejde, brug af logbøger (til at fremme re-
fleksion over egen læreproces), simulationer, praktikophold, observationer 
og andre former for feltarbejde, hvilket svarer til de pædagogiske teknikker 
Garavan & O´Cinneide anbefaler i forbindelse med studiet af læringsstile, 
og som vil blive præsenteret sidst i dette kapitel. 
 

4.3. INDUKTIV OG/ELLER DEDUKTIV METODE. 
 
En anden metodisk problematik, der knytter sig tæt til et erfaringsorienteret 
syn på læring, er spørgsmålet, om der er brug for en induktiv eller deduktiv 
metode. Ved en induktiv undervisningsmetode tager man udgangspunkt i 
konkrete eksempler, og den studerende skal være aktiv fra begyndelsen. 
Ved mere deduktivt orienteret undervisning er udgangspunktet abstrakt teo-
ri, som oftest er udvalgt af underviseren. Ikke overraskende taler Fiet for 
behovet for mere deduktive tilgange (Fiet 2000: 7), mens Jonsson & Jons-
son (2002: 13) betoner mere induktive metoder: ”the learning process 
mostly starts with questions raised by the students about actual situations 
and problems”. 
 

I forhold til Kolbs læringscirkel er det for så vidt ikke afgørende, hvor læ-
reprocessen tager sin begyndelse – blot den lærende når hele vejen rundt i 
læringscirklen. Dog understreger han, at det som oftest er mest hensigts-
mæssigt og naturligt at tage udgangspunkt i en konkret erfaring. Imidlertid 
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kan man stille spørgsmål ved, om Kolbs fase ”forming abstract concepts” 
kan sidestilles med en teori, der bliver præsenteret af en underviser.  
 

Der er meget, der taler for at induktive metoder bør være bærende i entre-
preneurshipuddannelsen, idet de fremtidige entrepreneurer ikke gerne skul-
le blive alt for afhængige af teori. De vil sjældent i deres fremtidige praksis 
som entrepreneurer kunne nøjes med at vælge den ”rigtige” teori og så an-
vende den. De vil ofte få brug for at kombinere et væld af teorier på både 
nye og velkendte måder, ellers er der stor risiko for, at man kun ser en lille 
del af problemstillingen eller muligheden. Man vil også som potentiel en-
trepreneur kunne komme til at stå i situationer, som ingen har behandlet te-
oretisk, hvorfor man må forsøge at danne sin egen teori ved at eksperimen-
tere og prøve sig frem. 
 

De pædagogiske teorier og metoder, som vi her har karakteriseret som erfa-
ringsbaserede, kan i realiteten anvendes til at skabe induktive forløb. Det 
afgørende er, hvilken sammenhæng de anvendes i: casearbejde kan godt 
fungere som en induktiv metode; men hvis de studerende, som det ofte 
sker, først er blevet præsenteret for den nødvendige/rigtige teori, bliver der 
uden tvivl tale om en deduktiv metode, hvor de studerende først gennemgår 
teorien og så anvender den på en eller flere cases. 
  

På baggrund af ovenstående vil vi argumentere for at uddannelse og under-
visning, med det formål at fremme enterprising behaviour og i forlængelse 
heraf entrepreneurship, bør være en erfaringsbaseret læringsproces, hvor 
der løbende veksles mellem et induktivt og et deduktivt forløb, og hvor teo-
ri inddrages løbende, efterhånden som erfaringer opnås, og behov for nye 
erfaringer opstår. Med henblik på at opnå erfaringer og direkte læring er 
det hensigtsmæssigt, at den lærende får mulighed for eller kraftigt motive-
res til refleksion, således at man, på trods af at en entrepreneuriel handling 
på mange måder er unik, opbygger en indsigt i hvorfor noget går godt, og 
hvorfor andet er en fiasko.  
 

4.4. ET ANALYTISK PERSPEKTIV PÅ LÆRING I ”DET ENTRE-
PRENEURIELLE UNIVERSITET.” 

 
Læringssynet hos Lave & Wenger (1991) er situeret, og de anvender be-
grebet legitim perifer deltagelse om den proces, som karakteriserer, hvor-
når læring kan finde sted.  De antager, at forudsætningen for at tilegne sig 
viden og færdigheder/kvalifikationer/kompetencer er, at den lærende er 
nødt til at bevæge sig i retning af fuld deltagelse i den sociokulturelle prak-
sis i et såkaldt praksisfællesskab (se nedenfor).  Mere explicit definerer de 
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legitim perifer deltagelse som: “a way to speak about the relations between 
newcomers’ and old-timers, and about activities, identities, artifacts and 
communities of knowledge and practice” (Lave & Wenger 1991: 29). Legi-
tim perifer deltagelse handler ikke kun om at udvikle vidende, kvalificere-
de individer, men også om at reproducere og videreudvikle praksisfælles-
skabet. 
 

Hvis læring er betinget af, at man bliver fuldgyldigt medlem af et praksis-
fællesskab, er det åbenlyst, at det ikke er nok at få besøg af entrepreneurer 
og lign. i undervisningssituationen. Den studerende må nødvendigvis op-
holde sig i fællesskabet over en længere periode, hvis han realistisk skal 
kunne bevæge sig fra en perifer position imod en mere central position. Ud 
fra denne tese må entrepreneurshipundervisningen mest hensigtsmæssigt 
foregå inden for rammerne af såkaldte communities eller praksisfællesska-
ber.  
 

Antager vi, at læring mest hensigtsmæssigt finder sted som en integreret 
del af en social praksis, bliver dannelsen af rammerne for denne praksis et 
vigtigt element i læringsperspektivet. Praksissen foregår ifølge Lave & 
Wenger (1991) i praksisfællesskaber. Selvom de er blevet meget inspireret 
af konkrete eksempler på mesterlære fra hele verden, kan al læring ikke 
udelukkende betragtes igennem et mesterlære-objektiv (Lave & Wenger 
1991). Definitionen af praksisfællesskaber lyder således: “(...) a set of rela-
tions among persons, activity, and world, over time and in relation with 
other tangential and overlapping communities of practice” (Lave & 
Wenger 1991).  
 

I praksisfællesskaberne deltager ikke kun en mester/lærer/underviser og en 
eller flere lærlinge/elever/studerende, men en varieret gruppe af essentielle 
aktører, fra helt nytilkomne til meget erfarne deltagere i praksisfællesska-
bet. Ikke mindst er det de deltagere, der besidder mere viden og erfaring 
end den lærende selv, der har stor betydning for læreprocessen og formid-
ling af færdigheder (Lave & Wenger 1991: 56-57).  
 

Det centrale motiv bag praksisfællesskabet er ikke at uddanne og udvikle 
personer, men derimod selve praksissen. Dermed bliver de nytilkomne del-
tagere ikke objekter for andres (undervisnings)praksis som i de skoler, vi 
kender, men deltagere i praksisfællesskabet. Det skaber ifølge forskerne en 
god og effektiv udveksling af information, eller med et nyere begreb: vi-
dendeling. Fællesskabets praksis skaber den potentielle læreplan – det som 
kan læres af nytilkomne med legitim perifer adgang. Selvom læreplanen 
ikke bliver ekspliciteret, er der klare mål for læreprocesserne, idet de nytil-
komne deltagere, pga. deres perifere adgang kan skabe sig et overblik over 
praksissen og dermed få klarhed over, hvad de skal lære. Læreplanen ad-
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skiller sig væsentligt fra ”almindelige” læreplaner ved ikke at være dikta-
ter, der beskriver korrekt praksis, men derimod er muligheder for at enga-
gere sig i praksissen (Lave & Wenger 1991: 93). 
 

Spørgsmålet er, hvilke typer af praksisser det er, de studerende bør indgå i 
for at blive mere entrepreneurielle. Der er ingen tvivl om, at virksomheder 
generelt lever op til beskrivelsen af praksisfællesskaber; men hvis de stude-
rende skal udvikle entrepreneurielle kompetencer som et resultat af et prak-
tikophold i en virksomhed, bør det enten være en mere eller mindre nystar-
tet virksomhed eller en virksomhed/organisation, der praktiserer intrapre-
neurship (det er ikke nok, at de gerne vil lade den studerende gennemføre 
et intrapreneurshipprojekt, da der jo skal være nogle erfarne medarbejdere 
at indgå i et fællesskab med). Problemet med de nystartede virksomheder 
er, at de sjældent har ret mange medarbejdere, om end tendensen er, at det 
bliver færre og færre, der starter virksomhed som enkeltperson. Virksom-
heden vil dog altid som minimum have et netværk af f.eks. bankforbindel-
ser, advokat, investorer, reklamebureau osv.  
 

Man kan også vælge at betragte hele det entrepreneurielle universitet som 
et stort praksisfællesskab. Spørgsmålet er bare, om forskere, studerende, 
entrepreneurer, andre erhvervsfolk, politikere, administratorer m.m. kan si-
ges at have en fælles praksis. Som vi vil komme ind på nedenfor, kan med-
lemmerne af et praksisfællesskab godt have forskellige mål med praksis-
sen; men kan man tale om en fælles praksis i det entrepreneurielle universi-
tet?  
 

For at kunne tale om en entrepreneuriel praksis må der nødvendigvis udfø-
res entrepreneurielle handlinger og igangsættes nye initiativer på lokalt re-
gionalt, nationalt og/eller globalt niveau. Det videnskabelige personale vil 
dog formentlig stadig bruge mest tid på at forske og undervise, selvom de 
også starter egne virksomheder, virker som konsulenter og/eller formidler 
deres viden til virksomheder på andre måder.  
 

Der er gjort forsøg med at lade studerende starte egne virksomheder som en 
del af deres undervisning; men hvis ikke det ”bare” er en didaktisk øvelse, 
og hvis de studerende skal indskyde egne midler i deres virksomhed, er det 
nok begrænset, hvor mange studerende der er villige hertil. I USA er der 
universiteter, der i forbindelse med et entrepreneurshipprogram giver de 
studerende råderet over et relativt stort pengebeløb (ca. 3000 dollars.). Det-
te er dog ikke realistisk i Danmark på nuværende tidspunkt, hvor de vide-
regående uddannelsesinstitutioner har relativt begrænsede muligheder for 
at skaffe midler til sådanne ekstraordinære udgifter. Sådanne initiativer vil 
kun kunne ske i et tæt samspil med erhvervslivet eller fonde.  
 



114 
 

 

Der bør i den forbindelse indgå nogle erfarne entrepreneurer i praksisfæl-
lesskabet.  Spørgsmålet er, om det er muligt at fastholde dem, så de har de-
res daglige gang på universitetet. En del universiteter har opført inkubato-
rer, hvor der tilbydes lave etableringsomkostninger og rådgivning i begyn-
delsen af en virksomheds levetid, hvorefter deltagerne opfordres eller tvin-
ges til at flytte ud af inkubatoren. En mulighed er at knytte de entrepreneu-
rer, der har påbegyndt deres virksomhed i universitetets inkubator, til uni-
versitetet gennem undervisnings- og vejledningsopgaver. Dette sker ek-
sempelvis på Twente University. Det er dog tvivlsomt, om man kan sige, at 
de er en del af den samme praksis, hvis de udelukkende kommer og fortæl-
ler om, hvad de foretager sig i deres virksomhed. Det mest ideelle er, når 
virksomhederne ligger i umiddelbar nærhed af universitetet. Vore casestu-
dier viser, at det er vanskeligt at få et entrepreneurielt universitet til at have 
en fælles praksis.  
 

Lave & Wengers (1991) syn på læring som noget, der foregår gennem en 
stigende grad af deltagelse i praksisfællesskaber, betyder, at læreprocessen 
veksler imellem: 
 

• kognitiv og faktisk aktivitet 
 

• observation og engagement 
 

• abstraktion og konkret erfaring 
 
Dette syn på læring er i overensstemmelse med vores egne antagelser samt 
de anbefalinger, der ses publiceret om entrepreneurship og pædago-
gik/læringsformer.  Der synes at være enighed om, at der, ud over teoriba-
seret viden om eksempelvis forretningsplaner, erhvervsøkonomiske og ju-
ridiske forhold, også skal praktiske og især personlige kompetencer til, 
f.eks. evne til at gennemføre forhandlinger, evne til at kommunikere, evne 
til at indgå i sociale relationer, leadership osv. (Garavan & O`Cinneide 
1994.1). 
 

Denne form for personlige kompetencer kan ikke transmitteres fra en per-
son til en anden eller internaliseres ved at læse bøger om entrepreneurship 
eller passivt observere entrepreneurer. Det kræver aktive eksperimenter og 
dialog med entrepreneurer og andre potentielle entrepreneurer. Som entre-
preneur udvikler man en form for identitet og selvopfattelse gennem pro-
cessen, idet man bevæger sig fra perifer til fuld deltagelse over en længere 
tidsperiode. Denne antagelse medfører, at man ikke nødvendigvis føler sig 
som entrepreneur, før man går i gang med at udvikle en eller flere ideer; 
men i takt med, at man arbejder med ideen, udvikles ens egen identitet og-
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så, og i takt med at identiteten udvikles, bliver ens ”drive” til at forfølge 
ideen også kraftigere.  
 

Lave & Wenger lægger i deres syn på læring vægt på de lærendes sprog: de 
studerende skal ikke lære vha. tale, men lære at tale som de erfarne med-
lemmer af praksisfællesskabet. Har man ikke mulighed for at placere de 
studerende i egentlige praksisfællesskaber som f.eks. praktikophold, er et 
alternativ at benytte sig af gæsteforelæsere, ideelt set entrepreneurer, der 
taler, som man gør i iværksættervirksomheder. 
 

Læreprocesser omfatter ifølge Lave & Wenger hele personen, ikke kun 
kognitive aktiviteter, men også faktisk aktivitet/konkret erfaring. Det bety-
der, at en kommende iværksætter ikke kan nøjes med forelæsninger og lit-
teraturstudier – der er også behov for at træne, eksperimentere, mærke efter 
og agere. Det kan f.eks. ske igennem praktikophold, projektarbejde, rolle-
spil, simulationsspil og praktiske metoder rettet mod en optræning af kon-
krete personlige kvalifikationer. Her er der en klar parallel til erfaringspæ-
dagogikken, hvorfor der henvises hertil med hensyn til konkrete undervis-
ningsmetoder.  
 

4.4.1. Hvordan opstår læring i praksisfællesskabet? 
 
Mesterens/det erfarne medlems rolle og forholdet til den nytilkomne varie-
rer meget fra praksisfællesskab til praksisfællesskab, men generelt er det 
vigtigere, at han/hun tildeler den nytilkomne legitim adgang til fællesska-
bet, end at han/hun underviser (Lave & Wenger 1991). 
 

Det er dog ikke nok med legitimitet. Også adgang til en bred række af akti-
viteter og medlemmer med forskellig grad af erfaring er essentiel for, at 
den nytilkomne kan bevæge sig i retning af fuld deltagelse i praksisfælles-
skabet. Samtidig kan dette være temmelig problematisk. Ifølge Lave & 
Wenger (1991) er det faktisk hovedproblemet med nutidens skolesystem.  
Eleverne har legitim adgang til skolen, men den er placeret afsondret fra 
resten af verden, hvor de praksisser, som eleverne burde deltage i, er peri-
fert placeret (Lave & Wenger 1991). 
 

De nytilkomne indtager aldrig kun en observationspost i et praksisfælles-
skab. Efterhånden som den nytilkomne får forskellige opgaver, danner 
han/hun sig en generel idé om, hvad der konstituerer fællesskabets praksis. 
Ligesom han/hun ser eksempler på mestre, færdige produkter og mere er-
farne lærlinge. Selvom den nytilkomne deltager i praksissen, kan der ikke 
stilles de samme krav om effektivitet og ansvar for den samlede aktivitet. I 
begyndelsen får den nytilkomne små og simple opgaver, hvor omkostnin-



116 
 

 

gerne ved at begå fejl er begrænsede. Efterhånden som den nytilkomne bli-
ver mere erfaren, bliver hans/hendes bidrag til praksisfællesskaber mere og 
mere værdifulde. I og med at den nytilkomne let kan se, hvor meget 
han/hun bidrager med, giver legitim perifer deltagelse en god mulighed for 
selvevaluering. Desuden mener Lave & Wenger, at legitimiteten betyder, at 
der ikke ses særligt mange tests, megen ros eller ris. Dette er ved alminde-
lige lærlingeforhold i Danmark kun delvist rigtigt: feedback er ganske rig-
tigt af en uformel karakter (i modsætning til tests), og lærlingene får sjæl-
dent eksplicit positiv feedback. Til gengæld får de temmelig direkte negativ 
feedback, hvis de har løst en opgave dårligt. Måske er der ikke så meget 
forståelse for, at man for at lære noget nødvendigvis må begå nogle fejl. 
Motivationen til at bevæge sig længere ind i mod centrum af praksisfælles-
skabet ligger både i den viden og de færdigheder/kvalifikationer, som den 
lærende tilegner sig, men også i fællesskabet selv: det er i sig selv en moti-
vationsfaktor at blive fuldgyldigt medlem af praksisfællesskabet, fordi det 
giver de lærende/nytilkomne en fremtid. 
 

Samtidig med at de nytilkomne engagerer sig i praksissen for at skabe sig 
en fremtid, ændrer de praksissen ved deres deltagelse. Disse ændringer er 
nødvendige, hvis praksissen skal udvikle sig og overleve. Så de forskellige 
”generationer” i praksisfællesskabet har brug for hinanden; men de frygter 
også hinanden, da de kan ødelægge hinandens fremtid og måske endda ud-
slette hinanden. Det er således en forkert antagelse, hvis man formoder, at 
underviser/mester/et erfarent medlem af praksissen, og at eleven/den stude-
rende/lærlingen/den nytilkomne altid arbejder ud fra samme mål. 
 

Sprogets karakter i forbindelse med undervisning har altid været opfattet 
som vigtigt for at kunne klassificere forskellige måder at videregive viden 
på. Man har ment, at verbal instruktion var mere effektiv end instruktion 
vha. demonstration, fordi man kan generalisere og dermed øge rækkevid-
den af forståelsen. Imidlertid skriver Lave & Wenger, at analyser af in-
struktionsdiskurs og mesterlærecases viser noget andet. De fremfører, at 
udfordringen ikke er at anvende et sprog, der understøtter videnoverførslen; 
men at de nytilkomne – for at blive legitime deltagere i et praksisfællesskab 
– skal lære at tale som de erfarne medlemmer af praksisfællesskabet. I vo-
res skoler lærer eleverne at tale om en praksis udefra, frem for at tale inde i 
praksissen. Faktisk bliver dette sprog et særligt didaktisk sprog. I et prak-
sisfællesskab er der ikke en særlig sprogbrug for undervisning/instruktion 
af de nytilkomne; men eksempelvis spiller historier og samtaler om pro-
blematiske sager en stor rolle. Som noget centralt lærer de nytilkomne ikke 
from talk, men to talk i fællesskabet. 
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Overordnet er der, hvis man skal følge Lave & Wenger,  ikke brug for un-
dervisning i forbindelse med legitim adgang til praksisfællesskaber, hvor 
den nytilkomne får adgang til en bred række aktiviteter, som han/hun efter-
hånden deltager i. Han/hun kan ikke yde det samme som de erfarne med-
lemmer, men værdien af bidragene stiger støt, fordi der er gode muligheder 
for at evaluere sin egen indsats. Den vigtigste motivationsfaktor er at blive 
medlem af praksisfællesskabet; men de nye medlemmer medvirker til, at 
praksisfællesskabet udvikler sig. Det skyldes, at de erfarne og de nytilkom-
ne medlemmer typisk ikke har de samme mål. Sprog er ofte genstand for 
megen fokus i forbindelse med læring, og her ser det ud til, at historier er 
en af de centrale veje til læring.  
 

Det er vor opfattelse at Lave & Wengers filosofi og begreber vedrørende 
læring i praksisfællesskaber kan være til inspiration i forbindelse med ud-
formning af en didaktik og en pædagogik, der understøtter udvikling af en-
trepreneurielle kompetencer og færdigheder, 
 

4.4.2. Læring som en kontinuerlig proces. 
 
Forsøger man at skabe en form for praksisfællesskaber, er det vigtigt, at de 
lærende opholder sig i disse i længere tid ad gangen, idet læring er ensbe-
tydende med en gradvis integration i et sådant fællesskab. Selvom man ik-
ke arbejder med egentlige praksisfællesskaber, er opfattelsen af læring som 
en kontinuerlig proces alligevel meget central. Det betyder, at læreproces-
ser er forbundne og sjældent har et fast start- og sluttidspunkt. Således er 
der behov for relativt langvarige forløb, hvor de studerende får mulighed 
for at beskæftige sig med større dele af et fagområde f.eks.  gennem tvær-
faglige projekter frem for at opdele fagområdet i discipliner, retninger, teo-
rier, metoder osv. 
 

Jonsson & Jonsson (2002) argumenterer for det hensigtsmæssige i at opfat-
te læring som en kontinuerlig proces. De uddyber dette synspunkt med, at 
de studerende på Växjö Universitet ikke tilegner sig discipliner gennem et 
afgrænset kursus. I stedet arbejder de studerende med forskellige temaer, 
hvorigennem de får en dybere og dybere teoretisk forståelse for de forskel-
lige discipliner som f.eks. marketing og organisation. En opfattelse som 
også Garavan & O´Cinneide deler (1994.1). 
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4.4.3. Praksisfællesskaber, praktikplads, netværk, gruppearbejde m.m. 
 
Som nævnt er praktik-/studiepladser i relativt nystartede virksomheder 
sandsynligvis det, der bedst indfrier kravene til et praksisfællesskab. Her er 
det vigtigt, at den studerende føler sig velkommen i organisatio-
nen/virksomheden og får mulighed for at omgås mange medlemmer af or-
ganisationen/praksisfællesskabet og hurtigt får indblik i alle aktiviteter. Det 
er vigtigt, at den studerende allerede fra begyndelsen har opgaver, så 
han/hun ikke blot skal ”observere”, hvad der sker i praksisfællesskabet.  
 

Det er tvivlsomt, om et ”klassisk” universitet kan betegnes som et praksis-
fællesskab, som det fungerer i dag. Mesterlæren og samspillet i grupper har 
ikke været den dominerende kultur. Måske det såkaldte entrepreneurielle 
universitet er tvunget til at indføre noget af den tænkning, der ligger i prak-
sisfællesskabsbegrebet, hvis man vil løse nogle af de udfordringer, der lig-
ger i tværfaglige uddannelser og opfylde kravet om opbygning af tættere 
relationer til interessenter i omgivelserne i henhold til triple-helix-
tankegangen. 
 

Det entrepreneurielle universitet kan/bør bygge på en eller anden variant af 
praksisfællesskab i Lave & Wengers forstand, hvor målet er at understøtte 
og fremme dannelsen af relevante netværk bestående af studerende, under-
visere/forskere og erhvervsfolk. Skal det være optimalt, skal de relations-
baserede netværk beskæftige sig med at udføre entrepreneurielle handlinger 
og indsamle viden om gennemførelsen af entrepreneurielle handlinger. Må-
ske er det mest realistisk at starte med at opbygge netværk og praksisfæl-
lesskaber blandt de studerende, hvilket ud fra Lave & Wengers betragtnin-
ger må være bedre end ingenting, idet de understreger vigtigheden af at læ-
re sammen med andre lærende, der enten er på samme stadie eller længere 
inde i praksisfællesskabet/læreprocessen. Det kan f.eks. foregå gennem 
projektarbejde i grupper med studerende med forskellige faglige baggrun-
de, gerne med en eller anden grad af samspil med iværksættere. 
 

Gibb ser læring som en social og udviklingsorienteret proces som en af de 
vigtigste udfordringer i forbindelse med entrepreneurshipundervisning: 
”Given the perceived importance of the ”for” and ”about” approach to 
entrepreneurship and the academic views towards this and given the prag-
matic recommendations of key reports that entrepreneurship teaching 
should involve working with and through entrepreneurs, the issue of learn-
ing as a social construct becomes of prime importance” (Gibb 2002). Som 
nævnt ovenfor henviser Gibb direkte til Lave & Wengers begreb, praksis-
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fællesskaber, og anbefaler på den baggrund, at de studerende kommer til at 
indgå i praksisfællesskaber med nuværende entrepreneurer. 
 

Som antydet i omtalen af praksisfællesskaber, vil det i de fleste universi-
tetsmiljøer kræve andre måder at arbejde med uddannelse og undervisning 
på, hvis man ønsker at skabe egentlige praksisfællesskaber med henblik på 
at udvikle flere studerende med entrepreneurielle kompetencer. I den for-
bindelse kan det være meningsfuldt at forsøge at gøre nogle af karakteristi-
kaene ved legitim perifer deltagelse til virkelighed, selvom der ikke bliver 
tale om egentlige praksisfællesskaber. Nedenfor vil vi redegøre for, hvilke 
overvejelser, metoder, teknikker og strukturer, der kan forbindes med soci-
alkonstruktivismen.  
 

4.4.4. Læringssyn og socialkonstruktivismen. 
 
Som nævnt finder vi det relevant at inddrage Lave & Wengers (1991) per-
spektiv på læring som en integreret og uadskillelig del af social praksis, 
hvilket primært skyldes vort fokus på ”det entrepreneurielle universitet”.  
De forholder sig nemlig kritisk til den afstand, der er imellem uddannelses-
systemet og den omgivende verden. Et af de vigtigste kendetegn ved ”det 
entrepreneurielle universitet” er, som omtalt i kapitel 1 og 2, at barrierer 
skal nedbrydes, og de forskellige sektorer (universitet, erhvervsliv og det 
offentlige) skal arbejde tættere sammen. I den forbindelse ønsker vi at søge 
inspiration i, hvorledes Lave & Wengers teorier kan give nogle bud på, 
hvordan kontekst (det entrepreneurielle universitet), læreplanerne og pæda-
gogikken mere konkret kan bringes i bedre sammenhæng (jf. figur 8). 
 

Desuden vil vi forsøge at inddrage organisationsteoretikeren Weicks teori 
om sense-breaking og sense-making. Denne tager udgangspunkt i de situa-
tioner, hvor eksisterende viden og rutiner ikke slår til, hvor den gængse for-
ståelse bliver udfordret og måske destrueret. Herefter er der brug for sense-
making. En situation som karakteriserer de entrepreneurer, som arbejder 
med områder, hvor nyhedsgrad og -frekvens er meget høj. 
 

Bengt Johannisson et al. (2002) tager udgangspunkt i organisationsteoreti-
keren Karl Weicks læringsforståelse, der er udtrykt i artiklen ”Entrepre-
nership as Breaking and Making Sense – Learning Beyond Boundaries”. 
Weick er organisationsteoretiker og ser derfor på læring fra et organisati-
ons-/virksomhedsperspektiv:  
 

Sense-breaking er det, der sker, når forudsigeligheden og de rutiner, der ta-
ges for givet, forstyrres. Når denne aflæringsproces er gennemført, skal der 
dannes ny mening (”sense”).  Sense-making sker, når nogen opdager noget 
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i strømmen af begivenheder, en overraskelse, noget der ikke passer ind i 
mønstret. Denne kognitive proces skaber basis for handling og efterfølgen-
de læring. Den eller de personer, der udfører sense-making’en, skaber og 
styrer meningen, hvorefter den udsendes til andre aktører i praksisfælles-
skabet, med det formål at definere og guide handling. Denne viderebringel-
se af sense betegner Weick som ”sense-giving” (Johannisson & Lundberg 
2002: 5). 
 

I organisationer er det, ifølge Weick, lederne og entrepreneuren/-erne, der 
beskæftiger sig med sense-giving. Med andre ord foreslår de en konstrukti-
on af virkeligheden, der kan bruges som en ø med orden i en kaotisk ver-
den. Denne virkelighedskonstruktion kan medarbejderne fortolke på for-
skellig vis. Det, der adskiller entrepreneurer og nogle ledere fra ”almindeli-
ge” mennesker, er, at de ikke behøver overraskelser for at ændre deres ruti-
ner, men af sig selv ser og reagerer på behovet for sense-breaking og den 
efterfølgende sense-making.  
 

Denne beskrivelse af Weicks syn på organisatorisk læring er måske umid-
delbart lidt svær at overføre til undervisning i entrepreneurship og enterpri-
sing behaviour. Men i og med at virkeligheden ifølge dette læringssyn er 
socialt konstrueret (f.eks. af ledere og/eller entrepreneurer), bliver den aka-
demiske verden kun én interessent blandt andre i ”mutually shared and 
jointly enacted environments” (Johannisson & Lundberg 2002: 5). Derud-
over siger det noget om, hvad det vil sige at være entrepreneur/udvise en-
terprising behaviour. Entrepreneuren skal kunne se og agere aktivt på be-
hovet for sense-breaking, lokalisere noget, der ikke passer ind i mønstret 
(anomalier) og kunne formidle sin nye forståelse af ”sense” videre til kol-
leger og/eller medarbejdere. Dette er i overensstemmelse med Østrigersko-
lens syn på vigtige egenskaber hos entrepreneuren. Den ”rigtige” entrepre-
nuer har en helt specielt ”alertnes”. Dvs. en helt speciel evne til at ”spotte” 
nye muligheder i omgivelserne som følge af, at omgivelserne aldrig er i li-
gevægt, men konstant udsender signaler om forskellige former for anoma-
lier, eksempelvis i det økonomiske system. Nogle personer er bedre til at se 
og til at reagere på disse signaler end andre (Kirzner 1973). 
 

I kapitel 3 omtaltes begrebet mulighedsidentifikation som noget helt cen-
tralt i forbindelse med gennemførelse af entrepreneurielle handlinger, men 
som desværre er noget, der er nedtonet voldsomt i forskningen i entrepre-
neurship og i undervisningen om og i entrepreneurship. Her fokuseres mest 
på udviklingen af selve forretningsplanen, efter at muligheden er set og 
skal udnyttes. På dette stadie i udviklingsprocessen griber man så ofte fat i 
den traditionelle værktøjskasse fra managementteorien. 
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Bengt Johannisson er en af de entrepreneurforskere, der har søgt at få inspi-
ration i socialkonstruktivismen og i Weicks sense-making begreb. For at 
promovere entrepreneuriel læring i uddannelsessystemet mener Johannis-
son, at der er brug for et tredobbelt eksperimentelt approach til videndan-
nelse eller ”knowledging”, som han kalder det: 
 

De tre elementer i approach’et er: 
 

• deltagerne skal gennemleve (dvs. aktivt medkonstruere) entrepreneu-
rielle processer, vejledt af mentorer fra praksis som supplement til 
lærere;  

  

• det hele skal foregå i den virkelige virkelighed i en dialog med denne 
virkelighed. Det er ikke tilstrækkeligt, når det blot foregår på univer-
sitetet, og at man her sætter sig og diskuterer og løser problemerne; 

 

• der skal altid tilknyttes en forskningsdagsorden til disse læreproces-
ser, da det højner den viden om ”the entrepreneurial learning”, som 
man tilstræber. Denne forskning skal også være interaktiv. (Dette 
synspunkt er meget lig den aktive – teoretiske læringsstil). 

 
Ifølge Bengt Johannisson er det centrale, at de studerende opmuntres til at 
eksperimentere. Man skal skabe en kontekst, de studerende kan udfolde sig 
i; og de studerende bør også inddrages i samt interagere i de efterfølgende 
forskningsprocesser.  
 

Johannisson tænker her på uddannelse og forskning i entrepreneurship som 
en interagerende proces, hvor man opsamler viden og motiverer både de 
lærende (entrepreneuren/den studerende) og underviseren/forskeren til at 
reflektere og eventuelt viderebringe de indhentede erfaringer. Metoden er 
sat ind i en akademisk-praksis optik formodentlig med inspiration i aktions-
forskning (Lewin 1951). Dette samspil kan også opfattes som en praktise-
ring af en triple helix model på ”laveste” niveau (det konkrete/didaktiske 
niveau). Det er et ønske, at der sker så megen interaktion mellem ”den vir-
kelige verden” og universitetsforskning og -uddannelse som muligt (jf. kap. 
2).  
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4.5. PÆDAGOGISKE METODER VED DE FIRE EUROPÆISKE 
UNIVERSITETSMILJØER. 

 
Vor opfattelse af de anvendte pædagogiske metoder og teknikker bygger på 
interviews med underviserne/forskerne i de fire udenlandske universitets-
miljøer. Disse undervisere har i langt de fleste tilfælde ikke en baggrund 
inden for pædagogik, men typisk inden for erhvervsøkonomi. Deres be-
skrivelser af de anvendte metoder er derfor ikke præcise, set i forhold til en 
pædagogisk terminologi. Bevidst eller ubevidst kan de også forsøge at 
fremstille den anvendte pædagogik mere progressivt, end der reelt er belæg 
for. Vi har alligevel valgt at inddrage disse praktiske erfaringer her.  
 

Som ovenfor antydet, refererede interviewpersonerne fra de besøgte uni-
versitetsmiljøer hverken til socialkonstruktivisme eller praksisfællesskaber; 
men det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at man ikke anvender 
nogle af de pædagogiske metoder, der er inspireret af disse. En af de vig-
tigste implikationer af socialkonstruktivismen er, at i og med at verden kan 
opfattes som en social konstruktion, findes der ikke én og kun én objektiv 
sandhed.  Der findes flere – alt afhængig af fra hvilket perspektiv og med 
hvilken optik, man betragter verden. Denne tilgang er primært synlig på 
SSES og Twente. På SSES udgør dette synspunkt måske et af centrets tre 
pædagogiske principper – benævnt ”diversity”. Det skal både forstås som 
det miks af fagområder, metoder og synspunkter, de fire uddannelsesinsti-
tutioner står for, og som de forskellige perspektiver, de studerende bringer 
med ind i undervisningen – perspektiver opfattes som et meget nyttigt input 
i læringsprocessen. Ved udformningen af projekter og eksamensopgaver 
lagde man også megen vægt på at formulere disse meget åbent og bredt, så 
de studerende havde mulighed for at inddrage egne perspektiver og interes-
seområder. Det må nødvendigvis medføre, at der er mere end én rigtig løs-
ning. I Twente lagde man ligeledes vægt på at opmuntre studerende til at 
arbejde sammen med studerende fra andre studieretninger i forbindelse 
med projektopgaver.  
 

Hvis vi ser på de universitetsmiljøer, der indgår i vort empiriske materiale, 
synes teori at have en ret fremtrædende plads i undervisningen på i hvert 
fald UCE og SSES. Det skyldes grundlæggende, at entrepreneurshipunder-
visningen begge steder udgør regulære fag eller hele uddannelser og der-
med er opstået i en almindelig universitetstradition. Således arbejder man 
på SSES med et fast pensum, ligesom der på UCE er en del teorifag inkor-
poreret i kandidat- og masteruddannelserne. Twente University understre-
ger, at man i højere grad er begyndt også at vægte anvendelse af teori i for-
bindelse med projekter og udarbejdelse af forretningsplaner.  
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ROXI-projektet i Rostock er ikke en del af det traditionelle universitetssy-
stem, men tilbyder kurser til studerende, kandidater og andre med interesse 
i en entrepreneuriel karriere. Således er man hverken bundet af formelle 
regler eller universitære normer. Desuden er der tale om relativt korte, in-
tense forløb, hvilket også gør det nemmere at skabe rammerne for erfa-
ringsbaseret læring med mindre vægt på traditionel universitetslæring, der 
har udgangspunkt i erhvervelse af indsigt i omfattende pensum af generel 
viden.      
 

Vender vi tilbage til den model, der er udviklet over Kolbs læringstilsmo-
del, ser vi, at her er tilføjet pædagogiske teknikker til læringsstilene. (Se 
figur 12 næste side). Vi ser således her et batteri af ca. 30 forskellige pæda-
gogiske teknikker, der fordeler sig omtrent ligeligt på de fire læringsstile, 
vi har omtalt tidligere.  
 

Anvender vi modellens typologi på de fire miljøer eller cases, der er under-
søgt, ser vi, at de anvender flere af dem, men i forskellig sammensætning. 
Twente University, kan vi konstatere, bruger alle fire læringsstile; hvor-
imod Rostock kun anvender de to, der ligger i den halvdel, der er domine-
ret af ’konkret erfarings læringsstilene’ (II og III). SSES og UCE anvender 
både I, II og III. UCE er det universitet, der er tættest på at anvende en stor 
grad af læringsstil I, dvs. den almindelige universitetspædagogik, eller den, 
der her er kaldt ’the refleksive – theoretical’.  
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Figur 12. Conceptual grid of Learning Styles and Pedagogical Techniques. 
 

     Concrete experience 
 

III Active-applied    II Reflective-applied 
Changes in skills and attitudes  Changes in application 
Role plays      Motives 
Management simulation    Applied lecture limited discussion 
Processing discussion    Cases   
T-groups/encounter groups   Role plays  
Learning diaries     Problem-oriented exams  
Field projects     Programmed instruction (on skills) 
Management of learning groups     
Counseling        
 

Active experimentation           Reflective observation 
 

IV Active-theoretical   I Reflective-theoretical 
Changes in understanding   Change in knowledge 
Focused learning groups    Theory lectures 
Argumentative discussions   Required readings 
Experiments/research    Handouts 
Suggested readings  Programmed instruction (on  
Analysis papers  concepts) 
Workshops      Theory papers 
Monitoring     Content-oriented exams 
Coaching 

 

        Abstract conceptualization 
 

Kilde: Garavan & O`Coinneide (1994.1: 9-10) 
 
Vi har dokumenteret vore observationer nedenfor, hvor vi har omtalt de 
enkelte metoders indhold; og når der er hæftet en anbefaling på, er det ud-
sagn fra de gennemførte interviews, der er ført med ind i typologien. Som 
tidligere anført er denne undersøgelse ikke specifikt rettet mod en uddyb-
ning af de enkelte miljøers pædagogiske teknikker, og derfor er denne data-
repræsentation ikke fuldt dækkende for respondenternes situation. F.eks. er 
det givet, at vi vil finde betydeligt flere tilfælde af type I læringsstil, og vi 
mangler også typologi IV repræsenteret. Selvom det er en sjælden stil, er  
det givet, at den findes anvendt i højere grad, end det umiddelbart fremgår. 
Vi har noteret, at Twente anvender denne læringsstil. 
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4.5.1. Læringsstil og pædagogik. 
 
Inden den uddybende oversigt, er i tabel 3. vist de pædagogiske teknikker, 
vi har fået oplyst anvendt hos de fire undersøgte universitetsmiljøer.  
 
Tabel 3. Pædagogiske og didaktiske principper og metoder hos de besøgte 

universitetsmiljøer. 
 

Twente Universi-
ty 

(NL) 

Rostock Univer-
sity 
(D) 

UCE Birming-
ham University 

(UK) 

SSES 
 

(S) 

-coaching 
-korttidsstipendier 
-projektarbejds-
pladser 
-interdisciplinære 
kurser 
-business plan 
-projektbaserede 
fag 
-studenter-
incubatorer 

-simulationsspil 
-strukturerede fag 
-business plans 
-holistic approach 
-personlig udvik-
ling 
-entrepreneurielle 
kompetencer og 
adfærd 
 

-idélaboratorium 
-afhandling som 
business 
 plan 
-generelle øko-
nomikurser 
-business plan-  
 konkurrencer 
-netværket er et 
marked for 
 udveksling af 
kurser   
  o.m.a. 

-gæstelærere 
Intertional/global 
approach 
-business plan 
konkurrencer 
-action, diversity, 
imagination 
-paneldiskussio- 
ner 
-gruppearbejde 
-etc. 

 
Tabel 4. Uddybende oversigt over pædagogiske principper og metoder. 
 
type 
 
udenfor 
typologi 
 
evt. II 
(motives) 

Inddragelse af de studerendes egne erfaringer 
 
Uddybning og anbefaling 
Behøver ikke at handle om virksomhedsorienterede aktiviteter - de 
studerende kan også have udvist ’enterprising behaviour’ i anden 
forbindelse f.eks. i sportsforeninger, studenterpolitik, politik, 
græsrodsforeninger o. lign.  
 
Empiriske observationer 
Er ikke nævnt som en pædagogisk praksis. Det skyldes sandsyn-
ligvis bl.a., at holdene på universiteterne er store, men måske 
mest, at der ikke er tradition for at inddrage de studerendes egne 
erfaringer i studiet.  
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type 
 
III 
 
active - 
applied 

Praktik 
 
Uddybning og anbefaling 
Kan enten foregå i mere eller mindre nystartede virksomheder el-
ler i veletablerede virksomheder (med henblik på intrapre-
neurship). Virksomheden skal give studerende muligheder for: 
- at beskæftige sig med opgaver på tværs af funktioner og niveauer 
- at den studerende får mulighed for at omgås mange medlemmer 
af organisationen, overblik over mange aktiviteter i organisatio-
nen. 
Universitetet skal forlange, at der reflekteres over udbyttet af et 
praktikophold, f.eks. ved at skrive rapport og/eller føre logbog (se 
nedenfor). 
 
Empiriske observationer 
Denne pædagogiske metode var ikke udbredt i de besøgte univer-
sitetsmiljøer, men er anvendt ved SDU i Danmark 

type 
 
II 
 
reflective- 
applied 

Gæsteforelæsninger 
 
Uddybning og anbefaling 
Giver studerende indblik i andres erfaringer og kan aldrig erstatte 
egne erfaringer. Det er ikke sandsynligt, at mange studerende star-
ter egen virksomhed, mens de studerer. De studerende har brug for 
en basisviden og nogle grundlæggende kompetencer, inden det er 
forsvarligt at sende de studerende ud i praktik. I forbindelse her-
med har gæsteforelæsninger sin berettigelse, især i den første del 
af uddannelsesforløbet. 
 
Empiriske observationer 
Denne pædagogiske metode bliver anvendt i stort set alle besøgte 
universitetsmiljøer. 

type 
 
III 
 
active - 
applied 

Projektarbejde 
 
Uddybning og anbefaling 
Bør foregå i samarbejde med virksomheder eller eksterne organi-
sationer. Det er vigtigt, at de studerende ikke kun analyserer den 
nuværende situation, men også udarbejder ændringsforslag og 
gerne deltager i arbejdet med at implementere dem. Og dermed får 
de studerende erfaring med, hvor slidsomt det kan være at ændre 
en eksisterende organisation eller skabe en ny. Projekterne bør ha-
ve en vis tyngde i studiet og bør være tværdisciplinær, gerne af 
tværfaglig karakter. 
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Empiriske observationer 
Flere af de besøgte universitetsmiljøer benytter sig af projektar-
bejde. Twente lægger vægt på, at det foregår i grupper af stude-
rende med forskellige faglige baggrunde – og gerne i samarbejde 
med en virksomhed. Uddannelsen er etableret på et primært natur-
videnskabeligt/teknisk universitet. SSES anvender ligeledes tvær-
faglige projekter i deres undervisning; men de virker mindre om-
fattende. 

type 
 
III 
 
active - 
applied 

Rollespil 
 
Uddybning og anbefaling 
Primært med sigte på at udvikle de studerendes personlige kompe-
tencer. Eksempelvis kan man forestille sig rollespil, der træner de 
studerende i forhandling, salgssituationer, præsentationsteknik 
m.m. 

Empiriske observationer 
Denne pædagogiske metode fandt vi ikke nogen konkrete eksem-
pler på, hvilket måske hænger sammen med, at den er temmelig 
fremmed i forhold til traditionel universitetsundervisning, der 
primært handler om faglig viden og kompetence. 

type 
 
III 
 
active - 
applied 

Logbøger 
 
Uddybning og anbefaling 
Denne metode kan ikke stå alene, idet de studerende her reflekte-
rer over deres erfaringer og dermed får ekspliciteret deres nye vi-
den, så den ikke forbliver tavs. Dette er meget vigtigt i et formelt 
læringsmiljø, da man ikke kan krediteres for tavs viden. Logbøger 
kan f.eks. kombineres med praktikordninger, projektarbejde, simu-
lationer, observationer og opstart af mindre virksomheder. 
 

Empiriske observationer 
Ingen i de besøgte universitetsmiljøer anvendte logbøger. Imidler-
tid er logbøger, i hvert fald i Danmark, en meget udbredt og der-
med velafprøvet pædagogisk metode. Som så meget andet, er det 
afgørende, at de studerende selv er motiveret for metoden, idet den 
kræver stor selvdisciplin og evne til refleksion. 

type 
 
II 
 
reflective-
applied 

Cases 
 
Uddybning og anbefaling 
Denne metode giver de studerende lejlighed til at anvende deres 
viden og kompetencer på en konkret situation. Imidlertid er faren, 
at case’ne bliver så forsimplede, at der findes en ”rigtig” løsning. 
Ligesom der aldrig bliver tale om egentlige erfaringer.  
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Empiriske observationer 
Denne pædagogiske metode er som bekendt mest udbredt indenfor 
erhvervsøkonomien. Dette har naturligvis haft en afsmittende ef-
fekt på entrepreneurshipundervisningen, da den i høj grad er ud-
sprunget af denne tradition. De besøgte universitetsmiljøer var in-
gen undtagelse. 

type 
 
III 
 
active - 
applied 

Simulationer 
 
Uddybning og anbefalinger 
Opbygning af mere eller mindre realistiske verdener, hvor den 
studerende kan få erfaringer med visse afgrænsede situationer. 
Kan være pc-baserede. Begrænsningen i ”opstart af mikrovirk-
somheder” er, at disse ikke er virkelige. 
 
Empiriske observationer 
En del af de aktiviteter, der foregår på ROXI-centret i Rostock, 
kan betegnes som simulationer, hvor de studerende bl.a. laver 
pandekagevirksomheder, hvorved de lærer noget om ordrestyring, 
prissætning, personaleledelse m.m. 

type 
 
III 
 
active - 
applied 

Opstart af mindre virksomheder 
 
Uddybning og anbefaling 
Der er ingen tvivl om, at ’opstart af egen virksomhed’ i studieti-
den er den ultimative pædagogiske metode, når det gælder uddan-
nelse i/for entrepreneurship. Imidlertid er det et meget lille antal 
studerende, der kaster sig ud i det. Det kan for så vidt ikke beteg-
nes en metode, idet et universitet ikke kan operere med en sådan 
aktivitet som et krav. 
 
Empiriske observationer 
Twente Universitet har etableret en inkubator for studerende med 
plads til ca. 15 virksomheder. Her er kontor, netforbindelse m.m. 
gratis til rådighed. Meningen er, at virksomhederne skal flytte ud, 
f.eks. til en professionel inkubator/forskerpark på universitets om-
råde, når de var klar til det. Typisk i løbet af et år eller to. Antallet 
af studerende, der ønskede at benytte inkubatoren, har dog været 
mindre end forventet. 

 
Garavan & O´Cinneide slutter med at give opskriften på, hvad de og mange 
andre anser for at være en rigtig opskrift på en pædagogisk proces ved at 
anbefale, at læreren eller instruktøren skal arbejde som facilitator for læ-
ringsprocessen. Dette vil kræve en høj grad af øvelser, eller fokuserede 
feed-back-situationer, hvor deltageren har en aktiv rolle. Den traditionelle 
’lytte og tage noter’ teknik skal udgøre et minimum af tid. Efter deltagelse i 
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nævnte øvelser skal deltagerne reflektere over deres indvundne erfaringer 
og generalisere deres erfaringer gennem små-gruppe diskussioner. Grupper 
forventes også at udvikle hypoteser, baseret på deres erfaringer, som så kan 
testes under de følgende læringsøvelser. På denne måde kommer alle fire 
læringsstile i brug. Forfatterne opfatter dette som værende typisk også for 
en entrepreneuriel situation. 

4.6. PÆDAGOGIKKENS UDFORDRINGER TIL DIDAKTIK OG 
KONTEKST. 

 
Når alt dette er udviklet og anbefalet, kommer så også de problemstillinger, 
der følger med, idet Garavan & O´Cinneide nævner, at man skal være op-
mærksom på, at denne læringsproces er betydeligt mere omfattende i tid og 
dermed betydeligt mere ressourcekrævende end andre traditionelle læ-
ringsprocesser. De anfører bl.a., at feed-back processer som en løbende del 
af lærings/uddannelsesprocessen gennem alle fire faser er tidkrævende. Li-
geledes vil der blive et stort træk på de institutionelle ressourcer, idet me-
toderne her kræver små hold og stiller krav til de fysiske faciliteter i større 
grad end normalt. Hermed er vi tilbage ved den indledende figur, der illu-
strerede netop denne problemstilling: Hvis man vil gennemføre en bedre 
uddannelse i entrepreneurship eller til entreprising behaviour, så stiller så-
danne ønsker krav til såvel kontekst som didaktik. 
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KAPITEL 5.                                                       

ENTERPRISING BEHAVIOUR – MEN HVORDAN? 

Dette afsluttende kapitel har to formål. Dels skal vore diskussioner om kon-
tekst, didaktik og pædagogik samles i en sammenhængende referenceram-
me - dels skal der på denne baggrund uddrages konklusioner og anbefalin-
ger om entrepreneurshipundervisning på universiteterne herunder de udfor-
dringer, som universiteterne står over for, hvis de vælger at påtage sig rol-
len som et entrepreneurielt universitet. 
 

Denne rapport har været båret af en logik, hvor overvejelser om forandrin-
ger i entrepreneurshipundervisning på universiteterne må sammentænke 
følgende tre områder: 
  

• spørgsmål om forandringer i universitetets kontekst  
 

• de didaktiske spørgsmål der rejser sig i forbindelse med universitets-
undervisning i entrepreneurship  

 

• de pædagogiske former der bruges eller bør bruges i denne undervis-
ning.  

 
Dette er illustreret i figur 13.  
 
Figur 13. Resultatet af forskydningerne i uddannelsessystemet. 
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Figur 13. viser, hvorledes idealerne om det entrepreneurielle universitet, 
enterprising behaviour og læring trækker mod nogle sammenhængende 
forandringer i universiteternes kontekst, didaktik og pædagogik. 
 

I de følgende afsnit trækker vi hovedkonklusionerne op fra de tre delafsnit 
samtidig med, at vi præsenterer en række normative statements, som er ud-
ledt af henholdsvis case- og litteraturstudierne. 
 

5.1. INTEGRATION AF CENTRALE BEGREBER OG SAMMEN-
HÆNGE 

 
Vore casestudier i udenlandske og danske universitetsmiljøer har sammen 
med vore litteraturstudier rejst en række problemstillinger og spørgsmål 
med hensyn til, hvorledes man i universitetsmiljøet generelt - samt på det 
enkelte universitet - kan arbejde med de udfordringer og muligheder, der 
ligger i at udvikle sig hen mod den for mange universiteter nye rolle som et 
såkaldt entrepreneurielt universitet. Som det måtte forventes, kan vi ikke på 
baggrund af vore studier opstille den optimale generaliserbare model for, 
hvorledes denne udviklingsproces bør foregå; men vi mener, at vi på bag-
grund af de indhøstede erfaringer fra universiteter, som allerede har igang-
sat denne udviklingsproces, kan uddrage nogle mønstre, som er vigtige at 
forholde sig til - samt hvad man på baggrund heraf kan opfatte som hen-
sigtsmæssig eller mindre hensigtsmæssig adfærd.  
 

Det er ikke vor konklusion, at alle universiteter eller fakulteter skal eller 
bør være lige entrepreneurielle; men vi mener, at det er vigtigt, at man på 
hvert enkelt universitet bevidst forholder sig til, hvilken rolle dette vil spille 
i forhold til sine omgivelser. Vi mener også, at vi gennem vor iterative pro-
ces, hvor vi har anvendt en abduktiv (induktiv-deduktiv-induktiv) metode, 
kan udlede en overordnet begrebsramme, som viser det hensigtsmæssige i 
at samtænke kontekst, pædagogik og didaktik, når målet er at skabe et uni-
versitetsmiljø, hvor der udvikles dimittender, der er karakteriseret ved en 
høj grad af enterprising behaviour og entreprenurship (se figur 13). 
 

I det følgende præsenteres således en række sammenhænge, som begrebs-
rammen eller modellen omfatter. Kapitlet giver en række konkrete råd, som 
vi håber, kan være til inspiration og nytte hos beslutningstagere i forbindel-
se med planlægning, udvikling og ledelse af forskellige varianter af det en-
trepreneurielle universitet og udvikling af uddannelser i entrepreneurship. 
Vi håber også, at det kan være til inspiration hos de interessenter og beslut-
ningstagere, som kan påvirke over rammebetingelserne. 
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Spørgsmålet om universiteternes fremtidige rolle og deraf følgende udfor-
dringer kan beskrives som et kompleks af tre sammenhængende problem-
stillinger: 
 

• Det kontekstuelle samspil mellem universiteterne, erhvervslivet og 
det politiske system danner grundlag for innovation og vækst.  

 

• Udvikling af de studerendes entrepreneurielle kompetencer kræver 
didaktisk fornyelse af det faglige indhold og teorigrundlag i entre-
preneurshipundervisningen.   

• Undervisning ikke kun om men i enterprising behaviour og/eller en-
trepreneurship kræver andre pædagogiske modeller end de, der tradi-
tionelt anvendes på universiteterne.  

 
En stor udfordring - men en udfordring med muligheder - er det kontekstu-
elle samspil mellem universiteterne, erhvervslivet og det politiske system. 
En bærende filosofi er triple-helix-tankegangen, hvor udvikling af et tæt 
samspil i form af dialog og partnerskabslignende relationer mellem univer-
sitetet og eksterne interessentgrupper ses som et middel til at nuancere den 
anvendelsesorienterede forskning og gennemføre praksisrelaterede læ-
ringsprocesser på universiteterne. Meget tyder imidlertid på, at dette kræ-
ver nye måder at tænke på for de fleste universiteter. Udvikling hen mod 
det entrepreneurielle universitet i forhold til ”det klassiske universitet” vil 
ofte kræve ændringer i universitetets: mission, vision, succeskriterier, inci-
tamentstrukturer, organisering samt pædagogik og didaktik.  
 

Den anden udfordring eller mulighed omhandler spørgsmålet om, hvorle-
des udviklingen af entrepreneurielle kompetencer blandt de studerende 
kræver fornyelse af det faglige indhold og teorigrundlag i uddannelserne 
og i undervisningen. I en del af forskningen i entrepreneurship education 
har man i den forbindelse argumenteret for det hensigtsmæssige i at anlæg-
ge en bredere opfattelse af entrepreneurbegrebet end den traditionelle 
iværksætterforståelse. I forlængelse heraf har man også stillet spørgsmåls-
tegn ved, hvorvidt den traditionelle erhvervsøkonomi og managementteori 
er en hensigtsmæssig forståelsesramme ved gennemførelse af entrepreneu-
rielle beslutningsprocesser.  
 

Den tredje vigtige erkendelse, som vi kan udlede af vore studier, er, at man 
som planlægger af uddannelse og undervisning skal være meget opmærk-
som på, at der bør være en klar sammenhæng mellem, hvad undervisningen 
drejer sig om, og hvilke måder, man underviser på. Det kunne være en 
selvfølge, men det er en kompleks problemstilling. Undervisning i og ikke 
kun om enterprising behaviour kræver eksempelvis andre didaktiske og 
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pædagogiske modeller end de, der traditionelt anvendes på universiteterne. 
Udvikling af entreprising behaviour på det generelle plan - og i forlængelse 
heraf entrepreneurielle kompetencer (lyst og evne til at omsætte disse kom-
petencer i det særlige at starte en ny virksomhed) kan eksempelvis nødven-
diggøre en større integration af både det faglige, men også det personlig-
hedsudviklende i læringsprocesserne. I figur 13 er disse tre erkendelser il-
lustreret som de tre parallelle fokusforskydninger, som er den gennemgå-
ende erkendelse og filosofi i denne rapport.  
 

Disse tre problemstillinger behandles integreret i afsnit 5.2. Ideen er, at dis-
se udfordringer bør ses i sammenhæng, hvis universiteterne ønsker at leve 
op til den ”nye” rolle, som et entrepreneurielt universitet. Vi vil kort berø-
re, om det i det hele taget er universiteternes opgave at leve op til denne 
”nye” rolle. En del af svaret foregribes her, idet vor holdning og konklusion 
efter vore internationale og danske casestudier er, at alle universiteter pr. 
definition er eller bør være entrepreneurielle; men at de er og bør være det 
på forskellig vis. Hvorledes afhænger imidlertid af det enkelte universitets 
valg af mission, vision, strategi og mål.  Valg af mission, strategier og mål 
er påvirket af – og påvirker i sig selv – den kontekst, som universitetet har 
”valgt” at være en del af.  
 

5.2. UNIVERSITETERNES NYE ROLLE – FRA UDFORDRING TIL 
MULIGHED.  

 
Studerer man de undervisningsinitiativer, der er sat i gang indenfor entre-
preneurship i de danske universitetsmiljøer, og sammenligner man disse 
med tilsvarende initiativer blandt de udenlandske institutioner, vi har stude-
ret, viser det sig, at det er de samme grundtanker, der går igen. Dette er ik-
ke overraskende, idet mange af initiativerne er inspireret af udviklingen i 
USA og en række fælles initiativer i EU-regi.  
 

Vore studier i udenlandske universitetsmiljøer viser, at en mere omfattende 
udbredelse af uddannelser og undervisning i enterprising behaviour og en-
trepreneurship på tværs af alle fakulteter eller institutter er en længereva-
rende proces, som kræver universitetsledelsens opmærksomhed, forståelse 
og fulde opbakning, da det kræver nye former for kontakter til interessen-
terne i omgivelserne, og nye måder at samarbejde på internt på det enkelte 
universitet samt i relation andre universiteter. Desuden kræver det ofte helt 
nye måder at organisere sig på, og herunder nye samarbejdsformer. I det 
følgende gives eksempler på dette. For en uddybning se f.eks. Blenker et al. 
(2004b).  
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5.3. STUDIER AF FIRE UDENLANDSKE UNIVERSITETSMILJØ-
ER. 

 
Som det fremgår af denne og en række andre rapporter, er der igangsat fle-
re initiativer på de danske universiteter; men Danmark kan stadig lære me-
get af de udlandske erfaringer. I det følgende opsummeres derfor mere sy-
stematisk erfaringer fra de fire universitetsmiljøer, som allerede har været 
omtalt i de forudgående kapitler. I dette afsnit vil vi fokusere på hvilke or-
ganiseringsformer i form af samarbejde mellem universitetsmiljøer, der kan 
virke fremmende på udbredelse af uddannelse i enterprising behaviour og 
entrepreneurship. 
 

5.3.1. Hvad kan vi lære om organiseringsformer? 
 
Studiet af de fire udenlandske universitetsmiljøer tegner et billede af fire 
organiseringsmodeller til fremme af entrepreneursundervisning.  
De fire universitetsmiljøer, er som nævnt – i ovenstående kapitler: Univer-
sity of Twente, Holland - Universität Rostock, Tyskland - University of 
Central England, England, Stockholm School of Entrepreneurship, Sverige. 
For nemheds skyld vil de fire miljøer i det følgende blive benævnt hen-
holdsvis Twente, Rostock, UCE og SSES. Det er ikke altid selve universi-
tetet, med alt hvad dertil hører, der er det centrale i disse casestudier. Som 
det ses i hosstående tekstboks, er der ganske store variationer i de fire ca-
ses. 
 
Box 20. 

 
Der er altså tale om fire meget forskellige former for organisering. Alle fire 
institutioner har forskning og uddannelse i entrepreneurship højt på agen-
daen, hvor Twente University eksplicit har formuleret sin vision om at væ-

Fire forskellige organiseringsformer 
 
• Twente er den eneste case, hvor der er et sammenfald mellem universitets-

organisation og vort undersøgelsesobjekt.  
 

• Rostock Universitet handler om et fritliggende center, der er tilknyttet uni-
versitetet.  

• UCE, Birmingham er del af et netværk dannet af ni universiteter med egne 
centre for forskning og uddannelse i entrepreneurship.  

• SSES er en enhed eller et center, der er etableret af fire universiteter og 
skoler i Stockholm, der i vekslende omfang også selv dyrker feltet. 
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re anerkendt som et entrepreneurielt universitet. De øvrige tre miljøer har 
ikke på samme måde haft ”det entrepreneurielle universitet” som en fra 
toppen formuleret vision. Dog viser udviklingen i Rostock, at man også her 
nærmer sig denne idé. De to andre cases afspejler som nævnt to netværk, 
hvoraf SSES udgør resultanten af netværket, hvorimod UCE er en ligevær-
dig del af universitetsnetværket MERCIA Institute of Entreprise. 
  

De fire cases viser en variation af problemstillinger til forståelse af fordele 
og ulemper ved de forskellige organisationsformer; og ser man på deres hi-
storie, er der tale om forskellige forløb, som institutionerne hver især har 
været igennem. 
 

De fire cases repræsenterer forskellige varianter af triple-helix-modellen og 
bygger på en antagelse om, at innovation, entrepreneurship og vækst kan 
skabes gennem et samspil mellem tre kræfter i samfundet: academia, er-
hvervslivet og det politiske system. Alle cases viser, at det politiske system 
medvirkede ved enten – som i Stockholm – at understøtte tanker og initia-
tiver, som de samarbejdende universiteter ønskede at sætte i gang - eller 
ved direkte at spille en initierende rolle, som tilfældet var det i Midt-
England. Ligeledes var udviklingen i Rostock ikke kommet langt uden EU-
fonde og regionale offentlige midler. Udviklingen på Twente Universitet 
har historisk set også haft de tre parter som væsentlige forudsætninger for 
den nuværende situation. De fire cases kan således kaldes varianter af det 
entrepreneurielle universitet; men det er som nævnt kun Twente, der eks-
plicit har formuleret dette som vision. Af de tre øvrige er SSES og UCE på 
hver sin måde dele af et netværk. Rostock Universitet har også defineret sig 
som et entrepreneurielt universitetsmiljø og modtaget anerkendelse og ud-
viklingsmidler hertil. 
 

Udviklingen i de fire universitetsmiljøer er ofte begyndt med, at få personer 
i ledelsen eller blandt underviserne har set, at et samspil med det regionale 
erhvervsliv kunne skabe fornyelse, udvikling og vækst. Der er imidlertid 
store forskelle på, hvor dybt initiativerne implementeres i universitetets 
holdninger, kultur og adfærd. I visse tilfælde har man som mål og strategi 
et tæt samspil med erhvervslivet med henblik på gensidig udveksling af 
ydelser. I andre tilfælde har universitetet blot haft entrepreneurshipfag i 
undervisningsporteføljen og måske kørt undervisningen casebaseret.  
 

De personer, der er påbegyndt undervisning i entrepreneurship, har ofte en 
erhvervsøkonomisk eller teknisk baggrund. Senere har interessen for entre-
preneurship bredt sig langsomt på universitetet for til sidst at vokse sig så 
stærk, at man har kunnet tiltrække ressourcer og danne et egentligt ”center 
for entrepreneurship”. Disse centerdannelser er ofte grundlaget for udvik-
ling af samarbejde mellem erhvervslivet og andre, som arbejder med entre-
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preneurship.  
 

Casestudierne viser også, at det såkaldte entrepreneurielle universitet ud-
vikles gennem en længerevarende proces, hvor en forudsætning er evnen til 
at indgå i samspil med interessenter i triple-helix-modellen. En blandt flere 
udfordringer er, at dette samspil kræver andre måder at tænke på, andre or-
ganisationsformer og andre succeskriterier end de, som er fremherskende i 
universitetssystemet. Det kræver universitetsledelsens opbakning og ind-
sigt.  
 

Konklusionen er, at det entrepreneurielle universitet pr. definition samar-
bejder med eksterne interessenter med henblik på fælles innovation, fleksi-
bilitet og kreativitet, men også for at få adgang til eksterne finansierings-
kilder. I den danske regerings seneste planer for de danske universiteter 
spiller denne tankegang en fremtrædende rolle i handlingsplanen ”fra tanke 
til faktura”. Casestudierne viser, at der er fordele ved et samarbejde mellem 
erhvervsliv og universiteter, men at tidshorisonten og – i den forbindelse – 
investeringshorisonten kan være forskellig hos de to parter. Betingelsen for 
samarbejde og netværk vedrører universitetets evne til at gøre sig synlig 
som en troværdig og attraktiv samarbejdspartner for erhvervslivet. Er-
hvervslivet må til gengæld opfatte samspillet med universiteterne som en 
proces, hvor man ikke kan læse resultatet på bundlinien over night, men 
hvor man, hvis man anlægger en klar og tålmodig strategi, kan få adgang til 
en base af viden, som kan være en forudsætning for udvikling i fremtiden. 
Fra det offentliges side må man udvikle rammebetingelser og igangsætte 
initiativer, som kan medvirke til at kick-starte denne udviklingsspiral.  
 

Sloganet ”innovation og vækst gennem netværk og samarbejde” kan reali- 
seres, hvis man operationaliserer den tænkning og de relationer, der former 
triple-helix-modellen. I hosstående tekstboks er formuleret en række 
spørgsmål, som man på det enkelte universitet må forholde sig til. 
 

5.3.2. Kontekstens betydning for undervisningen og forskning. 
 
Alle fire universiteter fokuserer på samspillet med erhvervsliv og andre ud-
dannelsesinstitutioner. Udarbejdelse af uddannelsesprogrammer sker ofte 
med fokus på, om det er relevant og anvendeligt for det lokale erhvervsliv. 
Formålet med undervisningen i entrepreneurship er, at de studerende skal 
udvikle deres faglige og personlige kompetencer til at kunne gennemføre 
entrepreneurielle handlinger, hvilket oftest kommer til udtryk i udarbejdel-
se af en forretningsplan. 
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Centrale spørgsmål til universite-
terne: 
 

• Hvorledes kan interessenterne i 
”triple-helix-modellen” motiveres 
til at søge viden om hinanden med 
henblik på dialog?  

 

• Hvorledes identificeres og koordi-
neres grundlaget for etablering og 
igangsættelse af hensigtsmæssige 
udviklingsspiraler i ”triple–helix”? 

 

• Hvorledes indser interessenterne, 
at der bør være tale om ”tålmodig 
ressource-anvendelse”? 

 

• I hvilken grad stilles der krav om 
accept af nye målepunkter og suc-
ceskriterier i forhold til dem, som 
man almindeligvis anvender på 
såvel universiteter som hos virk-
somheder og det offentlige? 

 
          Box 21. 
Underviserne udgør oftest en 
kombination af forskere fra uni-
versitetet og personer fra er-
hvervslivet. Der opbygges flek-
sibilitet i ansættelsesstrukturen, så 
personer fra erhvervslivet kan 
komme i midlertidige stillinger, og 
forskerne kan bevæge sig ud i 
erhvervslivet. På Twente er det 
således muligt for potentielle 
iværksættere at blive ansat på 
universitetet, mens de arbejder 
med udvikling af deres idé. Her 
indgår de som både lærere og 
studerende i undervisningen og får 
universitetsressourcer og kompe-
tencer til rådighed til videreudvikl-
ing af deres idé. 
 

De fleste universiteter og deres 
forskere, som arbejder meget 
empirisk og anvendelsesorienteret med henblik på at løse konkrete proble-
mer for erhvervslivet, er på grund af begrænsede tidsmæssige ressourcer 
tvunget til at overveje, hvor man vil satse. Nogle overordnede mål om at 
fokusere på at tilfredsstille erhvervslivets relevans- og nyttekriterier og løse 
specifikke problemer kan tilføre universitetet og den enkelte underviser 
eksterne økonomiske midler, men kan også være tidskrævende og ”forsk-
ningsfortrængende”. Alternativt kan et universitet vælge at fokusere på de 
traditionelle akademiske værdinormer og skabe forskning med høj interna-
tional generaliserbarhed. 
 

Hvilket af disse alternativer bør universiteterne vælge? Selv store universi-
teter synes tvunget til at vælge, hvor tyngden skal lægges. Erfaringen fra 
casestudierne viser, at universitetsledelsen bør udforme klare mål og strate-
gier for universitetets ønskede placering i dette spektrum. Derudover skal 
der udformes strukturer, ansættelsesforhold og incitamentsystemer, der un-
derstøtter dette valg.  
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Eksempler på entrepreneurshipenhed og universitetsstrategi: 
• Twente er som nævnt karakteriseret ved, at universitetsledelsen eksplicit 

har formuleret strategien for at blive et entrepreneurielt universitet. For-
skergruppen NIKOS har medvirket til at udvikle samarbejdsrelationer til 
andre institutter på universitet og til forsknings- og uddannelsesinstitutio-
ner i ind- og udland.  

 

• SSES blev etableret med udgangspunkt i erfaringer fra Handelshøjskolen i 
Stockholm. Der er her tale om et center med fire institutioner bag. SSES 
forventes at tage initiativer til forskellige typer af entrepreneurielle uddan-
nelser som tilbud til studerende fra de institutioner, der indgår i konsortiet.  

 

• University of Central England (UCE) har forskningscenteret ERDC, som 
arbejder med entrepreneurship, udvikling af SME ́er og erhvervsudvikling 
generelt. ERDC har gennem flere år via samarbejde med lokale kræfter og 
støtte fra EU-midler gennemført en række initiativer. Man var derfor klar 
til at indgå i etableringen af MERCIA Instiute of Enterprise (MIE), som 
har ni universiteter som partnere, og som fungerer således, at undervisere 
fra de ni partnerinstitutioner mødes til udvikling af ideer og derefter tilpas-
ser idéerne til egne forhold. Midlerne til at udvikle og igangsætte kan her-
efter søges i MIE.  

 

• Universität Rostock, Tyskland, er et klassisk universitet, hvor en professor 
i erhvervspædagogik sammen med regionale politiske interesser satte en 
udviklingsproces i gang. Gennem dette samarbejde lykkedes det få oprettet 
et Institut for Kompetenceudvikling (HRD) med støtte fra eksterne interes-
senter, universitetsledelsen og EU-fondsmidler. Dette projekt arbejder med 
henblik på at udvikle færdigheder til at etablere sig som selvstændig. 

5.3.3. Hvilken enhed er i fokus – og hvad er enhedens strategi?  
 
I alle fire tilfælde er udviklingen først rigtig kommet i gang, når centrale 
personer (ildsjælene) får etableret en centerdannelse og dermed fremmet 
synligheden og grundlaget for at kunne tiltrække ressourcer eller kvalifice-
re centret til at indgå i samarbejdsrelationer med andre institutioner. Dette 
sker først, når man får disse overbevist om, at samspillet på længere sigt er 
grundlag for innovation og vækst.  
 
Box 22. 

 
I alle fire cases er det på universiteterne lykkedes at skaffe en høj grad af 
ekstern finansiering, hvilket har været en årsag til, at disse er blandt de bed-
re i Europa inden for entrepreneurship. I hosstående tekstboks er vist en 
række eksempler på, hvorledes valget af entrepreneurshipenhed spiller 
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sammen med universitetssstrategien. 
 

Dette kortfattede resumé af de fire miljøers grundlag og konstruktion dæk-
ker som nævnt over fire meget forskellige organisationsformer. To cases er 
universiteter, og to miljøer er netværk. SSES er netværkets midte, der skal 
yde noget for de andre, men i samarbejde med netværksinstitutionerne. 
UCE er medlem af en netværkskonstruktion, hvor UCE selv skal bidrage 
med idéer og initiativer til fællesskabet og selvstændigt udvise lokalt initia-
tiv. I forbindelse med igangsættelse af konkrete projekter og initiativer skal 
UCE søge ressourcer hos netværket.  
 

5.3.4. Hvad kan vi lære om didaktik og undervisningsindhold? 
 
I dette afsnit vises hvorledes man i de fire cases har tilrettelagt uddannel-
sesprogrammer i entrepreneurship. Formålet, målgruppen og konteksten, 
har indflydelse på den måde, man udformer uddannelse i entrepreneurship. 
Som vi har set, er der store forskelle i fokus og indhold samt i valg af pæ-
dagogiske metoder. 
  

På University of Central England, UCE, har man valgt at udbyde sammen-
hængende MBA og kandidatuddannelser i entrepreneurship. Man undervi-
ser såvel om som i entrepreneurship og bruger primært managementteori 
som grundlag for innovation og forretningsudvikling. Pædagogisk arbejder 
man med idé-laboratorier for at udvikle de studerendes personlige kompe-
tencer til at arbejde kreativt med et fornyelsesprojekt. 
  

På University of Twente foregår uddannelserne med udgangspunkt i prakti-
ske problemstillinger. Man har opbygget fleksible modulopbyggede ud-
dannelser i entrepreneurship, hvor der kan vælges blandt en omfattende 
portefølje af fag. Der synes at være en progression i programmet startende 
med basisfag. I flere tilfælde tager man udgangspunkt i managementteorier 
og ser disse i et ”entrepreneurielt” perspektiv. Der er stor fokus på forret-
ningsplan. Twente udbyder også en ”minor” - et bifag i entrepreneurship til 
naturvidenskabs- og ingeniørstuderende. Der udbydes desuden en række 
kurser, som direkte henvender sig til personer i lokalområdet, som ønsker 
kompetencer i forbindelse med en etablering af egen virksomhed. Det er 
karakteristisk for Twente, at man sammentænker indhold og pædagogik i 
forhold til forskellige uddannelsesformål og målgrupper. 
  

SSES udbyder et program af fire kernefag på de fire institutioner i netvær-
ket. De studerende kan vælge hele programmet eller dele heraf - og de kan 
specialisere sig i entrepreneurship i forhold til forskellige brancher. 
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Rostock udbyder undervisning hvor man arbejder målrettet med at udvikle 
personlige ”enterprising behaviour”-egenskaber. Dette opfattes som en for-
udsætning for at kunne udvikle sig til at blive entrepreneur. I uddannelses-
forløbet fokuseres på den enkelte som person, og der indgår elementer som 
kreativitet og idéudvikling, personlig udvikling og evnen til at indgå i net-
værk. 
  

I hosstående tekstboks er udledt en række statements om didaktik og ind-
hold: 
  
Box 23. 

 
 

5.3.5. Pædagogik og valg af organisationsmodel. 
 
De fire casestudier viser, at det kræver særlige læringsprocesser, kultur og 
fokus - samt etablering af ”nye” relationer mellem interne og eksterne inte-
ressentgrupper, hvis universiteterne ønsker at leve op til rollen som ”entre-
preneurielt universitet”. 
  

Studierne viser også, at undervisning i og ikke kun om entrepreneurship 
kræver andre pædagogiske modeller, end man traditionelt anvender på de 
højere læreanstalter. Det kræver et særlig pædagogisk fokus at udvikle ini-
tiativrige personer, som har indsigt i muligheder, er motiverede og foretag-
somme - uanset om denne foretagsomhed skal udfoldes som innovative 
medarbejdere i eksisterende virksomheder (intrapreneurer) eller som 
iværksættere. Det er derfor ikke tilstrækkeligt at fokusere på faglig indlæ-
ring. Man må tilrettelægge et indhold og en undervisningsform, som under-
støtter de særlige kompetencer, der ønskes. I hosstående tekstboks kan ses 

Didaktiske statements: 
 
• Det synes hensigtsmæssigt med en portefølje af uddannelseselementer,  

der kan befrugte hinanden. Det kræver afdækning af kompetencebehov hos 
forskellige målgrupper.  

 

• Det er vanskeligt at dække hele spektret af relevante uddannelsesopga 
ver for potentielle entrepreneurer. I de fleste tilfælde må man foretage et 
valg.  

 

• Undervisning om og/eller i entrepreneurship kræver forskellig pædago 
 gik og didaktik. 
 

• Udvikling af generiske modeller for uddannelsesprogrammer i entrepre 
neurship bør bygge på en integreret tænkning omfattende kontekst, mål-
gruppe og formål.  
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en række anbefalinger som kan uddrages af casestudierne. 
 
Box 24. 

 
 

5.4. INSPIRATION FOR DANSKE UNIVERSITETSMILJØER – 
SAMARBEJDE OG ORGANISERING. 

 
Casestudierne har haft et idégenererende og begrebsafdækkende sigte - og 
har besvaret spørgsmål om den generelle sammenhæng mellem kontekst, 
didaktik og pædagogik. Men casene har også rejst en række nye spørgsmål, 
som kan være interessante for de aktuelle udfordringer, danske universite-
ter står overfor. I det følgende opstilles fordele og ulemper ved de organisa-
tionsformer, de udenlandske universitetsmiljøer har “valgt”. 
 

Organisering som et netværk af uafhængige universiteter 
Eksempel: Stockholm. Center for Entrepreneurship i Århus, som er et sam-
arbejde mellem uddannelsesinstitutioner i byen, kan sammenlignes med 
Stockholm. 

Pædagogiske anbefalinger som kan uddrages af casestudierne:  
 

• Didaktiske og pædagogiske overvejelser er en central del af tilrettelæg- 
 gelsen af uddannelser i entrepreneurship. Meget tyder på, at uddannelser 

i entrepreneurship kræver andre læringskoncepter end de kendte. 

• Idélaboratorier kan sammenkobles med teori om entrepreneurship for at  
 skabe kompetencer i entrepreneurship.  

• Begrebet ”diversity” – at der i tilrettelæggelsen af undervisningsforløb  
 bevidst arbejdes med at udnytte deltagernes forskellighed – opfattes som 

en pædagogisk udfordring.  

• Studenterinvolvering, praksis- og problemorienterede læreprocesser i  
 praksis-fællesskaber kan indgå som pædagogiske metode.  

• Undervisning i entrepreneurship stiller krav til universitetslærerens  
 tværfaglige og pædagogiske kompetencer. Disse beherskes sjældent af 

en enkeltperson, og samarbejde i teams er derfor hensigtsmæssig.  

• Uddannelse i entrepreneurship åbner for ny forståelse af universitetspæ- 
 dagogik generelt.  
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Fordele: 
I teorien er der stor mulighed for 
volumen og hurtig spredning. Det 
afhænger dog af de enkelte parters 
commitment samt deltagernes ind-
flydelse hos de enkelte partnere. 

Ulemper: Koordineringsomkostnin-
ger. Nivellering af niveau. Hviler på 
frivillighed og ildsjæle. Lægger 
sjældent op til nytænkning hos med-
arbejderne i partnerinsitutionerne. 

 

Organisering af en central pulje af økonomiske midler som initierer sam-
arbejde  
Eksempler: Mercia i UK. Danmarks Iværksætterakademi (IDEA) kan ses 
som et eksempel på denne organiseringsform. 
Fordele: Penge motiverer måske 
til forpligtende samarbejde. Mid-
lerne medfører mulighed for ny-
organisering omkring det valgte 
koncept, pædagogik og didaktik 

Ulemper: Kræver stærk og visionær 
ledelse med klare ideer om, hvad der 
skal være ”støtteværdige” udvik-
lingsopgaver. 

 

Organisering af et universitet med entrepreneurielt universitet som mål  
Eksempler: Twente University. Ålborg Universitet kan minde om denne 
form. 
Fordele: Hvis universitetsledelsen 
har en klar prioritering, er der mu-
lighed for entydig strategi, ledelse 
og allokering af midler. 

Ulemper: Kan have en snæver op-
fattelse af ønsket adfærd kun fokuse-
ret på entrepreneurship. Fokus på 
opstart af ny virksomhed, fokus på 
forretningsplaner, spin-off og inku-
bationsmiljøer. 

 

Organisering af universitetsintern entrepreneurshipenhed, som knytter sig 
til regionale samarbejdspartnere  
Eksempler: Rostok/ERDC. CESFO (Center for entrepreneurship og Små-
virksomhedsforskning) på Syddansk Universitet kan minde om denne 
form. 
Fordele:  
Intern sammenhængskraft. Hviler 
på enighed om ide og principper. 
Foreneligt med forskningsudvik-
ling. Gennemslagskraft i regionen 

Ulemper:  
Ingen gennemslagskraft ind i univer-
sitetssystemet. Kan blive sekterisk. 

 

Som vist herover findes der en række måder, hvorpå universitetsmiljøer 
kan organisere sig, når målet er at fremme undervisning og forskning i en-
trepreneurship. Man kan ikke pege på den ene form frem for den anden. 
Hver har sine styrker og svagheder.  
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5.5. SAMMENHÆNGENDE REFERENCERAMME FOR UNDER-
VISNING I ENTREPRENEURSHIP. 

 
I figur 14 præsenteres den overordnede referenceramme, som, vi mener, 
kan være hensigtsmæssig at tænke i, når man på universiteterne skal struk-
turere sine overvejelser om at udvikle kandidater med entrepreneurielle 
kompetencer.  
 
Figur 14.  Samlet model over rapportens fokusforskydninger. 
  

 
 
Referencerammen bygger på følgende tre hovedkonklusioner af vor littera-
tur og casestudier: 
 

• Det kontekstuelle samspil mellem universiteterne, erhvervslivet og 
det politiske system kan danne grundlag for innovation og vækst.  

 

• Udvikling af de studerendes entrepreneurielle kompetencer kræver 
udvikling og fornyelse af det faglige indhold og teorigrundlag i en-
trepreneurship-undervisningen.  

 

• Undervisning i enterprising behaviour kræver andre didaktiske og 
pædagogiske modeller end de, der traditionelt anvendes på universi-
teterne. 
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Disse observationer giver anledning til at overveje, hvorledes kontekst, di-
daktik og pædagogik kan sammentænkes. Det er vort håb, at denne model 
kan være til inspiration i universiteternes planlægning og ledelse. 
 

5.6. UDFORDRINGER OG EKSEMPLER PÅ HANDLEMULIGHE-
DER. 

 
Det enkelte universitets overvejelser med henblik på at indgå i en af oven-
nævnte organiseringsformer bør indgå i universitetets strategi – og dermed 
være retningsgivende for, hvorledes universitetet vil fremme entrepre-
neurship. Med udgangspunkt i strategien og overvejelserne om, hvilken re-
lation universitetet ønsker at have til sine omgivelserne, bliver opgaven at 
afprøve samarbejdsmuligheder og organiseringsformer.  
 

De forskellige organiseringsformer giver i forskellig grad adgang til res-
sourcer - men kræver også forskellige typer af kompetencer. At leve op til 
rollen som entrepreneurielt universitet kræver interne ændringer i uddan-
nelsernes fokus og organisering - ny pædagogik og didaktik samt nye inci-
tamentsystemer for de ansatte.  
 

I det følgende uddybes yderligere nogle af de udfordringer, det danske uni-
versitetssystem står overfor, og der opstilles nogle strategimuligheder. 
 

Hvordan sikres en større bredde og gennemslagskraft i fremtidige initiati-
ver? 
Gennemslagskraften kan kun ske, hvis det danske universitetsmiljø søger at 
forene nogle af de mange partielle forsøg på at bringe entrepreneurship ind 
i uddannelserne. Hvis initiativerne skal have bredde, må udgangspunktet 
være det bredere begreb – enterprising behaviour. Gennemslagskraften op-
nås kun hvis kræfterne forenes i en hensigtsmæssig organiseringsform. Et 
vigtigt skub i den retning er etablering af Danmarks Ivækrsætterakademi 
(IDEA), som bygger på et samspil mellem mange parter fra de tre interes-
sentgrupper i triple-helix-modellen.  
 

Hvordan videreudvikles pædagogikken indenfor entrepreneurship under-
visning? 
Generelt viser casestudierne ikke mange refleksioner over sammenhængen 
mellem entrepreneurshipuddannelse og pædagogik. Dette fravær er i sig 
selv interessant. Konklusionen synes at være, at entrepreneurshipuddannel-
se nok er genstand for øget opmærksomhed i universitetsmiljøerne, at der 
arbejdes med nye former for kontekstuel indlejring af universitetsundervis-
ningen, og at der er en betydelig indsats i gang for at udvikle indholdssiden 
af denne undervisning. Til gengæld helliges de pædagogiske spørgsmål 
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forbundet med disse forandringer ikke megen opmærksomhed. Af de fire 
studerede cases er det kun aktiviteterne ved Rostock Universitet, som har 
dedikeret de pædagogiske spørgsmål en særlig opmærksomhed. 
 

Hvilke institutionelle konsekvenser kan drages? 
Det danske politiske system er karakteriseret ved begejstring over det nye 
universitets rolle. Man ser positivt på, at universiteterne skal være aktive 
spillere i deres miljø. Tripple-helix-tanken er i slået an i de toneangivende 
politiske miljøer, og der er opmærksomhed på dannelse af netværk og sam-
arbejde om entrepreneurshipuddannelse mellem universiteter. 
 

Til gengæld er der ikke megen opmærksomhed på, hvorledes de institutio-
nelle begrænsninger og den kulturelle inerti i universitetssystemet skal 
håndteres. Et mere udadvendt universitet koster flere ressourcer end det 
traditionelle, og de eksisterende incitamentstrukturer belønner ikke en så-
dan adfærd. 
 

5.7. MULIGHEDER OG DEN ENTREPRENEURIELLE PROCES. 
 
Lyst og evne til at se nye måder at gøre ting på – samt trangen til at udvikle 
disse muligheder er det centrale element i enterprising behaviour. Den dri-
vende kraft bag denne proces vil ofte være forskellig fra individ til individ. 
Universitetsundervisningens udgangspunkt er, at entrepreneurielle kompe-
tencer stammer fra en kombination af medbragte og tillærte færdigheder. 
Ønsker man at fremme en bred form for enterprising behaviour, betyder 
det, at færdigheder til at udvikle muligheder er noget fundamenalt, som bør 
indgå som kompetencemål i universitetsuddannelser - uanset fagområde.  
 

Man kan opdele den entreprenurielle proces i en række delprocesser, hvor 
mulighedsidenfikation og -udvikling står centralt (Shane 2003). På det en-
kelte universitet må man i arbejdet med at fremme de studerendes færdig-
heder og være opmærksom på, hvilke trin i processen man sigter mod, samt 
hvilken form for entrepreneurship, man ønsker at fremme.  
 

5.7.1. Flere typer af muligheder - flere typer af entrepreneurshipud-
dannelse. 

 
Identifikation og udnyttelse af nye muligheder kræver parathed og åbenhed 
til at se og tolke signaler fra omgivelserne - og villighed til at reagere på 
disse. F.eks. at reagere på svage signaler som andre ikke opfatter - eller 
som andre ikke tør reagere på.  
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Målet kan være at skærpe de studerendes evne til se muligheder. En reali-
stisk træning heri vil ofte kræve et samspil med omgivelserne, hvor disse 
kompetencer kan udvikles i en relevant og realistisk kontekst. Målet kan 
generelt være udvikling af enterprising behaviour eller – mere specifikt – 
udvikling af lyst og evne til at starte egen virksomhed (entrepreneurship).  
 

Østrigerskolens økonomer (Kirzner 1973; Schumpeter 1934) har bidraget 
til en forståelse af entrepreneurielle processer og muligheder. Hos både 
Kirzner og Schumpeter er udgangspunktet, at et samfund altid er i udvik-
ling, og at der hermed skabes muligheder, som kan udnyttes. Schumpeters 
entrepreneur er en person, der gennem sine innovative handlinger – set i et 
bredt perspektiv – bringer uligevægt i et samfund, medens Kirzners entre-
preneur ”modsat” er i stand til at aflæse uligevægten i den dynamiske sam-
fundsudvikling, hvorefter han gennem sine entrepreneurielle handlinger 
trækker samfundet mod ligevægt. 
 

Ud fra Schumpeters definition rummer entrepreneurens skabelse af innova-
tive muligheder en nyskabelse og bygger på helt nye informationer og ny 
viden. Den entrepreneurielle handling sætter omgivelserne ud af ligevægt. 
Heroverfor ser Kirzner (1973) entrepreneuren som en person, der ikke ska-
ber helt nye muligheder og ikke bygger på helt ny viden. Entrepreneuren 
har snarere nogle specielle egenskaber til at se muligheder før andre (alert-
ness). Kun få personer har denne evne til at tolke nye muligheder ud af 
omgivelserne.4  
 

Det har betydning, om man søger inspiration hos Schumpeters eller Kirz-
ners opfattelse af den entrepreneurielle proces, når man skal udforme ind-
hold i entrepreneurshipundervisningen. Schumpeter fokuserer på at skabe 
nye muligheder, medens Kirzner fokuser på at opdage eksisterende mulig-
heder. Kirzners entrepreneur kræver ”kun” en særlig evne til at tolke på al-
lerede eksisterende information - mens Schumpeters entrepreneur er grund-
lag for opståen af helt nye muligheder.  
 

Når man på det enkelte universitet ønsker at udvikle en entrepreneuriel kul-
tur ved at uddanne i entrepreneurship, kan der søges inspiration i begge 
forståelser - alt afhængig af, om man ønsker at bidrage til inkrementelle el-
ler radikale forandringer.  
 

                                                 
4 Se Kjeldsen 1991a, 1991b, 1992 og 2002 for en gennemgang af forskellige paradig-
memæssige og teoretiske tilgange inden for entrepreneurteorien. 
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McClellands entrepreneurkarakte-
ristika: 
 

• Har et stort ønske om at kunne 
planlægge og indsætte sine res-
sourcer for at nå sine mål – og vil 
selv påtage sig ansvaret for at nå 
disse mål. 

 

• Har en stor tro på egne evner til at 
kunne påvirke sine muligheder og 
nå sine mål. 

 

• Ønsker en høj grad af feed-back - 
følelsen af succes medvirker til at 
give entrepreneuren et løft i dennes 
aspirationsniveau. 

 

• Er fremtids- og handlingsorienteret. 
 

• Er ikke specielt risikovillig, men 
stræber højt. 

 

• Ser penge/økonomi som et parame-
ter for, om man har gjort det godt. 

5.7.2. Flere entrepreneurielle personligheder - flere former for pæda-
gogik. 

 

At en entrepreneur ”er bedre end andre til at se en mulighed” kan skyldes, 
at entrepreneuren har en veludviklet intellektuel kapacitet til at absorbere 
ting -kombineret med stor viden af relevans for den entreprenurielle mulig-
hed. Adgang til information skaber entrepreneuren sig gennem bevidste el-
ler intuitive søgeprocesser og i kontakten til sociale og faglige netværk. 
Gennem uddannelse og undervisning kan såvel søgeprocesser trænes, og 
relevante faglige og sociale netværk etableres. De studerendes mere gene-
relle erfaringsdannelse kan udvikles gennem uddannelse - og de personlige 
kompetencer kan udvikles i undervisningen. 
 

        Box 25. 
Gennemførelse af en universitets-
uddannelse kan imidlertid også 
trække den modsatte vej. Stærk 
fokusering på det analytiske og 
mindre på det kreative – en høj 
grad af fokus på det eksakte, det 
nuværende og det observerbare og 
mindre på det usikre, det nye og 
det ukendte, som karakteriserer en 
entrepreneuriel beslutningsproces.  
 

         

En række undersøgelser har 
forsøgt at analysere eventuelle 
fælles personlige kendetegn ved 
entrepreneurer. Sådanne profiler er 
blevet beskyldt for at være mere 
skadelige end gavnlige i bestræ-
belserne på at forstå, hvad der sæt-
ter en entrepreneuriel proces i 
gang. Kritikken lyder: hvert entre-
preneurielt tilfælde er unikt og 
påvirket af en lang række faktorer, 
hvor blot nogle få kan henføres til personen bag (Gartner 1988; Kjeldsen 
1991b, 2002). 
 

Alligevel synes visse kendetegn dog stadig – efter 40-50 års forskning og 
kritik – at fremstå som pålidelige. Dette gælder eksempelvis McClellands 
(1961) teori om the need for achivement som udtryk for en persons ønske 
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om at præstere noget helt særligt i en konkurrencemæssig situation. Mc-
Clellands (1961) typiske karakteristika ved entrepreneurerne er udtrykt i 
hosstående tekstboks. 
 

I det omfang sådanne kendetegn udgør et grundlag for at udvikle succes-
fulde entrepreneurer, bør det få indflydelse på uddannelserne i entrepre-
neurship. Den pædagogiske udfordring består i at skabe undervisning, der 
understøtter disse karakteristika og drivkræfter - samtidigt med at de stude-
rendes evne til at opbygge samt anvende faglige og sociale relationer og 
netværk udvikles. Her ligger den pædagogiske udfordring i at udvikle disse 
individuelle drivers – samtidig med at man opbygger kompetencer til indgå 
i samarbejde med villighed til deling af kompetencer og viden. 
 

5.7.3. Flere entrepreneurielle fagligheder - tværfaglig pædagogik. 
 
Universiteterne producerer gennem forskning viden, som i sig selv kan 
skabe grundlag for entrepreneurielle muligheder. Der er imidlertid stor op-
mærksomhed på, at disse muligheder sjældent udnyttes optimalt. En højere 
grad af åbenhed og deling af viden på tværs af et universitets ofte silolig-
nende opdelinger i fakulteter og institutter kunne skabe grundlag for bedre 
identifikation og udvikling af nye muligheder.  
 

Dette kan ske gennem tværfakultære ínitiativer, men også her er der pæda-
gogiske udfordringer i at arbejde med stærkt heterogene grupper af stude-
rende på tværs af fag – og i samarbejde med undervisere med en helt anden 
baggrund. 
 

5.8. SAMMENDRAG OG PERSPEKTIVERING. 
 
De forudsætninger, som danske universiteter og universitetsuddannelser 
arbejder under, er i hastig udvikling. Dette gælder globalt og i Danmark. 
Universiteterne er tvunget til at vurdere deres position som en organisation, 
der skal skabe værdi for omgivelserne. I universiteternes udviklingskon-
trakter bliver der sat fokus på evnen til at producere og formidle viden til 
gavn for samfundsudvikling, vækst og velfærd. Ud over stærke faglige 
kompetencer inden for de forskellige forskningsområder kan disse mål rea-
liseres ved kreativitet, fleksibilitet og innovation – det vil sige udvikling af 
såvel stærke faglige som entrepreneurielle kompetencer. 
 

Dette kræver, som nævnt, at hvert universitet vælger at skabe sin egen form 
for ”entrepreneurielt universitet”. Mange veje fører til Rom; men det er 
vigtigt at vælge sin vej. Man kan få inspiration fra andre universiteter og 
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universitetsnetværk; men i sidste ende er det eksterne og interne faktorer – 
kontekst og strategi, der bestemmer hvilken vej, der er hensigtsmæssig. 
Nogle af rapportens centrale konklusioner resumeres i stikord herunder: 
 

• Kan man være et entrepreneurielt universitet uden at undervise i eller 
om entrepreneurship? Ja, det kan man.  

 

• Kan man undervise i eller om entrepreneurship uden at være et en-
trepreneurielt universitet? En af forudsætningerne for at kunne op-
bygge uddannelser og undervisning i entrepreneurship er, at univer-
sitetet i en eller anden udstrækning er entrepreneurielt. Man kan have 
kurser om entrepreneurship på et rent abstrakt og teoretisk grundlag 
på et ikke-entrepreneurielt universitet. Almindeligvis vil det ”kun” 
skabe en akademisk interesse for fagområdet uden at skærpe interes-
sen for eller give kompetencer til at udvikle nye muligheder – herun-
der forretningsmæssige muligheder. 

 

• Hvilke nye krav vil udviklingen af entrepreneurielle færdigheder hos 
de studerende stille, sammenlignet med det, vi almindeligvis formu-
lerer som kompetencemål for en universitetsuddannelse? Der skal 
fokuseres mere på personlighedsudviklende forhold ved beslutninger 
om uddannelsernes indhold, pædagogik og didaktik. Dette gælder i 
alle typer af universitetsuddannelser uanset, om det er inden for teo-
logi, medicin, tekniske eller økonomiske fagområder. Det centrale er, 
om formålet og målet med læringsprocessen er at udvikle enterpri-
sing behaviour generelt eller entrepreneurship. 

 
Overvejelser omkring disse spørgsmål bør være styrende for valg af det 
indholdsgrundlag, som lægges til grund for læringsprocessen. Det teoreti-
ske grundlag må afhænge af formålet. Men der er indtil nu kun et pauvert 
udbud af teorier og forståelsesrammer, som kan understøtte en uddannelse i 
entrepreneurship. De kendte teorier og modeller inden for økonomi og ma-
nagement er ikke hensigtsmæssige rammer til tænkning i innovation og 
fornyelse. Her er behov for nytænkning og udvikling af teorirammer.  
 

I udviklingen af mere entrepreneurielle uddannelser står universiteternes 
ledelse overfor en række strategiske spørgsmål. Disse er i stikordsform re-
sumeret herunder: 
 

• På hvert universitet tvinges ledelsen til at foretage en strategisk be-
slutning om, i hvilken grad - og med hvilken hastighed - man ønsker 
at udvikle sig i retning af et entrepreneurielt universitet. Denne be-
slutning sker som følge af et globalt og nationalt politisk pres, hvor 
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forsknings- og uddannelsesinstitutioner tvinges til at nytænke deres 
rolle. Det eksterne flertal i universitetsbestyrelserne vil medføre, at 
universiteternes udviklingskontrakter med Videnskabsministeriet vil 
få større fokus på, hvorledes universiteterne har tænkt sig at oppriori-
tere den del af deres rolle. Det enkelte universitet må fastlægge sin 
rolle og vurdere konsekvenserne heraf på forskning og uddannelse. 
Ikke alle danske universiteter kan eller skal i samme grad definere 
sig og leve op til rollen som entreprenurielt universitet. 

 

• Udfyldelse af rollen som et entrepreneurielt universitet kræver et 
kreativt og fleksibelt samspil med interessenter i omgivelserne. Dette 
samspil vil både afkræve og give adgang til nye ressourcer og kom-
petencer. Som universitet må man analysere og forstå sine mulighe-
der i triple-helix-modellen samt planlægge sin fremtidige position 
heri. Parterne i triple-helix-modellen vil ofte skulle bøje sig mod 
hinanden på grund af forskelle i succeskriterier. Det gælder specielt 
med hensyn til den hastighed, hvormed man forventer at kunne høste 
sit udbytte. 

 

• Uddannelse i og ikke kun om entrepreneurship bør være procesorien-
teret og omfatte problemstillinger, der går på tværs af den faglige 
specialisering, som kendetegner den videnskabelige verden, der vil 
bedrive forskning af høj international klasse. Heri ligger et paradoks, 
som nødvendiggør andre samarbejds- og organisationsformer, nye 
incitamentstrukturer, nye lærerroller og andre læringsprocesser end 
de, der traditionelt anvendes på et universitet. Man skal som forsker 
og underviser kunne kombinere akademiske og praktiske formål og 
mål i undervisningen. Det kræver fleksibilitet i ansættelsesstrukturen 
på universiteterne og en nuancering af meriteringssystemet. 

 

• I universitetsuddannelserne bør man udover det faglige fokus ind-
tænke personlighedsudviklende elementer, der kan fremme foretag-
somhedsfantasi, -trang og -lyst. Nogle stikord er kreativitet, evne til 
at se nye muligheder og lyst til at forfølge dem. Det kræver udvik-
ling af uddannelserne ud fra bevidsthed om formål, kontekst og mål-
gruppe. Undervisning i og ikke kun om entrepreneurship er en pæ-
dagogisk proces, som bygger på en kombination af praktisk og aka-
demisk didaktik, som stiller særlige krav til uddannelsesmiljøets or-
ganisering. Ledelsesopgaven kræver bevidsthed om de mange mu-
ligheder, der ligger i det entrepreneurielle multifakultære universitet. 
Der er et voksende behov fra erhvervslivet og et politiske pres for 
udvikling af nye uddannelser på tværs af klassiske forsknings- og 
uddannelsesområder, eksempelvis inden for medico-området, bio-
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teknologi og nanoteknologi. En kommercialisering af den viden, som 
frembringes i forbindelse med disse teknologier, kan ske ved at ar-
bejde med entreprenurshipuddannelse.  

 

• De fleste uddannelser og kurser i entrepreneurship bygger på et øko-
nomisk eller managementteoretisk grundlag. Dette kan virke direkte 
hæmmende, hvis målet er at fremme evnen til at se og udvikle mu-
ligheder, som ligger uden for de eksisterende rammer.  Der er et stort 
behov for udvikling af en handlingsorienteret entrepreneurteori, hvis 
vi gennem universitetsundervisningen skal bidrage til udviklingen af 
videnstunge entrepreneurer. 

 
Udviklingen mod det entrepreneurielle universitet og den større fokus på 
uddannelse rettet mod foretagsomhed og entrepreneurship er under hastig 
udvikling inden for OECD. Denne udvikling er også i gang i Danmark i 
kraft af en række forskelligartede politiske initiativer – f.eks. en ny univer-
sitetslov, der kræver eksternt flertal i universiteternes bestyrelse, Danmarks 
Iværksætterakademi (IDEA) og Globaliseringsrådets mange anbefalinger er 
eksempler på nye foci på dette område. 
  

Vi håber med dette projekt og den række rapporter samt danske og interna-
tionale artikler, det har medført, at vi kan give inspiration til, hvorledes 
denne udvikling kan gribes an hos de interessentgrupper, hvis samspil er en 
forudsætning for en succesfuld udvikling. Selvom det enkelte universitet er 
i en unik situation, og selvom konteksten er forskellig, og det derfor er van-
skeligt at udforme generaliserbare løsninger, mener vi, at vi i Danmark kan 
lære af udenlandske erfaringer og af hinanden. Udfordringerne er store; og 
vi er tvunget til at gribe de muligheder, som skabes, og det er hensigtsmæs-
sigt hvis vi som person, som organisation og som nation selv er med til at 
skabe vore muligheder. 
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