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Forord 
En meget nær ven har sagt, at forskere enten forsker i noget de er vrede 
over, eller noget de gerne vil have helet i dem selv. Og for mit 
vedkommende har det vist sig at være ”min egen manglende evne til at 
tage mig sammen” jeg har forsket i. Den manglende evne til at sparke 
sig selv et vist sted, er nok noget mange mennesker deler med mig. Ikke, 
at jeg ikke får lavet noget – det gør jeg skam – men ofte er det med store 
tilløb og med mange overspring. Nogle gange finder jeg bare på 
undskyldninger, for ikke at gøre noget som helst og kalder det tilladt 
afslapning ”jeg gør det i morgen”! Ofte med negative selvfølelser til 
følge.  
 
Hvorfor er det, vi ikke bare kan tage ”os selv sammen” og gøre det 
nødvendige som vi ved vil bringe os nærmere den retning vi ønsker? 
Det pædagogiske skub vi har brug for for at overvinde frygt og 
modstand for noget vi finder utrygt og uklart, er det jeg har forsket i. For 
gennem det kærlige skub kan vi opleve nye spændende begivenheder, 
som kan ændre vores perspektiv på os selv og verdenen. 
 
Denne afhandling er blevet til gennem kærlige skub fra forskellige 
vigtige personer i mit liv. Og det er jeg dem evigt taknemmelig for. 
Specielt til mine to fantastiske børn som have retten til – helt 
bogstaveligt – at sparke mig når jeg lavede for mange 
overspringshandlinger.  
 
Anne Linstad Kirketerp, marts 2010  
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Kapitel 1. Indledning  
 

1.1  Indledning 
Denne afhandlings titel er: ”Pædagogik og didaktik i 
entreprenørskabsundervisningen på de videregående uddannelser i et 
foretagsomhedsperspektiv”. Det er en lang titel med mange ord, som 
kræver en nærmere forklaring for at forstå min tilgang til feltet.  
Foretagsomhed betyder i denne afhandling en persons evne til at 
omsætte tanker til forandrende handlinger, som har værdi for andre.  
Handling refererer til en dynamisk bevægelse, hvor tanker formes til en 
ide gennem samtale med andre eller omsat via skriftlighed til en 
forandrende handling, som er synlige og som har værdi for et andet 
objekt uden for en selv (Weick, 2005).  
 
Det er min grundlæggende pointe, at det ikke er nok at få folk til at se 
muligheder, men at man på de videregående uddannelser også må skabe 
vilje og tryghed til at handle på dem, hvis man vil opnå den 
transformation, som der lægges op til i tankerne om det entreprenørielle 
universitet (Clark, 1998 in Jacobs et al., 2003). Dette relaterer til 
forskellen mellem pædagogik og didaktik, som jeg kort forklarer i det 
følgende.  
 
Pædagogos, «den, som leder barnet, eller som fører barnet», var i 
oldtidens græske samfund en slave, der fulgte barnet til undervisning, 
men som også lærte barnet at opføre sig ordentligt. I hellenistisk tid, (ca. 
323-31 f.Kr.) ændres betydningen fra at være «den ledsagende slave» til 
noget, der svarer til en moderne betydning af opdrager eller pædagog, 
dvs. en person, der tog sig af opdragelsen og dannelsen af unge 
mennesker. Undervisning var derimod en opgave for didaskalos, dvs. en 
lærer, en underviser eller en instruktør, og fandt sted i skoler, som var 
særlige institutioner indrettet til formålet (Held & Olsen, 2008).  
 
Den nutidige betydning af pædagogik refererer til læren om opdragelse 
og uddannelse. Med opdragelse og uddannelse menes en bevidst 
påvirkning af mennesker med det formål at præge dem på en bestemt 
måde og få dem til at opføre sig efter bestemte normer. Man skelner 
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mellem opdragelsens mål: Hvad er det, man vil fremme, henholdsvis 
hæmme, og opdragelsens midler: Hvordan gør man det mest 
hensigtsmæssigt.  
 
Didaktik refererer til læren om undervisning og har som sit 
genstandsområde spørgsmål som: Hvorfor gør vi, som vi gør (i 
undervisning), og hvad skal der undervises i, og hvordan skal der 
undervises (Held & Olsen, 2008). Med dette refereres til de antagelser, 
underviserne gør sig om, hvordan man mest hensigtsmæssigt underviser, 
når sigtet er at understøtte foretagsomhed. Didaktik er betegnelsen for, 
hvordan underviseren reflekterer over, hvordan læring kan finde sted, og 
hvordan undervisningsindhold, -metode og -form efterfølgende besluttes 
og tilrettelægges (Nielsen, 2006).   
 
Denne afhandling er derfor på en og samme tid en afhandling om det, at 
opdrage til det foretagsomme menneske gennem uddannelse og samtidig 
en konkret beskrivelse af, hvordan man kan gøre det gennem en bestemt 
type didaktik. Altså hvordan man kan undervise, hvis formålet er at 
understøtte foretagsomhed. Der er skrevet meget om, hvorfor man skal 
undervise i at understøtte foretagsomhed, men ikke meget om, hvordan 
det konkret omsættes til pædagogiske og didaktiske principper.  
 
Denne afhandlings formål er at undersøge, hvordan 
entreprenørskabsundervisningens intention om at fremme studerendes 
foretagsomhed kan styrkes ved at inddrage didaktiske principper fra 
psykologisk og pædagogisk teori. For at gøre dette udvikler jeg som en 
del af min teoretiske for-forståelse en idealtypisk model for 
entreprenørskabsundervisningsdidaktik med udgangspunkt i blandt 
andet teorier om self-efficacy (Bandura, 1997), somatiske markører 
(Damasio, 1999), adaptation (Piaget, 1973) og handlingsrettet 
pædagogik (Kolb, 1984; Dewey, 1974) o.a. Denne model guider mine 
feltforskningsaktiviteter af entreprenørskabsundervisningsdidaktik i fire 
cases. Casestudierne bruges til at udfordre og videreudvikle modellen 
frem mod en empirisk korroberet model (skubmetoden), som jeg 
diskuterer og illustrerer, hvordan kan bringes i anvendelse i 
entreprenørskabsundervisningen. 
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Denne afhandling er en del af IDEA’s bevilling og er iværksat som en 
ph.d. inden for området Innovativ Pædagogik. IDEA (International 
Danish Entrepreneurship Academy) blev i 2005 startet med det 
hovedformål at understøtte viden, formidling og forskning inden for 
entreprenørskabsundervisning på videregående uddannelser (www.idea-
denmark.dk).  

1.2. Vigtigheden af entreprenørskab for Danmarks placering i den 
fremtidige verdensøkonomi  
De mange tusinde danske virksomheder står over for en ny global 
markedsvirkelighed, som i høj grad tvinger dem til at gentænke deres 
forretningsgrundlag og ressourcer for at skabe værdi. Globaliseringen er 
accelereret over det seneste årti: Indlemmelsen af nye økonomier og 
integration af lavomkostningslande i verdenshandelen udfordrer 
virksomhedernes grundlæggende produktions-, markeds- og 
konkurrencevilkår. Det er i stigende grad muligt og lønsomt at flytte 
produktionsopgaver fra Danmark og til disse lande, og stadig flere 
virksomheder benytter sig af disse muligheder. En undersøgelse fra 
Økonomi- og Erhvervsministeriet viser, at op mod hver femte danske 
virksomhed har outsourcet jobfunktioner i perioden 2001 til 2006. I takt 
med, at produktionen i stigende grad udflages fra de ”gamle” 
europæiske økonomier til lavomkostningslande i Østeuropa, Asien og 
Sydamerika, rejser spørgsmålet sig: Hvordan forbliver virksomhederne 
konkurrencedygtige og dermed i stand til at bidrage til 
velfærdsudviklingen i disse samfund? Dette er ikke kun en 
erhvervsøkonomisk, men i høj grad også en erhvervspolitisk 
problemstilling. I OECD, samarbejdsorganisationen blandt de 
økonomisk udviklede lande, blev dette aspekt berørt ved en større 
ministeriel konference i 2004, som beskæftigede sig med ”the Impacts 
of Globalisation on Production and Employment in OECD Countries” 
(OECD, 2007). Formålet med mødet var at diskutere de 
erhvervspolitiske muligheder og udfordringer, der eksisterede for at 
skabe de rette rammebetingelser for, at erhvervslivet i OECD-landene 
kunne bevæge sig op i værdikæden og placere sig gunstigt i forhold til 
at tilegne sig værdi i fremtidens forretningssystemer. Som udgangspunkt 
har stort set alle lande i OECD over de seneste 30 år oplevet en 
deindustrialiseringsproces, målt på produktionens andel i den samlede 
beskæftigelse. Denne deindustrialisering er accelereret de seneste år. 
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OECD-landenes virksomheder skal i stadig højere grad skabe værdi 
gennem at skabe viden og kommercialisere denne viden i form af mere 
iværksætteri. At skabe bedre betingelser for at bringe mere viden til 
markedet og gøre det i et mere intensivt tempo er en af de nye 
konkurrencemæssige forudsætninger, hvis Danmark sammen med andre 
OECD-lande ønsker at bevare sit høje velfærdsniveau og sin høje vækst.  
 
Læring og viden som forudsætning for økonomisk vækst er ikke nogen 
ny ide. Schumpeter var en af de første økonomer, som gjorde op med 
antagelsen om, at en økonomi skal forstås som en ligevægt mellem 
udbud og efterspørgsel. Han gjorde allerede i 1928 opmærksom på, at 
forandring gennem innovation er et grundvilkår i en markedsøkonomi. 
Markedsøkonomier er underlagt dynamiske kræfter, og økonomisk 
vækst er betinget af læreprocesser. Schumpeter hævder, at  
 

”What we…call economic progress means essentially putting 
productive resources to uses hitherto untried in practice and 
withdrawing them from uses they have served so far. This is 
what we call innovation”  (Schumpeter, 1928: 377). 
 

Drivkraften for innovation er entreprenørerne, som utrætteligt prøver at 
udfordre de etablerede udbydere for at skabe sig profitfordele. Ved at 
skabe nye måder at tilfredsstille kunders behov på eller ved at gøre det 
billigere eller gennem anderledes processer skabes konkurrencemæssige 
fordele, som samtidig nedbryder de etableredes konkurrencefordele. 
Denne fortløbende proces beskrev Schumpeter som ”The Constant Gale 
of Creative Destruction”, og den er ifølge Schumpeter (og senere 
mange andre) et grundvilkår for markedsøkonomien (Christensen, 
2006).  
Etymologisk er begrebet “entrepreneur” udledt af to dele, ”entre”, som 
betyder at ”gå ind i” eller at ”trænge ind i mellem” og ”prendere” eller 
”prehendere”, som betyder at ”forstå” eller ”få hold på”. Derfor kan 
entrepreneuren1

                                     
1 I denne afhandling bruges den danske stavemåde ”entreprenør” i stedet for ”entrepreneur”. 

 siges at være en, som går ind i mellemrum mellem 
etablerede grænser og søger muligheder, som er overset af andre. Det er 
præcis denne evne til at overskride etablerede konventioner og tænke 
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”det utænkelige”, som giver entreprenøren en fordel i forhold til dem 
som gennemfører strategier baseret på konventionelle ideer og 
overbevisninger (Chia, 1996: 413). 
Innovation er stadig mere kritisk som konkurrenceparameter i en mere 
global verden, hvor markedspositioner ikke længere kan beskyttes, og 
hvor antallet af konkurrenter intensiveres i takt med, at markedsbarrierer 
bliver mindre betydende (D'aveni, 1994). Behovet for at få nye ideer 
omsat til innovation, som kan skabe stadigt mere kortvarige 
konkurrencefordele, synes derfor at vokse. Ikke mindst for de gamle 
europæiske lande, som oplever, at industrielle kompetencer, som 
tidligere var med til at give disse lande et konkurrencemæssigt 
førerskab, overtages af andre lande. Eksemplerne er mange: fra den 
hastigt voksende indiske bilindustri til skibsværfterne og 
elektronikfabrikation i Sydkorea og Kina. Virksomheder i de etablerede 
økonomier må finde nye konkurrencemæssige platforme, hvis de skal 
bevare deres evne til at skabe værdi og dermed bidrage til velfærden. 
 
Entreprenørskab er i høj grad blevet et fast punkt på den politiske 
dagsorden og fremstår som et af de mest seriøse svar på 
globaliseringens udfordringer i Danmark. Udgangspunktet for denne 
interesse er en grundlæggende antagelse om, at entreprenørskab ikke 
udelukkende er en medfødt egenskab, men kan læres - eller i det 
mindste stimuleres. Regeringen har fremsat ambitiøse forslag med 
henblik på at skabe de bedst mulige betingelser for entreprenører og 
vækstentreprenører i særdeleshed. Gunstige skatteregler for innovative 
vækstentreprenører, forskellige fonde, låneordninger og forbedrede 
rådgivningsmuligheder for entreprenører er blot nogle af de initiativer, 
regeringen har søsat inden for området (Statsministeriet, 2005, 2006).  
 
Entreprenørskabsundervisning er i forlængelse af dette blevet et centralt 
emne for undervisere på alle niveauer fra folkeskolen til universiteterne. 
Initiativer som IDEA (International Danish Entrepreneurship Academy) 
og Entreprenørskabssøjlen vidner om, at dette emne tages seriøst af 
politikere og andre relevante beslutningstagere. Der skal således 
arbejdes målrettet med ideudvikling, innovation og entreprenørskab helt 
fra folkeskole til de længste videregående uddannelser. Som følge deraf 
er der betydelig interesse for forskellige måder at undervise i 
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entreprenørskab; særligt fordi entreprenørskab betragtes som noget, der 
er anderledes, og som måske slet ikke kan formidles, eller som i det 
mindste kræver nye og anderledes tilgange (Aronsson, 2004; Bager, 
2004; Blenker et al., 2004;  Hay & Riley, 2005; Hindle, 2007; Hindle, 
2001; Kirby, 2004; Kirketerp & Korsgaard, 2007). Det er først og 
fremmest undervisernes didaktik og pædagogik, som er i fokus i denne 
afhandling, men det er også vigtigt at se på universiteternes 
institutionelle rammer, fx hvordan entreprenørskabsundervisningen 
passer ind i universiteternes øvrige undervisningstilbud.  
 
Sideløbende med dette er entreprenørskabsfeltet ved at modnes som 
forskningsfelt. Der er stadig ingen enighed om et fælles paradigme. 
Forskellige definitioner og metodiske tilgange fortsætter med at florere 
side om side på feltet (Davidsson, Low & Wright, 2001). Der er en 
intens udveksling mellem entreprenørskabsforskningen på den ene side 
og entreprenørskabsundervisningen på den anden side. Anskuelsen af 
entreprenørskab som fænomen har ligeledes afgørende betydning for, 
hvordan man skal undervise i entreprenørskab. 
 
De traditionelle tilgange til entreprenørskab som innovation eller opstart 
af nye virksomheder er måske ikke fyldestgørende udgangspunkter for 
entreprenørskabsundervisning. Flere har peget på, at de traditionelle 
undervisningstilgange på universitetet passer dårligt sammen med at 
undervise i entreprenørskab. F.eks. Chia (1996), som siger: 
 

“Business Schools, because of their focus on a discipline-
based educational curriculum that mirrors the research 
interests and aspirations of academics themselves, and 
because this in turn reinforces the intellectual priorities of 
academia unwillingly propagates a thought style and a mental 
attitude that pays far too much regard to conventional 
academic priorities of analytical rigor at the expense of a loss 
of imagination and resourcefullnes in dealing with practical 
concerns.” (Chia, 1996: 410).  

Tidligere har der været en overvægt af kurser, som fokuserede på 
faglige kompetencer (enkelte fagdiscipliner, som er indeholdt i en 
forretningsplan). Disse discipliner er vigtig viden, når højtuddannede 
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skal omsætte deres viden til værdi for andre. Samtidig har mange 
forskere peget på, at de personlige kompetencer er tilsvarende vigtige 
(Fiet, 2001). Det er naturligvis sådan, at både faglige og personlige 
kompetencer skal udvikles. I denne afhandling beskrives den del af 
entreprenørskabsundervisningen, som kan kaldes for de personlige 
kompetencer: entreprenørskab som foretagsomhed (Kirketerp & 
Korsgaard, 2007).  
Foretagsomhed er et begreb, som har fået en kraftig renæssance. På få år 
er der sket en bevægelse fra, at man talte om innovation som nøglen til 
al vækst, og over til et fokus på det, som bærer innovationen - det 
foretagsomme menneske. 
 
Ordet ”foretagsom” betyder virkelysten eller energisk. På engelsk 
oversættes foretagsomhedsadfærd med ”enterprising behaviour”. En 
inspirerende måde at udtrykke, hvad foretagsomhed dækker over, er jeg 
stødt på i en anden sammenhæng:  
 

"Foretagsomhed er en nødvendighed - en uendelig vilje til at 
skabe det bedste af det bedste - til uafladeligt at finde nye 
måder til forbedring."   

Dette citat stammer efter sigende en af stifterne af B&O, Peter Bang 
(Bang, 2000).    
 
Begrebet er efter min mening helt centralt i forhold til at italesætte 
entreprenørskabsundervisning.  
Foretagsomhed er adfærd, hvor man omsætter tanke til handling. Dette 
er gavnligt både med henblik på opstart af egen virksomhed og med 
henblik på innovation i eksisterende virksomheder. Alle er i større eller 
mindre grad foretagsomme. Alle individer er således potentielt 
entreprenørielle. Der er således intet unikt eller grundlæggende 
anderledes over entreprenører (Gartner, 1989), og det er i denne optik 
nyttesløst at forsøge at identificere særlige personlige eller psykologiske 
træk, der kendetegner entreprenører.  
 
For at undersøge, hvilken didaktik og pædagogik der understøtter 
foretagsomhed, har jeg gennemført feltstudier af en række underviseres 
tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning i entreprenørskab på 
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de videregående uddannelser. Min teoretiske for-forståelse findes i den 
pædagogiske og psykologiske litteratur om, hvordan foretagsomhed 
forstås, og hvad der understøtter det. Gennem mit studie når jeg frem til 
at udvikle en ny metode som kan danne et nyt grundlag for 
entreprenørskabsundervisning. Metoden benævner jeg ”skubmetoden”.  
Skubmetoden er en samlet beskrivelse af det foretagsomhedsfremmende 
i den didaktiske opbygning af entreprenørskabsundervisning, som er 
opserveret i mine cases.  
 
I afhandlingen tages der udgangspunkt i entreprenørskabsundervisnings-
teori for at afdække huller i den eksisterende viden om udfoldelsen af 
foretagsomhed i entreprenørskabsundervisning på de videregående 
uddannelser. Med dette udgangspunkt argumenteres der ud fra to 
teoretiske vinkler, som tilsammen giver et anderledes perspektiv på den 
grundlæggende entreprenørielle færdighed/evne – foretagsomhed. De to 
teoretiske vinkler er den læringsteoretiske og den psykologiske vinkel. 
 
I skubmetoden er det afgørende, at der sker en integreret læring, hvor 
det potentielle entreprenørielle individ ændrer både tænkning og 
handling. Det er min påstand, at denne form for undervisning kan 
resultere i bedre og flere entreprenører og i, at de, som ikke vælger at 
starte egen virksomhed, vil agere mere entreprenørielt og foretagsomt i 
andre sammenhænge. Dette vil være en gevinst både for den enkelte 
person og for samfundet som helhed. 

1.3. Universiteternes nye rolle som mistbænke                                                 
Regeringen har - i takt med det generelle fokus blandt europæiske 
politikere på ”the enterprise culture”- set universiteterne som en central 
aktør i denne udvikling (Gibb, 2002). Universiteternes nye rolle er 
nærmere præciseret i blandt andet den nye universitetslovgivning. 
Den nye universitetsreform af 8. maj 2003 er ifølge videnskabsminister 
Helge Sander den mest vidtrækkende reform siden Københavns 
Universitets grundlæggelse i 1479 (Kristensen et al., 2007). 
Transformationen består i, at store dele af den offentlige støtte til 
basisdrift falder væk til fordel for øremærkede forskningspuljer, som 
kræver kommercialisering som en del af forskningsstøtten. Dermed 
bliver fokus flyttet til det entreprenørielle universitet, som udvikler nye 
ideer og løsninger og beskytter patenter og andre kommercielle 
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rettigheder (det svenske universitet Chalmers og Stockholm School of 
Economics fremhæves som foregangsuniversiteter i denne henseende 
(Jacob et al., 2003). Det vidtrækkende består i, at man ændrer en meget 
lang tradition med fri forskning uden krav om kommercialisering hen 
imod det entreprenørielle og dermed krav om konkret værditilvækst 
(Baumol, 2004; Gibbons, 1997; Käufer & Scharmer, 2000). Dette stiller 
nye krav til forskerne og de ledere, som forvalter forskningsmidlerne. 
Forskere skal lære at handle entreprenant og tænke i viden omsat til 
værdi.   
 
Den igangværende udvikling fra det traditionelle selvforvaltnings-
universitet til det entreprenørielle universitet er både en international 
tendens og en national tendens (Kristensen et al., 2007). 
Regeringen har blandt andet støttet sig til GEM rapporterne (Global 
Entrepreneurship Monitor), som dokumenterer, at afstanden mellem 
potentialet i opstart af nye vidensvirksomheder og den reelle 
opstartsfrekvens er for stor (Schøtt, 2006, 2007). Flere højtuddannede 
kunne med fordel udnytte deres viden til værdi for andre (Schøtt, 2006, 
2007).  
 
Regeringens nye universitetslov bør imidlertid ikke forstås som valget 
mellem den solide forskning og den kapitaliserbare forskning, men mere 
som en lang dialektisk proces. Hvor vi før har haft en tradition for en 
solid akademisk fundering, er vi nu på vej over i en tendens, hvor 
forskning skal skabe kommerciel værdi. Syntesen er det entreprenørielle 
universitet, hvor vi har entreprenante forskere og uddanner 
entreprenante kandidater, som forstår at nyttiggøre deres viden og være 
foretagsomme. Fordelingen er vigtig. Før har det været meget frit og 
uden krav om anvendelse. Nu er der i større grad et krav om indtjening 
på forskningen; kendt som ”fra forskning til faktura”. Ved at fokusere 
på at skabe foretagsomme studerende kan vi sikre, at den viden, som 
genereres på de videregående uddannelser, også bliver anvendt til at 
skabe vækst i Danmark i fremtiden. 
Undervisere og forskere har gjort rigtig meget gennem årene, men uden 
at vide, hvilke skruer man skulle justere for at få en større ønsket 
virkning. Eller det er måske først nu, at danskerne er blevet bevidste om 
at satse på at understøtte foretagsomhed?  



18 
 

1.4. Entreprenørskabsforskning og forskning i 
entreprenørskabsundervisning  
For at diskutere entreprenørskabsundervisning meningsfuldt er det 
nødvendigt at diskutere, hvad der menes med entreprenørskab i denne 
afhandling. I entreprenørskabsdiskursens korte levetid er der dukket 
mange forskellige definitioner op på, hvad entreprenørskab er, hvilket 
har udfordret feltet i nogen tid (Shane & Venkataraman, 2000). Dette 
skyldes blandt andet, at mange forskellige forskningstraditioner, fra 
ledelse til organisationsteori og økonomi, hver især har bidraget til 
feltet, med forskellige dagsordener og følgelig forskellige definitioner 
og intentioner. Et udgangspunkt for denne forskning var 
entreprenørskab som en personlig egenskab, hvilket siden hen er blevet 
udfordret af forskere som, i højere grad ser entreprenørskab som en 
proces, hvor der organiseres nye selvstændige organisationer, og hvor 
fokus er på at skabe vækst gennem at udnytte viden til værdi (Gartner, 
1989). I en artikel, som efterfølgende har vundet stor anerkendelse for 
sit bidrag til at definere entreprenørskab som forskningsområde (se fx 
Davidsson, 2002), definerer Shane og Venkataraman (2000) 
entreprenørskab som en proces, som beskriver: 
 

”the scholarly examination of how, by whom, and with what 
effects opportunities to create future goods and services are 
discovered, evaluated and exploited”( Shane & Venkatraman, 
2000: 218).  

 
Forfatterne mener ikke, det nødvendigvis handler om at starte 
virksomhed. Denne definition, som både omfatter entreprenørskab og 
intraprenørskab, er udgangspunktet for denne afhandling. Definitionen 
beskriver entreprenørskab som en kreativ proces. Ved at 
”omorganisere” de tilgængelige ressourcer kan nye muligheder opstå. 
Denne definition er i tråd med det dilemma, som afhandlingen forsøger 
at besvare; nemlig spændet mellem kravet om nyttiggjort viden og den 
adfærd, som følger med.  
 
Min vinkel på entreprenørskab er inspireret af Gardners (1989) tilgang 
til entreprenørskab som en proces, hvor der organiseres nye 
selvstændige organisationer, og hvor fokus er på at skabe vækst gennem 
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at udnytte viden til værdi. I afhandlingen er mit fokus ikke at beskrive, 
hvordan så mange som muligt kan starte selvstændig virksomhed, men 
mere at indkredse den personlige egenskab, som ligger til grund for at et 
individ har de adfærdsmæssige træk, som tilsiger vedkommende at 
handle på sine ideer (Bandura, 1994). Denne definition er yderligere 
udviklet i afsnit 3.8.3.. 

1.4.1. Entreprenørskabsundervisning som forskningsområde.   
Sideløbende med, at entreprenørskab er blevet et etableret 
forskningsområde, har forskning i entreprenørskabsundervisning 
udviklet sig (Gibb, 2002). Forskningsområdet 
entreprenørskabsundervisning (og i høj grad akademisk 
entreprenørskabsundervisning (se Jacob et al., 2003: 1556) er – som 
forskning i universitetsdidaktik i øvrigt - imidlertid af nyere dato, og 
antallet af bidragydere er derfor stadig relativt lille (Garavan & 
O’Cinneide, 1994). Entreprenørskabsundervisning bygger på den 
antagelse, at entreprenørskab er en evne, der kan læres på universiteter 
(Jacob et al., 2003). Jævnfør min tidligere afgrænsning er fokus i denne 
afhandling på undervisning, som beskæftiger sig med, hvordan man 
øger studerendes motivation til at bruge den viden, de tilegner sig 
gennem studiet, til at skabe værdi for andre, herunder også nye 
forretninger.  
 
Entreprenørskabsundervisning har i dag en selvstændig profil med egne 
tidsskrifter, for eksempel ”International Journal of Entrepreneurship 
Education” udgivet hos Senate Hall. Academy of Management Learning 
& Education har blandt andet udgivet særnummer om entrepreneurship 
education (Vol. 3 nr. 3. september 2004). Ligeledes har 
entrepreneurship udviklet sine egne konferencer og er på alle måder ved 
at forme sig som en selvstændig forskningsdisciplin inden for 
erhvervsøkonomi (Katz, 2001; Whitley, 1984; Davidsson, 2002). Der 
findes i litteraturen ingen entydig og autoritativ definition af 
entreprenørskabsundervisning. Entreprenørskabsundervisning er 
anvendt som en meget bred betegnelse for en række forskellige 
undervisningsfag, som mere eller mindre kan betegnes som relevante: 
iværksætteri og virksomhedsopstart, entrepreneurial finance, ledelse og 
opstart af mikrovirksomheder, produktudvikling, strategisk innovation 
med mere (Katz, 1999).  
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Entreprenørskabsundervisning er i denne afhandling defineret som en 
proces, hvor individer får evnen til at genkende eller skabe en 
kommerciel eller non-kommerciel mulighed og får indblik, selvtillid, 
viden og færdigheder til at handle på muligheder (den foretagsomme og 
værdibaserede del).   
Det inkluderer også instruktion om forretningsmuligheder og 
kommercialisering af et koncept, styring af økonomiske ressourcer og 
risiko. Det indebærer endvidere (som minimum) instruktion i 
traditionelle forretningsområder som ledelse, markedsføring og 
økonomistyring (den målsøgende del).   
 
I afhandlingen bliver der argumenteret for nødvendigheden af klare 
undervisningsmål i entreprenørskabsundervisning ud fra devisen om, at 
man får, hvad man måler. Undervisere i entreprenørskab er således nødt 
til at tage skridtet fuldt ud – handlekompetence bør også være en 
faglighed, som ses som en integreret del af den flerhed af kompetencer, 
som udvikles gennem universitetsstudiet. 
 
Den eksisterende litteratur lader sig indordne nogenlunde i forhold til to 
hovedsynspunkter: undervisning i enkeltdiscipliner (faglige 
kompetencer) og undervisning i personlige kompetencer. Denne 
opdeling afspejler, om entreprenørskabsundervisning omhandler 
primært teoretisk viden eller praktisk handlen. Davidsson (2003) 
udtrykker det på denne måde:  

 
”Entrepreneurshipeducation can be about or for 
entrepreneurship” (Davidsson, 2003:334).  
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 X-tilgang (faglig 
kompetence) 

Y-tilgang (personlig 
kompetence) 

Pædagogisk tilgang  Bottom-up 
(disciplinorientering) 

Top-down 
(problemorientering) 

Læringsbegreb Kumulativ 
(overførsel) 

Relationel 
(facilitering/vejledning) 

Sammenhæng 
mellem teori og 
praksis 

Handling 
forudsætter 
fagspecifik viden 

Viden skabes gennem 
praktiske erfaringer 
(handlinger)  

Logikker 
Ontologi 

Causation (viden 
som en global 
forretningsplan) 
Verden som 
grundlæggende 
forudsigelig 

Effectuation (viden 
som små skridt af fuld 
kontrol) 
Verden som 
grundlæggende 
uforudsigelig og 
dynamisk 

Evalueringsformer Reproduktion af 
viden, fokus på 
analyse 

Evne til at 
demonstrere 
foretagsomhed, 
kreativitet 

Figur 1: Forskellige tilgange til entreprenørskabsundervisning som 
henholdsvis personlig og faglig kompetence. 
 
X-tilgangen ser entreprenørskabsundervisning som enkeltstående 
fagligheder (fx marketing, regnskab m.m.) i forbindelse med 
virksomhedsopstart og har dermed en funktionel tilgang til 
undervisningen. Ved at deltagerne kumulativt tilegner sig disse 
kompetencer, bliver de i stand til at formulere en forretningsplan med 
udgangspunkt i en egen ide (Katz, 2003; Hindle, 2001). Ideelt bliver 
deltageren i stand til at få systematik og overblik og dermed identificere 
mulige faldgruber i forhold til at etablere ny virksomhed. Hermed sker 
transitionen fra ”glad amatør” til en professionel iværksætter, som er i 
stand til at stille sofistikerede spørgsmål, legitimere sig i forhold til 
venture kapitalister og andre investorer og gennemskue komplekse 
sammenhænge i forhold til at tilegne sig værdi på baggrund af 
opfindelsen eller den gode ide. Det er en grundlæggende overbevisning i 
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denne tilgang, at man rationelt kan beskrive sig frem mod et færdigt 
mål(marked), og at dette marked eksisterer som et ”pigeon hole”, der er 
klart til at blive udfyldt (Simon i Sarasvathy, 2001a).  
 
 Y-tilgangen til entreprenørskabsundervisning understøtter som 
hovedprincip den adfærd, som kobler sammenhængen mellem en ide og 
en handling i forhold til at udforske denne ide. Udgangspunktet er her – 
i modsætning til enkelt disciplin tankegangen – ikke generel og 
objektiveret viden, men i høj grad subjektets forståelse af muligheder 
for og begrænsninger forbundet med at handle. Ideelt skal deltagerne 
opleve det som succesfuldt at omsætte forestillinger om handlinger til 
forandrende handlinger. Kravet om handling står centralt i dette 
perspektivs læringsmål (Saravathy, 2001; Gibb, 2002). Det er igennem 
handling, at deltageren får en erfaring, som positivt understøtter ønsket 
om mere handling og overvindelse af frygten for at omsætte ideer til 
handling. Det er en grundlæggende overbevisning, at det er gennem små 
skridt, at forretningsmuligheden vokser frem (dvs. emergerer), og 
deltageren kender ikke nødvendigvis den fulde konsekvens af sine 
handlinger. Virkeligheden er med andre ord ikke forudsigelig længere 
frem end til den næste handling. Dermed følger deltageren ikke en fuldt 
udviklet plan, men lader mulighederne vokse frem og handler på dem, 
efterhånden som de opstår i forløbet. Formålet er at give deltageren 
erfaring med at håndtere disse uforudsigelige processer gennem at prøve 
og lære.    
 
Bidragene til disse tilgange præsenteres og diskuteres i kapitel 4. 
Afhandlingens bidrag til denne diskussion er at udvikle en 
foretagsomhedspædagogik, som kan medvirke til, at undervisere inden 
for entreprenørskabsundervisning på de videregående uddannelser kan 
kvalificere deres didaktik, hvis ønsket er, at de studerende bliver mere 
foretagsomme. Det er ikke det erhvervsøkonomiske felt, der udvikles 
nye teorier inden for, men derimod en brobygning fra psykologien og 
læringsteorien, som entreprenørskabsundervisningsfeltet kan bruge. 
 
Afhandlingen er et forsøg på at bygge bro mellem psykologien, 
læringsteorierne og erhvervsøkonomien, så den tavse viden, som 
eksisterer i dette felt, kan belyses ud fra en anden forståelse og dermed 
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gøres bevidst. Med min faglighed som psykolog har jeg kigget på et 
erhvervsøkonomisk felt og peger på en begrebsliggørelse af det 
komplekse felt: entreprenørskabsundervisning set i et 
foretagsomhedsperspektiv. Dette leder mig frem til afhandlingens 
forskningsspørgsmål. 

1.5. Afhandlingens forskningsspørgsmål 
Formålet med et forskningsspørgsmål er først og fremmest at definere 
en retning for min forskning, som jeg kan bruge til at lede mine 
undersøgelser af underviseres pædagogik og didaktik i forbindelse med 
entreprenørskabsundervisning. I afhandlingen stiller jeg følgende 
forskningsspørgsmål: Hvordan kan et læringsteoretisk og psykologisk 
udgangspunkt understøtte udviklingen af en foretagsomhedspædagogik 
for entreprenørskabsundervisning på de videregående uddannelser?   
 
Hvordan uddanner undervisere på videregående uddannelser studerende 
til at blive mere foretagsomme? Den faglige viden er kernen i den viden, 
som skal omsættes; men faglig viden er måske ikke nok til at sikre en 
foretagsomhedsadfærd blandt landets studerende. 
Herunder: Hvordan understøttes dette af eksamensformer? 
 
Denne problemstilling var ikke givet fra starten. Den er resultatet af en 
lærings- og erfaringsproces, jeg har gennemgået mens jeg har skrevet på 
denne afhandling. Fra starten var det min holdning, at det var ideerne, 
som var det bærende i det at være entreprenør. Hvis man havde den 
gode ide, så var det sikkert nok. Denne holdning blev meget hurtigt 
udfordret, da jeg to måneder efter at have startet mine ph.d. studier tog 
til Babson College, som er et af USA’s førende universiteter inden for 
entreprenørskabsundervisning (www.Babson.com ). På dette ophold var 
sigtet at interviewe undervisere og studerende og at lave observationer 
for at få et indblik i, hvordan feltet entreprenørskabsundervisning kunne 
gribes an. Bill Bygrave, som er professor i entreprenørskab og en af 
pionererne inden for entreprenørskab, sagde i et interview:  
 

”The students have many ideas but they often lack the skills 
and courage to put their ideas into fruitful business. We try to 
teach the students to be good followers as well as good 
leaders. Every business needs to have good followers as well 

http://www.babson.com/�
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as good leaders. We try to put entrepreneurship into every 
thought they have about life.”  

 
Stephen Spinelli, Jr., Vice Provost for Entrepreneurship and Global 
Management, beskrev det på denne måde: 
 

”We need to teach the students to be able to put thought into 
action, and how do you do that? – You do that by giving them 
the opportunity to try and see how it is to have success and 
how it is to fail.” 

 
Både Bill Bygrave og Steven Spinelli beskriver den holdning, at det er 
vigtigt at give de studerende en succesoplevelse af livet som 
entreprenør. Altså mindre fokus på ideernes højde og mere fokus på de 
studerendes foretagsomhed.  
 
Dette første møde var forandrende for mit forskningsprojekt, fordi det 
gav mig ideen til at fokusere på foretagsomhed i stedet for at fokusere 
udelukkende på innovation. Meget hurtigt indså jeg, at der er mange 
ideer til stede, men uden det fornødne personlige mod (sammen med 
andre evner) er der en meget ringe chance for, at disse personer starter 
en virksomhed.  
 
Gennem disse interviews og i særdeleshed gennem observationer blev 
de første tanker om en foretagsomhedsdidaktik – skubmetoden – startet.  
Nogle af de elementer, de underviste efter på Babson, tog udgangspunkt 
i, at de studerende skulle prøve det på egen krop. De blev således 
skubbet ud i at kontakte andre aktører og efterfølgende reflektere over, 
hvordan de i fremtiden ville agere. Mødet med Babson var vigtigt for de 
senere tanker om, hvilke elementer der former det entreprenante og 
foretagsomme individ. 
 
Ligeledes stod det meget tidligt klart i de empiriske undersøgelser, at det 
ikke nødvendigvis er nok at have en god ide, som uden tvivl har 
potentiale. Der kræves noget mere – noget interpersonelt (Stern, 2000), 
som kan fremmes gennem en undervisning, der fokuserer på at 
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understøtte det foretagsomme og højne self-efficacy (Bandura, 1994) 
(troen på, at fremtidige handlinger vil lykkes).  
 
Min kandidatafhandling omhandlede kreativitet og problemløsning. Jeg 
var derfor optaget af at undersøge, hvordan kreativitet, innovation og 
entreprenørskab hang sammen. Det blev hurtigt klart, at kreativitet 
blandt studerende ikke ville føre mig særlig langt – blandt andet fordi 
mit ophold på Babson College i starten fik mig til at indse, at der er 
masser af ideer, men det, der får ideerne til at blive virkelige, er den 
adfærd, som kan kaldes foretagsomhed (foretagsomhedsbegrebet 
beskrives i afsnit 3.5). Derfor blev projektet ændret til at omhandle 
foretagsomhed.  
Som en følge af dette valg udvalgte jeg cases, som på forskellig vis 
kunne fortælle noget om, hvordan man understøtter 
foretagsomhedsadfærd blandt studerende. På det tidspunkt (starten af 
2006) var der ikke særlig mange kurser, som specifikt havde 
overskriften entreprenørskab. Derfor valgte jeg at se på stort set alle de 
kurser, som bar overskriften ”entreprenørskab”. 

1.6. Afhandlingens disposition 
Afhandlingen følger en eksplorativ-integrativ forskningsstrategi, som 
den er beskrevet af eksempelvis Grethe Heldbjerg (1997). Beskrivelsen 
nedenfor er illustreret i modellen side 37 og er kort gengivet her: 
 

Del 1: Elementerne i for-forståelsen  
 
Indledning samt forskningsspørgsmål 
I indledningen beskrives spændet mellem krav om handling og ændret 
adfærd. 
Foretagsomhedsbegrebet sættes ind i en samfundsmæssig kontekst for at 
begrunde ønsket om foretagsomme studerende. Herefter følger: 
  
Videnskabsteori og metode 
Kritisk realisme er den videnskabsteoretiske ramme, afhandlingen er sat 
ind i. Beskrivelser af - og implikationer for - dette udgangspunkt 
diskuteres. Afsnittet diskuterer psykologiens ontologiske og 
epistemologiske udgangspunkt i kritisk realisme. Herefter følger: 
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Den teoretiske for-forståelse 
Som starter med en beskrivelse af entreprenørskabsundervisningen op til 
2008. Dette leder frem til et: 
 
Litteraturreview af entreprenørskabsundervisningsteori 
Afsnittet beskriver feltet entreprenørskabsundervisning og peger på 
huller i den eksisterende litteratur. Disse teoretiske huller bruges som 
afsæt for at beskrive en læringsmodel for undervisning, som senere 
bruges i det empiriske arbejde med casene. 
 
Foretagsomhed forklaret gennem to forskellige teoretiske vinkler 
Dette afsnit opdeler behandlingen af foretagsomhedsadfærd ud fra to 
teoretiske vinkler: den psykologiske vinkel og den læringsteoretiske 
vinkel. 
Den psykologiske vinkel beskriver de psykologiske mekanismer, som 
understøtter og begrunder individets evne til at være - eller ikke være - 
foretagsom. Udgangspunktet er kognitionspsykologien. 
Den læringsteoretiske vinkel beskriver de læringsteoretiske mekanismer 
som er forbundet med individets evne til at opøve foretagsomhed 
gennem undervisning. Afsnittet sammenfatter de forskellige 
psykologiske og læringsteoretiske dele og kommer med et samlet 
teoretisk bud på en læringsmodel, som beskriver, hvordan teoretisk eller 
praksisbåret undervisning kan understøtte foretagsomhed på de 
videregående uddannelser. 
  

Del 2: Cases   
I dette afsnit præsenteres og analyseres fire undervisningscases fra 
entreprenørskabsundervisning for at finde de elementer i programmerne, 
som understøtter foretagsomhed. Den kritiske realists metode til 
udvælgelse af casene samt de kriterier, som gælder for observation, 
dataindsamling og datakodning, beskrives og diskuteres. 
 Alle casene holdes op mod læringsmodellen, hvor der ses på, hvorledes 
undervisningen tager udgangspunkt i teoretisk eller praksisbåret 
undervisning, samt i hvor høj grad faglige eller personlige kompetencer 
understøttes.  
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Del 3: Konklusioner på tværs af casene og perspektivering  
Sideløbende med casene har der kondenseret sig forskellige modeller og 
metoder. I dette afsnit beskrives skubmetoden og nye læringsmål til den 
foretagsomme studerende. 
Skubmetoden er beskrivelsen af en didaktisk metode, som begrunder 
krav om handling for at understøtte foretagsomhed. 
Afsnittet om nye læringsmål er beskrivelsen og begrundelsen for, at nye 
studerende kræver nye eksamensformer. I afsnittet er der opstillet 
eksempler på, hvordan man kan tænke eksamensformen og 
læringsmålene ind i entreprenørskabsundervisning. Eksamen er en 
uløselig del af undervisningen, og hvis vi gerne vil fremme 
foretagsomhed, er det vigtigt, at denne evne belønnes i 
eksamenssituationen.  
Afsnittet konkluderer på forskningsspørgsmålene og diskuterer 
implikationer i forhold til disse.  
 
Modellen nedenfor viser de tre forskningsfaser. Modellen er inspireret 
af Yin, 2003 s: 57 og beskrives yderligere i afsnit 2.5.   
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1.7.  Bidrag til forskning i entreprenørskabsundervisning          
(pointer fra konklusion) 
Afhandlingen er et brobygningsprojekt mellem 
entreprenørskabsundervisningsteoretiske, læringsteoretiske og 
psykologiske teorier. Bidraget ligger inden for det 
samfundsvidenskabelige erhvervsøkonomiske forskningsfelt: 
entreprenørskabsundervisning.  Entreprenørskabsforskningen har 
opdyrket en niche, som beskæftiger sig med undervisningsmetoder 
inden for det særlige felt entreprenørskab. 
 
Afhandlingen bidrager med at indkredse den særlige didaktik, som 
fremmer foretagsomhed. Uanset om det empiriske udgangspunkt har 
været studerende, som kunne siges at være foretagsomme på forhånd, 
eller studerende, som i mindre grad kunne siges at være foretagsomme i 
udgangspunktet, så er fokus på de didaktiske elementer i 
undervisningen, som kan siges at fremme foretagsomhed. Denne metode 
kaldes skubmetoden. Skubmetoden er identificeret gennem observation i 
entreprenørskabskurser, men de videre perspektiver for metoden er, at 
skubmetoden vil kunne anvendes i andre fag, som ønsker at fremme 

Figur 2: Forskningsprojektets opbygning.  
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foretagsomhed. Dette gælder eventuelt også i forhold til ledelse og 
kravet om foretagsomme medarbejdere.  
 
Et andet bidrag i afhandlingen er at pege på vigtigheden af relevante 
læringsmål i de nye uddannelser, som fokuserer på entreprenørielle og 
innovative kompetencer. Det er afhandlingens bidrag at pege på 
konkrete læringsmål for at sikre, at de studerendes læring bliver så 
relevant og gennemskuelig som muligt. Det er tidligere undersøgt, at 
eksamen kommer før undervisning på den måde, at de studerende læser 
med henblik på, hvordan de bliver evalueret til eksamen. Dette fænomen 
hedder washback (Alderson & Wall, 1993; Caudery, 2002). For at 
understøtte foretagsomhed og innovation er det vigtigt at definere, 
hvordan disse kompetencer kan evalueres, så det bliver muligt at udmåle 
interpersonelle kompetencer som foretagsomhed og innovativ evne på 
linje med akademiske kompetencer som analytisk og abstrakt 
ræsonnering. Afhandlingen peger på nødvendigheden af at definere, 
hvordan man kan beskrive disse læringsmål, så washback kan bruges 
konstruktivt og fremadrettet. Washback som fænomen beskrives mere 
indgående i afsnit 6.6. i afhandlingen.  
 
Konklusionen på afhandlingens forskningsspørgsmål er, at 
foretagsomhed kan understøttes ved at stille krav om handling og 
dermed sikre, at ”indre tanker om handling” (intention) bliver bragt 
frem til forandrende handlinger. Ved at gentage mange skub og krav om 
forandrende handlinger internaliseres de oplevelser af mestring, som er 
fundamentet for et højt self-efficacy, hvilket er en positiv fremmende 
faktor for at udvikle foretagsomhed. Dermed er skubmetoden med til at 
fremme foretagsomhed på videregående uddannelser.   
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Kapitel 2. Videnskabsteori og metode 
2.0. Videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser 
Formålet med dette kapitel er at begrunde og forankre den 
fremgangsmåde, jeg har valgt at bruge for at svare på mit 
forskningsspørgsmål og på denne måde bidrage til den eksisterende 
diskurs om entreprenørskabsundervisning. Det er et grundlæggende 
vilkår for vidensskabelse, at der er forskellige måder at producere viden 
på, og at der er en grundlæggende og fortløbende diskurs om, hvad 
forskere mener, er de rigtige kriterier og processer for at producere valid 
eller sikker viden (Burell & Morgan, 1979). Af samme grund er hverken 
samfundsvidenskaberne eller den pædagogisk-psykologiske teori 
kendetegnet af et monolitisk forskningsideal. Der er altid forskere, som 
mener og siger kontraindikerende ting. Til stadighed kan det undre, 
hvorfor forskere ikke forsøger at opnå konsensus omkring et fagfelt. 
Hvad er det almene i det, vi ved om god undervisning? Og hvorfor retter 
vi os så ikke bare efter det? Hvorfor skal vi være så uenige? Vi er jo alle 
sammen mennesker med samme DNA-struktur og samme neurologiske 
fundament. Hvorfor skal det være så indviklet?   
 
En efterhånden konventionel måde i ph.d.-afhandlinger at diskutere 
dette på er at præsentere og eksplicit at diskutere sit 
videnskabsfilosofiske ståsted. Det tjener to formål. Dels hjælper det mig 
til at afklare mine egne holdninger og logik i forhold til dette, og dels 
bliver det nemmere for andre at følge mine overvejelser og valg i 
processen. På denne måde kan man se dette kapitel som en del af min 
valideringsproces: at andre kan kigge mig i kortene og dermed bedre 
følge, hvordan jeg bevæger mig fra teori over data og frem mod 
konklusionerne i afhandlingen, og hvorfor jeg vælger netop den vej 
gennem feltet, som jeg vælger, frem for en anden. Det er imidlertid ikke 
kun et spørgsmål om valg. Jeg kan ikke bare krydse af på 
smørrebrødssedlen, for mine valg af forskningsstrategi, brug af 
metodikker og mine grundlæggende antagelser om, hvad viden er, og 
hvordan viden skabes, hænger sammen. Mens videnskabsteori afspejler 
grundlæggende overbevisninger om, hvad verdens grundlæggende natur 
er (ontologi), og hvilken form for viden man derfor kan uddrage af 
denne verden (epistemologi), diskuterer metodologi strategier og 
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kriterier for, hvordan man systematisk kan eksponere sig for sin 
”empiriske referent”, dvs. hvad man som forsker kan indsamle og 
anvende som sit objekt, som har videnskabelig værdi (metodologi). Det 
følgende kapitel er struktureret således, at jeg først præsenterer mine 
videnskabsteoretiske overvejelser og forklarer, hvilken videnskabelig 
tradition jeg arbejder med. Dernæst præsenterer jeg min 
forskningsstrategi som, er illustreret i afsnit 2.5. 

2.0.1. Der er flere veje til Rom 
Videnskabelig ”viden” er altid pro et kontra, hvor de lærde kæmper om 
retten til at definere virkeligheden, så den stemmer overens med deres 
grundlæggende overbevisninger om, hvad verdens grundlæggende natur 
er (ontologi), og hvilken form for viden man derfor kan uddrage af 
denne verden, og hvordan man derfor bør agere for at leve op til kravene 
for vidensskabelse (epistemologi og metodologi). Vandene skiller sig 
grundlæggende i forhold til en fundamental ontologisk antagelse om, 
hvorvidt verden grundlæggende kan forstås som objektiv og ekstern i 
forhold til individet eller grundlæggende er konstrueret ud fra og delvist 
afhængig af vores individuelle og kollektive begribelse. Disse 
perspektiver er også blevet betegnet som det naturalistiske versus det 
konstruktivistiske paradigme. Et paradigme er et begreb, som beskriver 
et system af grundlæggende filosofiske antagelser om epistemologi og 
ontologi, som kendetegner en bred gruppe forskeres grundlæggende 
antagelser og tilgange til vidensskabelse. Figur 3 nedenfor giver et 
overblik over de grundlæggende antagelser i disse to perspektiver i 
forhold til en række vigtige aspekter omkring deres ontologiske og 
epistemologiske antagelser (Moses & Knutsen, 2007). 
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 Naturalisme Konstruktivisme 
Verdenssyn Virkeligheden er reel og 

permanent 
Virkeligheden er konstrueret og 
kan forandres 

Menneskesyn Mennesket er eksternt styret 
(fx af sin biologi, sociale arv 
eller kulturelle 
programmering), reagerer 
grundlæggende, men har en 
mulighed for at ræsonnere 

Mennesket kan handle, 
iværksætte og forandre sin 
virkelighed 

Videnssyn Viden er grundlæggende 
permanent og kumulativ. Ny 
viden skabes gennem 
registrering af sanseindtryk 

Viden er dynamisk og under 
evig forandring. Viden skabes 
gennem kombinationen af 
sanseoplevelser og tolkende 
meningsskabelse  

Teoriers rolle Teori er et instrument, der 
hjælper forskeren til at se 
grundlæggende 
sammenhænge (naturlove). 
Teorier er værdifrie 

Teori er et instrument, som 
hjælper forskeren til at fokusere 
på nogle sammenhænge, men 
som samtidig undertrykker 
andre. Teorier er derfor også 
magtinstrumenter 

Sandhedsbegreb Sandhed er det, som 
korresponderer med tidligere 
viden 

Sandheden er afhængig af de til 
enhver tid gældende interesse- 
og magtkonstellationer og 
ændres med dem  

Objektivitet Forskning er upartisk og 
beskæftiger sig med, hvad 
der er – ikke med, hvad der 
bør være 

Forskning kan ikke undgå at 
tage et bestemt perspektiv på 
sig og skaber viden, som 
relaterer sig til dette perspektivs 
antagelser 

Sprog Sprog er instrumentelt og 
afspejler en objektiv 
virkelighed. Sprog er et 
neutralt 
kommunikationsværktøj, som 
bærer information fra et 
individ til andre 

Sproget er en medproducent af 
virkeligheden. Sproghandlinger 
er også handlinger. Ved at 
italesætte fænomener bringes de 
ind i verden 

Fig. 3: Grundlæggende antagelser i det naturalistiske og det konstruktivistiske 
forskningsparadigme (Bearbejdet fra Moses & Knutsen, 2007). 
 
Den erhvervsøkonomiske forskning fik som en del af den 
samfundsvidenskabelige forskning meget medvind efter 2. verdenskrig i 
form af øgede bevillinger til universiteter og etablering af business 
schools, organisationer som Academy of Management og mange andre 
organisationer, som understøttede produktion og anvendelse af 
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samfundsvidenskaberne (Knudsen, 2005). Det naturalistiske 
forskningsideal dominerede en del af den samfundsvidenskabelige 
forskning i 50’erne og 60’erne, hvor megen forskning handlede om at 
skabe sikker viden, der kunne føre til effektiv ledelse af samfundet. 
Forskningen i ledelse var for eksempel kraftigt inspireret af 
landvindinger inden for adfærdspsykologien om motivation (Skinner, 
1938, 1948, 1989). Efter en periode, hvor det naturalistiske paradigme 
dominerede forskningen inden for samfundsvidenskaberne, var især 
60’erne og 70’erne kendetegnet ved et opgør mod det naturalistiske 
forskningsideal. Dette opgør fandt sted inden for en lang række 
forskningstraditioner – blandt andet erhvervsøkonomi og pædagogik – 
og hang i høj grad sammen med 60’ernes studenteropgør på 
universiteter i USA og Europa. Naturalistisk forskning blev af mange 
anset for at være en reduktionistisk spændetrøje, som begrænsede 
forskerens mulighed for at tænke uden for boksen, og som i øvrigt 
grundlæggende var uanvendelig for en videnskab, der meget ofte 
beskæftigede sig med, hvad mennesker tænker og føler, og som af 
samme grund ikke producerede data, der lod sig positivt erkende (Howe, 
1998). Af samme grund er samfundsvidenskabelig forskning ind 
imellem blevet betegnet – lidt nedsættende – som blød positivisme (for 
en udførlig kritik af det naturalistiske forskningsparadigme, se Arbnor & 
Bjerke, 1997). Denne bevægelse blev af nogle betegnet ”the interpretive 
turn” og var præget af bidrag inden for fænomenologi og 
socialkonstruktivisme, som med udgangspunkt i filosoffer som f.eks. 
Kants kritik af empirismen satte spørgsmåltegn ved det positivistiske 
vidensideal. Forskere, som ser sig selv som tilhørende den naturalistiske 
og konstruktivistiske tradition, har brugt mange ressourcer på at kritisere 
andres videnskabsfilosofiske ståsted, hvilket har ført til mange 
frugtesløse dialoger og udvekslinger af synspunkter på diverse 
slagmarker: konferencer, tidsskrifter og videnskabelige 
bedømmelseskomiteer, som skal tage stilling til, hvad de mener, er 
inden for og uden for rammerne af ”god videnskabelig praksis”.  
Over de sidste årtier er en videnskabsteoretisk tradition vokset frem, 
som både søger at udfordre dogmerne i det naturalistiske og 
konstruktivistiske paradigme, og søger at skabe en syntese mellem nogle 
af de teser og antiteser, som kendetegner skyttegravsstillingerne i den 
frontlinje, som tegner sig mellem naturalister og konstruktivister. Kritisk 
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realisme er det førende eksempel på en tredje vej (Danermark, 2002). 
Denne forskningstradition bliver da også kritiseret fra begge lejre (som 
for en gangs skyld har fundet noget at være enige om). 
Forskningstraditionen søger at forene antagelsen om, at der findes en 
naturalistisk (fysisk og social) verden uafhængigt af vores erkendelse af 
den, samtidig med, at den accepterer Webers berømte diktum, at 
mennesker er dyr, som er bundet af spindelvæv af meninger, begreber 
og signifikans, som de selv har spundet. Verden består 
erkendelsesmæssigt af flere lag eller dimensioner. I det følgende skal 
jeg kort redegøre for historien og de centrale antagelser bag kritisk 
realisme og dens ontologiske og epistemologiske ståsted.  

2.1. Om kritisk realisme  
Kritisk realisme er associeret med to filosoffers arbejde inden for 
samfundsvidenskab: Roy Bhaskar og Rom Harré (Danermark et al., 
2002). Kerneideen i kritisk realisme udgår fra ideen om en kombination 
af ”transcendental realism” og ”critical naturalism” (Danermark et al., 
2002).  
En passende videnskabsfilosofi skal ifølge Bhaskar  (Bhaskar, 1998) 
anvise, hvordan det centrale videnskabelige paradoks kan besvares. 
Paradokset er forholdet mellem, hvordan mennesket producerer viden 
om ting og producerer viden fra ting (ibid). Når mennesket producerer 
viden om ting, er det afhængigt af det, som viden bliver produceret på 
baggrund af. En snedker producerer en stol og får viden om snedkeri 
gennem tilvirkningen af stolen. Stolen bliver både skabt og skaber i 
tilblivelsen viden til snedkeren om snedkeri (ibid.). 
Den anden side af paradokset handler om, hvordan mennesket 
producerer viden fra ting. Lysets hastighed og tyngdeloven afhænger 
ikke af vores handlinger i verden. Selvom mennesket ophører med at 
eksistere, vil lyset stadig bevæge sig gennem universet og tyngdeloven 
stadig virke på objekter. Disse to forhold om videnskabelig viden kalder 
Bhaskar intransitive objekter (ibid.). 
Transitive objekter er videnskabens råmateriale. Bhaskar beskriver dem 
som kunstigt skabte objekter – skabt ud fra den videnskabelige viden 
(Bhaskar, 1998: 18). 
Transitive objekter er det råmateriale, som videnskabsmænd har til 
rådighed, når de indsamler og observerer verden. Bhaskar bruger 
eksemplet med Darwins teori om arternes overlevelse. Darwins teori 



35 
 

bestod af forudgående teorier om ”naturlig udvælgelse” og Malthus 
teori om udbredelse (ibid.). Darwins videnskabelige råstof havde pågået 
i millioner af år, og han havde ikke selv påvirket disse intransitive 
objekter (dyr, som havde overlevet gennem naturlig udvælgelse). 
Bhaskar skriver, at vi kan forestille os en verden, som er magen til vores 
med samme intransitive objekter, men uden vores videnskab til at 
producere viden om den. I sådan en verden ville virkeligheden ikke 
blive beskrevet, men alligevel ville objekter ikke holde op med at virke 
ind på hinanden. Tidevandet ville stadig vende og metaller stadig 
producere strøm uden Newton til at producere viden om det. 
 
Intransitive objekter er upåvirkelige af vores viden om dem: De er de 
virkelige ting, strukturer, mekanismer, processer, begivenheder og 
muligheder i verden (ibid.: 18). 
Bhaskar skriver, at selvom de er upåvirkelige af os, så er de stadig 
objekter, som vi opfatter gennem videnskaben. Hvis vi kan forestille os 
en verden af intransitive objekter uden videnskab, kan vi derimod ikke 
forestille os videnskab uden transitive objekter. Det vil sige uden 
videnskabelige fortilfælde. I kritisk realisme forestiller man sig 
vidensproduktion adskilt fra og uden midler fra videns-agtigt materiale 
(knowledge-like) (ibid.). 
 
Vidensskabelse afhænger af den forudgående viden, vi har om ting. Vi 
kan eksempelvis ikke lave en beskrivelse af blodets bane i kroppen uden 
forudgående viden om kroppen. På den måde er sociale produkter, som 
er skabt på baggrund af forudgående viden, beskrivelsen for transitive 
objekter. 
Vi kan således godt forestille os en verden uden transitive objekter, men 
kan vi forestille os en verden uden intransitive objekter? Hvis vi ikke 
kan forestille os en verden uden intransitive objekter, bliver de dermed 
også mulige at studere videnskabeligt. ”Hvordan skal verden være, for 
at videnskab er mulig?”. Dette spørgsmål, mener Bhaskar, er den 
grundlæggende ontologiske overvejelse. 
 
Det parallelle spørgsmål lyder: ”Hvad skal videnskab kunne for at give 
os viden om intransitive objekter?” Disse to udsagn skal en passende 
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videnskabsteori fortælle noget om. Bhaskar skriver, at en passende 
videnskabsteori skal tilfredsstille: 
 

- Kriteriet for den uspontane produktion af viden – hvilket vil sige 
produktion af viden ved hjælp af viden (den transitive dimension.) 
 

- Kriteriet for struktureret og essentiel realisme – hvilket vil sige 
den uafhængige eksistens af og aktivitet af kausale strukturer og 
ting (den intransitive dimension) (Bhaskar, 1998). 

 
Senere udvidede han dette til samfundsvidenskaberne (Bhaskar, 1998). I 
forsøget på dette blev termen ”naturalist” omformuleret til kritisk 
naturalisme, som anerkendte den reelle forskel mellem de objekter, som 
blev undersøgt.  
 
Danermark et al. (2002) skriver, at kritisk realisme ikke er et homogent 
felt, men at der er forskellige perspektiver under udvikling. Denne 
afhandling tager udgangspunkt i deres udlægning af kritisk realisme. 

2.2. Ontologiske og epistemologiske vinkler 
Den bærende epistemologiske holdning i denne afhandling er troen på, 
at vi som mennesker har en almenmenneskelig kerne, og at vi derfor 
grundlæggende er meget ens. Det er denne opfattelse af 
almenpsykologien, som præger min videnskabsteoretiske vinkel. Det er 
muligt at se på virkeligheden og opfatte mønstre, som er alment 
tilgængelige. Naturligvis er vi forskellige, fordi vi helt fra fødslen får 
forskellige indtryk og derfor en vidt forskellig plasticitet i hjernen 
(Cooper, 2005). Men betingelserne for, at plasticiteten bevæges på de 
samme stimuli, er almentmenneskelige. Eksempelvis vil kys og mange 
kærtegn til den nyfødte have gavnlig virkning på alle mennesker, og 
fraværet af omsorg og kærlighed er lige invaliderende for alle 
mennesker. Der er vi ens, og jeg tror, at vi er ens på mange andre 
punkter. Derfor er den videnskabelige metode, som denne afhandling er 
udtryk for ensbetydende med, at betingelserne for læring er almene. 
Kritisk realisme er den videnskabsteori, som rummer denne opfattelse. 
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Ontologi betyder læren om tings væsen. En fundamental forståelse 
inden for kritisk realisme er, at virkeligheden eksisterer uafhængigt af 
menneskers bevidsthed om den (Bhaskar, 1998; Danermark et al., 
2002). Denne virkeligheds realitet er beskrevet som de intransitive 
objekter (Bhaskar, 1998), og de kan observeres og analyseres af 
videnskaben.  
 
Ud fra en kritisk realists vinkel er formålet med videnskab at komme så 
tæt på virkeligheden som muligt. Teorier konstituerer en viden om 
virkeligheden, og for at bruge den kritiske realismes termer, så udgør 
teorierne den transitive virkelighed. Den kreerede viden om videnskab 
er kaldt transitive objekter, og disse er afhængige af teoretiske koncepter 
(Bhaskar, 1995; Danermark, 2002).  
 
Når vi ser på transitive objekter, er vi opmærksomme på vores teoretiske 
briller og kan gå på afstand, så vi ikke fastlåses i vores forståelse. 
Bakhtin (Bakhtin, 1981) siger, at alt er en kommentar til noget, andre 
har sagt, og alt er én lang dialog og ledende spørgsmål. Når vi siger 
noget, er der mange ting i spil. Der er ikke noget indre og ydre. De 
begreber, vi bruger, kommer fra et fælles lag. Vi siger noget, der bygger 
ovenpå. Som nævnt før, så er meningen med videnskab at komme så tæt 
på virkeligheden som muligt. Dette betyder inden for kritisk realisme, at 
man ser på mekanismerne, som producerer denne begivenhed. Dette har 
betydet, at jeg ser på de mekanismer i hele undervisningen 
(undervisningen består af elev, lærer og emne) og de mekanismer, som 
har produceret en begivenhed, som her er læring hos de studerende. 
Denne læring er observeret som ændring i adfærd eller tænkning. Det er 
svært at vurdere, hvorvidt en studerende har ændret tænkning i nuet. 
Dette kan undersøges ved at lave interview eller observere, om ændret 
tænkning afstedkommer ændret adfærd.  
Fokus i min afhandling er på, hvordan deltagernes aktivitetsniveau 
påvirkes i selve undervisningssituationen frem for at se på, hvordan 
deltagernes foretagsomhed ændres som en konsekvens af 
undervisningen. Grunden til, at jeg har netop dette fokus, skal ses ud fra 
min interesse i at forstå de didaktiske processer og dynamikker, som 
udfolder sig i mødet mellem undervisere og deltagere. Dette fordi 
formålet med min afhandling er at skabe viden om 
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undervisningspraksis, og hvordan denne praksis virker i 
entreprenørskabsundervisning på de videregående uddannelser. 
 
Når vi ser verden, ser vi også de elementer, vi forventer at se. Når vi 
eftersøger foretagsomhedsadfærd, søger vi træk, som kan bekræfte vores  
 
perception (Popper, 1970). Kritisk realismes epistemologiske 
udgangspunkt er ”Causal outcomes follow from mechanisms  
acting in the context” (Pawson & Tilley, 1997: 58). 
 
Kritisk realisme opererer med en forståelse af at undersøge tingenes 
underliggende mekanismer. Disse kan ikke undersøges blot ved at se på 
dem, de skal observeres i deres kontekst. I forhold til mit 
forskningsspørgsmål: ”Hvilke typer af pædagogik og didaktik 
understøtter foretagsomhed på de videregående uddannelser?” er det 
derfor kun muligt at fange de underliggende mekanismer ved at sætte 
dem ind i den kontekst, de sker i, som i dette tilfælde er underviserens 
samspil med de studerende. Derfor er metoden med observation valgt 
for at beskrive relationen mellem de mekanismer, som understøtter 
didaktiske metoder, der stimulerer foretagsomhed.  

2.3. Brugen af kritisk realisme i afhandlingen 
Naturligt nok har vi meget svært ved at se den prægning, vores 
uddannelse giver os. Vi (ud)dannes gradvist over mange år og oplever 
ikke denne faglighed og personlige prægning, før vi kommer i kontakt 
med andre faggrupper, som er i kontrast til vores egen. Således har en af 
de store udfordringer under dette ph.d.-arbejde været mødet med en 
erhvervsøkonomisk samfundsvidenskabelig skoling, hvor ord som 
”følelser”, ”emotioner” og ”afstemme” har en anden betydning end 
inden for det psykologiske område. Som psykolog tilhører jeg dels en 
humanistisk, dels en naturvidenskabelig tradition, som ligger et stykke 
væk fra den samfundsøkonomiske tradition. Når jeg observerer andre 
mennesker, er min umiddelbare tolkning ”Hvordan er han blevet 
sådan?”, ”Hvad er hans begrundelse for at være sådan?” I 
psykologfaglige termer siger man, at denne tænkning er cirkulær 
(Selvini-Palazzoli, Boscolo, Cecchin & Prata, 1980; Tomm, 1989), 
kontralineær. Ved lineære eller kausale forklaringer kommer en årsag 
før en reaktion. Der er ikke en kontekst eller et tilbageløb. Dette 
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forklarer ifølge Selvini et al. ikke sammenhænge i systemer med 
indarbejdede mønstre. Her er man hinandens årsag, og megen 
motivation er styret af de forventninger, som er bundet i relationerne i 
mønstret. Eksempelvis har det vist sig, at det har stor indflydelse på de 
studerendes foretagsomhed, om underviserne har høje eller lave 
forventninger til de studerendes handlekraft. Dette giver sig til kende 
gennem sproget og den feedback, de studerende møder. Der eksisterer 
altid en begrundelse for, at en person reagerer på en given måde på et 
givet tidspunkt.  
Min tilgang til at forstå empiriske sammenhænge er systemisk. Det vil 
sige, at mit fokus er på komplekse sammenhænge og interaktioner 
mellem elementerne i et system, frem for på de enkelte fænomener. Bag 
denne tilgang ligger, at man ikke kan finde en årsag eller en virkning, 
men at de samme elementer kan føre til forskellige effekter, eller at 
forskellige effekter kan føre til de samme årsager (Arbnor & Bjerke, 
2009). Alle har forskellige værktøjer med sig i livet afhængigt af det 
livsmønster og den genetik, vi har med os. Voldsmanden har således en 
ganske særlig begrundelse for at handle, som han gør. Det medfører 
naturligvis ikke, at man skal acceptere hans handlinger, men det gør, at 
jeg som psykolog ikke kan dømme ham som skyldig, men som en aktør 
i et handlemønster, hvor vold er hans måde at reagere på. Hvis man ikke 
som psykolog havde denne holdning, ville terapi være omsonst, for så 
ville vi blot sidde som dommere over andre menneskers handlinger.  
Kritisk realismes epistemologi deler mange antagelser med 
kognitionspsykologiens epistemologi. Kognitionspsykologien startede i 
1956 med en konference i USA på MIT, hvor blandt andre Miller 
fremlagde sin berømte artikel ”The magical number seven plus or minus 
two: Some limits on our capacity for processing information” (Miller, 
1956). Dermed er kognitionspsykologien af ældre dato end beskrivelsen 
af kritisk realisme, som blev formuleret af Bhaskar i 1975 (Danermark 
et al., 2002; Bhaskar, 1998). Da mit udgangspunkt inden for 
psykologien er i kognitionsvidenskaben, er det dermed også naturligt, at 
min videnskabsteori er inden for en ontologi og epistemologi, som 
rummer kognitionspsykologiens kerne. Kritiske realister tror på, at 
individer perciperer omverdenen som subjekter og erkender verden i en 
kontekst. Dette er i store træk det samme, som kognitionspsykologer 
siger, når de beskriver epistemologi som en kombination af top-down og 
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bottom-up processer, altså en kombination af det direkte perciperede og 
den erkendelse, som subjektet allerede har om fortid og fremtid.   

2.4.Forskningsstrategi og metodisk analyseenhed 

2.4.1.Kombination af data og teori og forskningsstrategi 
Med forskningsstrategi forstår jeg her, hvordan jeg tilrettelægger mine 
teoretiske studier og dataindsamling i forhold til det paradigmatiske 
udgangspunkt, og hvordan de enkelte elementer i dette leder mig frem 
til videnskabelige erkendelser. Min forståelse af forskningsstrategi 
ligner derfor meget Arbnor & Bjerkes (2009) forståelse, som er gengivet 
i modellen nedenfor, hvor forskningsstrategien kobler de 
videnskabsteoretiske antagelser på den ene side og 
forskningsmetodikkerne på den anden.  
 

 
 
Den logik, der følger for at udlede erkendelser, det vil sige for 
kombinationen af data og teori, hænger sammen med forskningsstrategi. 
Koblingen mellem teori og empiri er ofte en akilleshæl i den 
arbejdsproces, der ligger til grund for forskning. Vi er igennem vores 
studier på universiteter (i hvert fald i den vestlige verden) i høj grad 
opdraget efter en naturvidenskabelig didaktik, hvor vi skelner mellem en 
teoretisk og en empirisk verden, og hvor vi forventes at følge en 
induktiv eller en deduktiv logik i måden, vi bevæger os mellem empiri 
og genstandsfelt.  
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En deduktiv logik er den, som ligger bag følgeslutninger – for eksempel 
når vi deducerer, at et medlem af en bestemt klasse af empiriske 
referenter (f.eks. en entreprenør) har en bestemt personlig eller social 
egenskab (f.eks. er mere udadvendt eller har et mere udviklet socialt 
netværk end ikke-entreprenører). Ofte kan vi dog ikke følgeslutte 
direkte, men kun teoretisk sandsynliggøre, at det er sådan, og udvikle en 
hypotese, som vi så tester. Vi bevæger os fra en generel følgeslutning til 
en partikulær. Som et eksempel kunne jeg have den antagelse, at fordi 
foretagsomhedsadfærd forudsætter involvering af andre og involvering 
af andre kræver udadvendthed, forventer jeg en positiv sammenhæng 
mellem disse to ting.  
 
Induktion beskriver bevægelsen fra en empirisk verden af observationer 
til en teoretisk. Her går bevægelsen fra en række observationer mod 
formuleringen af en generel lovmæssighed. Igen kan en række 
observationer føre mod en formaliseret sammenhæng. I den deduktive 
og i den induktive tilgang er der en bagvedliggende linearitet. Der er 
med andre ord en klar og ensrettet bevægelse fra empiri til teori eller 
omvendt. Denne logik giver god mening i hypoteseudviklende eller -
testende forskningsdesigns, men passer ofte dårligt ind i 
forskningsdesigns, som er fortolkende og systemiske i deres tilgang til 
vidensproduktion.  
 
Forskere med et udgangspunkt i kritisk realisme bevæger sig frem og 
tilbage mellem forskellige teoretiske forståelsesrammer og mulige 
empiriske tolkninger. Teorier får en karakter af metaforer, som kan 
prøves med henblik på at få en forståelse, som både er teoretisk 
meningsfuld og samtidig reflekterer sammenhænge i data (Weick, 
1989). Denne bevægelse frem og tilbage mellem teori og empiri og på 
tværs af forskellige teorier sker ofte på tværs af teoretiske diskurser – fra 
sammenhænge i ét domæne til et andet. Denne form for logik, hvor 
sammenhænge fra ét teoretisk domæne bruges i et andet domæne, hvor 
den pågældende teori eller klassificering ikke er udsprunget fra, kaldes 
for abduktion, som tilskrives Peirce. Forfatteren Umberto Eco forklarer 
abduktion sådan: ”The Logic of interpretation is the Peircean logic of 
abduction. To explain a conjecture means to figure out a law that can 
explain a result” (Eco, 1994: 59). Abduktion er parallel til Sherlock 
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Holmes måde at ræsonnere på: Ingen kan i virkeligheden følge Sherlock 
Holmes måde at sammenvæve observationer med en bred vifte af 
forhåndsviden om samfundsforhold og udvikle en kæde af logiske 
skridt, som fører til pågribelsen af forbryderen.   
Når Sherlock Holmes til sidst fremkommer med sin redegørelse for, 
hvorfor han mener en given morder er skyldig, benytter han sig tillige af 
beviser fra fænomener, som ikke er til stede. Eksempelvis hunden, som 
ikke gøede og dermed altså ikke blev forstyrret på et bestemt tidspunkt. 
De ting, som ikke indtræffer (men var teoretisk forventelige), er også 
vigtig information i en caseobservation. Netop i den abduktive tilgang, 
hvor der udledes en lovmæssighed, som beskriver den proces, som er 
pågået, er det vigtigt at være opmærksom på det, som ikke skete (men 
var forventet).  
 
Sherlock Holmes deducerer i virkeligheden ikke inden for en 
forståelsesramme (explanandum), som relaterer sig til et domæne 
(explanas), men springer mellem og på tværs af forskellige teoretiske 
forståelsesrammer (Bonfantini & Gimampaolo, 1988). Det er ifølge 
Weick (1989) der, hvor de interessante teorier og ideer gror. 
Teoriudvikling om undervisning i foretagsomhed er en form for 
disciplineret foretagsomhed. 
 
Den abduktive logik, hvor sammenhænge fra én videnskabelig tradition 
er et inspirationsgrundlag for at forstå sammenhænge i en anden 
sammenhæng, er i virkeligheden meget udbredt i erhvervsøkonomisk 
tænkning. Evolutionær teori (Aldrich et al., 2001), biologiske livscykler 
(Hanks et al., 1993), systemmodeller (Rebernik & Mulej, 2000) samt 
teorier fra psykologisk forskning (Krueger, 2005, 2007) har alle 
inspireret til teoretisk udvikling inden for entreprenørskabsforskningen.  
 
En forskningsproces starter som udgangspunkt altid i en teoretisk 
forståelsesramme. Teorier ligger altid implicit til grund for vores tilgang 
til verden. Både du og jeg har forventninger til, hvad vi finder derude. 
Hvis vi ingen forventninger havde, ville alle data og oplysninger, vi 
indsamlede, i princippet være lige meget værd, og vi ville ende med et 
uoverstigeligt bjerg af noter og andet papir, som bare ventede på en 
teoriramme – eller en tændstik. Udfordringen er derfor ikke at 



43 
 

undertrykke disse forventninger, men at erkende dem i et omfang og en 
klarhed, så de kan udfordres af den oplevede virkelighed. Hvis jeg ikke 
erkender mine teoretiske forankringer og forudgående antagelser, har 
jeg en større tilbøjelighed til at overse og retrospektivt dreje og selektivt 
udvælge data, så de bedre svarer til mine forventninger. Det er den 
udfordring, som er velkendt i psykologisk teori (se eksempelvis 
Bateson, 1972; Yalom, 1989)2

 

. Ligeledes er jeg bedre i stand til at finde 
mine blinde pletter, når jeg har erkendt, hvad min datasøgning er drevet 
af og mod.  

Grethe Heldbergs (1997) metodetilgang beskriver efter min mening 
dette fantastisk godt. Ifølge hende skal den fortolkende forsker skabe sig 
en teoretisk for-forståelse i form af en model. I selve feltforskningen 
tager forskeren udgangspunkt i sin for-forståelse, udfordrer og 
videreudvikler den i sin diagnose og efterforståelse. Andre har betegnet 
denne forskningsstrategi som ”eksplorativ integration” (Måløe, 2003). 

2.5. Forskningsstrategi 
Jeg har valgt at organisere min dataindsamling som cases. Der er mange 
forskellige udlægninger af, hvad en case er, og case-termen bruges vidt 
forskelligt. I psykologiens verden kan en case være et eksempel på en 
person med en sindslidelse, og en konklusion er baseret på mange 
hundrede cases. Der er stor forskel på denne måde at bruge betegnelsen 
på og så den forståelse, der er om casemetoden i en 
samfundsvidenskabelig sammenhæng. Jeg forstår casemetoden, som den 
beskrives af Yin (2009), som jeg synes giver god mening i denne 
sammenhæng. Yin definerer case research således: 
 

“A case study is an empirical inquiry that investigates a 
contemporary phenomenon within its real-time context, 
especially when the boundaries between phenomenon and the 
context are not clearly evident. 
The case study inquiry copes with the technically distinctive 
situation in which there will be many more variables of 

                                     
2 Inden for terapi er det altid idealet at holde ”sin indre tromme i ro”, det vil sige, at ens egne fordomme og blinde 
pletter altid udfordres gennem supervision, således at man som terapeut forholder sig til den andens livsverden og 
ikke sin egen.  
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interest than points, and as one result relies on multiple 
sources of evidence, with needing to converge in a 
triangulating fashion, and as another result benefits from the 
prior development of theoretical propositions to guide data 
collections and analysis. (Yin 2003: 33-34). 

 
Ifølge Yin kan man principielt organisere sit casestudie på fire 
forskellige måder, betinget af antallet af cases og antallet af analytiske 
niveauer i hver case. (Yin 2003: 40). 
Type 1 er en single-case med single unit of analysis (én analyseenhed). 
Her undersøges én stor case, eksempelvis en virksomheds livscyklus 
med én bestemt analyseenhed.  
Type 2 er en single-case med flere analyseenheder. Her undersøges én 
stor case, men med forskellige analyseenheder.  
Type 3 er en multiple-case, men med én analyseenhed. Her undersøges 
forskellige cases, men med den samme analyseenhed. Det kan 
eksempelvis være entreprenørskabsundervisning på de videregående 
uddannelser set gennem fire forskellige cases med den samme 
analyseenhed (forholdet mellem underviser og studerende).  
Type 4 er en multiple-case med flere analyseenheder. Det vil sige, at 
hver enkelt case har forskellig analyseenhed, og man undersøger 
forskellige analyseenheder fra case til case.  
 
  Single-case Multiple-case 

Holistic 
(single unit of 
analysis) 

TYPE 1 TYPE 3 

Embedded  
(multiple 
units of 
analysis) 

TYPE 2 TYPE 4 

Fig. 5: Organisering af casestudier fra Yin 2003:40 
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Mit forskningsdesign er inspireret af Yins fremgangsmåde. Mit 
forskningsprojekt består af flere cases med et niveau af begivenheder (i 
form af interaktionen mellem underviser og deltagere). Mit 
forskningsprojekt passer derfor ind som et type 3 projekt i Yins 
terminologi, hvor jeg replicerer casestudier over en række kontekster. 
Konkret består mit forskningsdesign af tre faser, som er vist nedenfor 
(gengivet fra Yin, 2003: 57). 

Case-
rapport

Case-
rapport

Babson

Operation 
startUp

Cambridge/
MIT

Kaos-
piloterne

Sammen-
fatninger på 

tværs af casene

Case-
rapport

Case-
rapport

Konklusioner

Udvikling af 
policy 

implikationer

Modificering 
af  teori

Korrobering
via teoretisk 

for-forståelse

Korrobering
via teoretisk 

for-forståelse

Korrobering
via teoretisk 

for-forståelse

Korrobering
via teoretisk 

for-forståelse

Definition og design Forberedelse, indsamling & analyse Konklusioner

Faglig 
baggrund

Opdrag
IDEA

Eksisterende
teori om e-

undervisning

Bidrag
psykologi

Problemstilling & 
forskningsspørgsmål

Bidrag
læringsteori

Del 1: Elementerne i min for-forståelse Del 2: Casestudierne Del 3: På tværs 
og
konklusioner  

Fig. 2: Forskningsprojektets opbygning. 
 
I første del af afhandlingen defineres og designes forskningsprojektet. 
Her beskrives det, hvordan fokus på et foretagsomhedsperspektiv i 
entreprenørskabsundervisning kan bidrage til større personlig og 
samfundsmæssig vækst. Dette kobles med en videnskabsteoretisk og 
metodisk diskussion for at sætte afhandlingen ind i en videnskabelig 
tradition. Dermed kan andre forskere ”se mig i kortene” 
 
I anden del beskrives forberedelsen, analysen og indsamlingen af data, 
hvor forberedelserne til casearbejdet beskrives med konkrete dyk ned i 
teorien og en beskrivelse af min for-forståelse (hvad jeg kigger efter). 
 
I tredje del foretages en diagnose af de genererede data samt 
konklusioner på de korroberede data. Caserapporterne er et resultat af 
forskellige teoretiske korroberede analyser, hvor min model for 
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undervisning bruges som udgangspunkt for analysen. Derefter ses på det 
samlede bidrag på tværs af casene for at se, hvorledes analysen af 
casene kan sige noget om foretagsomhedspædagogik og -didaktik. 
Herefter modificeres den teori, som er anvendt til at se på casene, og de 
policy implikationer, dette har for afhandlingens forskningsspørgsmål, 
diskuteres. 
 
I de foregående afsnit er videnskabsteori og metode beskrevet. I del 2, 
kapitel 4 beskrives cases som metode, og de fire cases fremlægges 
herefter.  
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Kapitel 3. Teori 
 

3.0. Forskning i entreprenørskabsundervisning – et overblik 

Case-
rapport

Case-
rapport

Babson

Operation 
startUp

Cambridge/
MIT

Kaos-
piloterne

Sammen-
fatninger på 

tværs af casene

Case-
rapport

Case-
rapport

Konklusioner

Udvikling af 
policy 

implikationer

Modificering 
af teori

Korrobering
via teoretisk 

for-forståelse

Korrobering
via teoretisk 

for-forståelse

Korrobering
via teoretisk 

for-forståelse

Korrobering
via teoretisk 

for-forståelse

Definition og design Forberedelse, indsamling & analyse Konklusioner

Faglig 
baggrund

Opdrag
IDEA

Eksisterende
teori om e-

undervisning

Bidrag
psykologi

Problemstilling & 
forskningsspørgsmål

Bidrag
læringsteori

Del 1: Elementerne i min for-forståelse Del 2: Casestudierne Del 3: På tværs 
og
konklusioner  

Fig. 2: Forskningsprojektets opbygning. Hvor er vi henne i afhandlingen? 
 
Dette afsnit beskriver den teoretiske for-forståelse som, danner 
baggrund for min analyse af casene i kapitel 5. Figur 2 viser 
forskningsprojektets opbygning, hvor jeg i næste kapitel vil præsentere 
et litteraturreview over den eksisterende litteratur om 
entreprenørskabsundervisning. Dette review afdækker, at der eksisterer 
et hul i litteraturen, idet der efterspørges et større fokus på personlige 
kompetencer i entreprenørskabsundervisningen, men uden at der peges 
på, hvordan disse kan angribes og udmåles i 
entreprenørskabsundervisningen på videregående uddannelser. For at 
belyse facetterne af, hvordan personlige kompetencer fremmes i 
entreprenørskabsundervisningen, har jeg taget udgangspunkt i relevante 
teoretiske bidrag fra psykologi og læringsteori til at indkredse, hvordan 
undervisere kan fremme en didaktik, som understøtter de studerendes 
evne til at analysere og handle på deres analytiske viden – altså være 
foretagsomme. 
For at kondensere min teoretiske for-forståelse og mit udgangspunkt for 
feltstudiet præsenterer jeg en model med udgangspunkt i psykologisk og 
læringsteoretisk litteratur. Modellen-samt litteraturreview’et bruges til at 
observere i selve undervisningssituationen og efterfølgende fortolke 
mine cases, som samlet anvendes til at besvare mit 
forskningsspørgsmål.   
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3.1. Litteraturreview – forskellige kategoriseringer 
I litteraturen er der mange tilgange til at beskrive, hvad 
entreprenørskabsundervisning er, og hvordan den afgrænses i forhold til 
andre undervisningsområder. Fiet (2000) peger på, at 
entreprenørskabsteorifeltet er præget af uhomogenitet og mange 
tilgange til, hvad der kan betegnes som en samlet definition (Shane & 
Venkatraman, 2000). Fiet (2000) giver denne brede definition i forhold 
til, hvad undervisning i entreprenørskab skal indeholde: 
 

Entrepreneurship theory is a set of empirical generalizations 
about the world, economy, and how entrepreneurs should 
behave that allows for the prediction of true outcomes. 
(Fiet, 2000:104) 

 
I en rapport fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FIST 2007) søger 
man at afgrænse entreprenørskabsundervisningsfeltet ud fra tre 
dimensioner: 1) Fagligt indhold, 2) faser i den entreprenørielle proces 
og 3) pædagogiske kategorier (FIST 2007). 
 
1) Brush et al. (2003) er et eksempel på et bidrag, som forholder sig til 
det faglige indhold. De ser entreprenørskabsundervisning som et 
domæne med fokus på skabelse som et vigtigt kriterium for at adskille 
entreprenørskabsundervisning fra andre undervisningsdiscipliner (f.eks 
strategi). I artiklen arbejdes der med tre skabelsesprocesser: 
Mulighedsudvikling (opportunity exploration), mulighedsudnyttelse 
(opportunity exploitation), mulighedsopdagelse (opportunity 
recognition) (Brush et al., 2003). 
 
2) Russel et al. (2008) repræsenterer forskning i 
entreprenørskabsundervisning, som beskæftiger sig med faser i den 
entreprenørielle proces. Forretningsplaner indgår som regel som et 
centralt element i denne tilgang. I artiklen præsenteres erfaringerne fra 
Australien (Promoting Young Entrepreneurs Programme), som har en 
konkurrence om at udvikle den bedste forretningsplan som et centralt 
element i en faseopdelt undervisningsmodel.  
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 3) Et sidste eksempel, som afspejler tredje punkt i FIST’s 
kategorisering, er Löbler (2006). I denne artikel præsenteres henholdsvis 
en hunde- og en kattetilgang til entreprenørskabsundervisningen, som 
grundlæggende indebærer to forskellige holdninger til lærerens og 
deltagerens rolle, interaktion, ontologi med mere.  
 
Det, som kendetegner disse og andre kategoriseringer, jeg er stødt på i 
min litteratursøgning, er, at evnen til at handle på muligheder ikke tages 
op selvstændigt i undervisningssammenhænge – ikke en gang i den del 
af litteraturen, som beskæftiger sig med pædagogiske kategorier. Dette 
hænger sammen med, at litteraturen på området ikke eksplicit 
beskæftiger sig med sammenhængen mellem målsætningen for 
entreprenørskabsundervisning på de videregående uddannelser på den 
ene side (at øge de studerendes motivation for at være foretagsomme, 
hvad end det handler om at skabe egen virksomhed eller være 
foretagsom og anvende deres viden i praksis til værdi for andre i andre 
sammenhænge) og de pædagogiske virkemidler på den anden side. I 
denne afhandling fokuseres der på, hvordan didaktikken kan fremme 
foretagsomhed i undervisningen.  
 
En anden overordnet kategorisering ses hos Fayolle & Gailly (2007). 
Her grupperes entreprenørskabsundervisning i tre hovedkategorier:  
1) learning to become an enterprising individual,  
2) learning to become an entrepreneur,  
3) learning about academic entrepreneurship 
(Fayolle & Gailly, 2007: 581).  
 
I den første kategori er fokus på de personlige egenskaber som giver 
individet modet til at handle og have fokus på at omsætte viden til værdi 
– uanset om det handler om at starte egen virksomhed. Dette er den 
indgang, som der fokuseres på i denne afhandling.  
Den anden kategori er undervisning med fokus på specifikke 
fagområder som træner individet til at blive iværksætter. Denne tilgang 
har også fokus på personlige kompetencer (dog i mindre grad), men 
træner i høj grad de enkelte områder, som sikrer en viden om de 
specifikke fagområder, man skal kende, hvis en konkret ide skal blive til 
en virksomhed. Denne tilgang vil ofte tage udgangspunkt i en 
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forretningsplanstænkning, hvor fokus er på praktiske elementer i opstart 
af virksomhed.  
Den tredje og sidste kategori har en teoretisk indgang, hvor der ikke 
sigtes på personlige kompetencer, og hvor der ikke er indtænkt 
elementer af handlingsorienteret didaktik. Her er målet at gøre individet 
vidende om den teoretiske dimension af entreprenørskab, og 
målgruppen er undervisere og forskere, som skal kende til de komplekse 
sammenhænge mellem den første og den anden kategori.  
 
Overordnet kan denne afhandling ses som et udtryk for den tredje 
tilgang, hvor det netop tilstræbes en forståelse af, hvorfor man skal 
understøtte handlingsorienteret undervisning, hvis ønsket er at gøre 
studerende mere foretagsomme. Den sidste kategori gør ikke den 
enkelte mere foretagsom eller bedre i stand til at starte virksomhed, men 
det gør undervisere og forskere i stand til at facilitere og udvikle 
undervisning i entreprenørskab. Denne kategorisering giver god mening 
i forhold til at forstå, hvorfor det er nødvendigt at være klar over 
læringsmålet med undervisningen. Er ønsket, at de studerende skal 
starte egen virksomhed? Og hvis de skal det, hvordan sikres så et solidt 
fokus på, at modet til at handle også bliver en del af didaktikken, som 
også skal kunne udmåles? Den første kategori er svær at træne, hvis der 
ikke er et mål (eller en agent) som udgangspunkt for at blive mere 
foretagsom. I den første tilgang vil der i princippet ikke behøve stå 
entreprenørskabsundervisning på faget, for det kan i lige så høj grad 
være danskundervisning, hvor det, der undervises i, er at kunne og turde 
handle på den faglighed, man har, så den giver værdi for andre.  
Naturligvis er denne del særdeles vigtig at adressere, da ikke alle skal 
starte egen virksomhed, men alle gerne skulle kunne se, hvordan de kan 
handle på deres faglighed og skabe værdi for andre.  
 
Den første tilgang er det, som Bager & Hindle (2009) kalder for den 
brede tilgang til entreprenørskab. Den anden tilgang er den, som mere 
direkte skal sigte på at vi får flere og bedre iværksættere i Danmark. 
Denne tilgang er det som Bager & Hindle (2009) kalder den smalle 
tilgang til entreprenørskabsundervisning. Problemet med Fayolle & 
Gailly’s (2007) kategorisering er at, at megen litteratur netop 
kategoriserer efter denne opdeling og anerkender, at den 
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handlingsorienterede del af undervisningen er vigtig og nødvendig, men 
at det er svært på et universitet at skabe den fornødne argumentation for, 
hvordan foretagsomhed har læringsmål, som kan udmåles. Derfor giver 
det ikke fuld mening at opdele efter den første og den anden kategori, da 
præcise beskrivelser af, hvordan man træner og udmåler foretagsomhed, 
i begge tilfælde bliver særdeles vigtige. Til den sidste kategorisering - 
om akademisk entreprenørskab, kan man indvende, at det også her er 
særdeles vigtigt, at undervisere og forskere prøver på deres egen krop, 
hvad det vil sige at være foretagsom – fordi det gør dem mere autentiske 
og til bedre rollemodeller, hvis de ved, hvad det vanskelige i at være 
foretagsom er. Så i alle tre tilgange kan man argumentere for, at det er 
særdeles vigtigt at kende til foretagsomhedsdidaktik. Derfor har jeg 
lavet en opdeling, som i højere grad tager udgangspunkt i to andre 
modsætninger, nemlig faglige og personlige kompetencer, som er 
afspejlet i X- og Y-tilgangen i skemaet på side 68. 

3.2. Forskning i entreprenørskabsundervisning – baggrund 
Forskning i entreprenørskabsundervisning har i dag en selvstændig 
profil, med egne tidsskrifter, for eksempel ”International Journal of 
Entrepreneurship Education” udgivet hos Senate Hall (overgår til at 
hedde: ”International Review of Entrepreneurship” i juli 2009) og 
”Entreprenurship Theory and Practice”, som også publiserer artikler 
omhandlende entreprenørskabsundervisning. Ligeledes har Academy of 
Management Learning & Education udgivet et særnummer om 
entrepreneurship education (Vol. 3, nr. 3., september 2004). Jerome 
Katz (1999) har publiseret en fuldstændig liste over alle videnskabelige 
magasiner, som omhandler entreprenørskab (se bilag 1) af denne liste 
har Béchard & Grégoire (2005) fundet 103 artikler, som omhandler 
entreprenurship education fra 1984-2002.  
 
Entreprenørskabsundervisningsfeltet har udviklet sine egne konferencer 
og er på alle måder ved at forme sig som en selvstændig 
forskningsdisciplin inden for erhvervsøkonomi (Whitley, 1984; 
Davidson, 2002). Der findes i litteraturen ingen entydig og autoritativ 
definition af entreprenørskabsundervisning. I praksis anvendes begrebet 
som en meget bred betegnelse for en række forskellige 
undervisningsfag, som mere eller mindre kan betegnes som relevante: 
iværksætteri og virksomhedsopstart, entrepreneurial finance, ledelse og 



52 
 

opstart af mikrovirksomheder, produktudvikling, strategisk innovation 
med mere (Katz, 1999).  
 
En kortlægning af iværksætteri og entreprenørskabsundervisning på de 8 
danske universiteter i 2007 viste, at der blev udbudt 63 fag med 
entreprenørskabsindhold på de danske universiteter. Kortlægning viser, 
at der er meget stor forskel på tværs af universiteterne i forhold til, hvad 
der vægtes og inddrages som relevant, og på hvilke niveauer der 
udbydes undervisning (FIST, 2007).  

3.3. Litteraturreview 
Jeg har foretaget et litteraturreview for at identificere de vigtigste tekster 
inden for området forskning i entreprenørskabsundervisning og dermed 
skabe et overblik over de didaktiske tilgange og diskussioner, der findes 
i litteraturen allerede. I mit litteraturreview har jeg brugt Scopus, som er 
en tjeneste, som udbydes af forlaget Elsevier, og som tæller artikler i 
peer-reviewed tidsskrifter i forhold til deres citationer. Dette program er 
mere præcist end Google Scholar, da det kun tager relevante artikler 
med, mens Google Scholar tager alt med, som refererer til begrebet 
”entrepreneurship education”. Der er i søgningen brugt forskellige 
variationer af begrebet entrepreneurship education, herunder 
”entrepreneurial, entrepreneur, entrepreneurship and teaching, 
education, learning”. I alt blev 44 bidrag identificeret, hvilket bekræfter, 
at der er tale om et forholdsvist ungt forskningsfelt. Den ældste 
publikation, som Scopus finder, stammer fra 1987 og er af McMullen 
(1987).  
 
I reviewet har jeg fokuseret på de 10 mest betydende bidrag inden for 
området, målt på det antal citationer, de har fået fra andre forskere. De ti 
mest betydende artikler er kendetegnet ved hovedsagelig at være 
reviewartikler, som giver overblik over feltet. Jeg har brugt referencerne 
fra disse artikler til at gå i dybden med forskellige tilgange, feltet har til 
”entreprenørskabsundervisningsdidaktik”. I figur 6 har jeg præsenteret 
artiklerne i forhold til deres overordnede forskningsspørgsmål og antal 
citationer.  
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Forfatter Årstal Titel Forsknings-spørgsmål Cita-
tion-
er 

Chen, C.C., 
Greene, P.G., 
Crick, A. 

1998 Does entrepreneurial self-
efficacy distinguish 
entrepreneurs from managers? 

Does entrepreneurial 
self-efficacy distinguish 
those who pursue, or 
intent to pursue, a career 
of owning and running 
their own businesses 
from those who do not? 

89 

Katz, J.A. 2003 The chronology and intellectual 
trajectory of American 
entrepreneurship education 
1876-1999 

A review of American 
entrepreneurship 
education from 1876-
1999  

44 

Vesper, K.H., 
Gartner, W.B. 

1997 Measuring progress in 
entrepreneurship education 

What is the logic 
involved in the 
development of criteria 
that 
might be useful for 
evaluating university 
entrepreneurship 
programs? 

42 

Jacob, M., 
Lundqvist, M., 
Hellsmark, H. 

2003 Entrepreneurial transformations 
in the Swedish University 
system: The case of Chalmers 
University of Technology 

Provide a bottom up 
view of the 
transformation processes 
at the university against 
the backdrop of national 
policy initiatives 

28 

McMullan, 
W.E., Long, 
W.A. 

1987 Entrepreneurship education in 
the nineties 

What are the distinctive 
goals and objectives of 
entrepreneurship 
education? 

28 

Gartner, W.B., 
Vesper, K.H. 

1994 Experiments in entrepreneurship 
education: Successes and 
failures 

What are the findings 
from the survey 
undertaken (750 business 
schools and 226 
engineering schools 
throughout the world)  

23 

Chia, R. 1996 Teaching paradigm shifting in 
management education: 
University business schools and 
the entrepreneurial imagination 

How can university 
education stimulate the 
entrepreneurial 
imagination? 

22 

Fiet, J.O. 2001 The pedagogical side of 
entrepreneurship theory 

What is the relationship 
between 
theory and the content of 
our courses? 

20 
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Fig. 6 Litteraturreview af “entrepreneurship education”. 
 
Den eksisterende litteratur lader sig indordne nogenlunde i forhold til to 
hovedsynspunkter: Undervisning i enkeltfagsdiscipliner (faglige 
kompetencer) og undervisning i personlige kompetencer. Denne 
opdeling afspejler, om entreprenørskabsundervisning omhandler 
primært (teoretisk) viden eller praktisk handlen. Davidsson (2003:334) 
udtrykker det på denne måde: ”Entrepreneurship can be about or for 
entrepreneurship”.    
Fokus har traditionelt været og er fortsat mest på de faglige 
kompetencer. Dette kritiseres af flere forskere i feltet, som mener, at den 
traditionelle universitetsundervisning ikke nødvendigvis skaber flere 
entreprenører. Chia (1996) efterlyser fokus på resourcefulness og 
kreativitet blandt universitetsunderviserne frem for forskning, der 
afspejler deres egne interesseområder og ambitioner samt feltets 
konventioner. Litteraturen påpeger generelt, at der i 
entreprenørskabsundervisning (ud over teoretisk viden) også bør være 
tale om udvikling af personlige kompetencer (Fiet, 2000; Chia, 1996), 
herunder evnen til at håndtere fejl (Detienne & Chandler, 2004), udvikle 
self-efficacy (Katz, 2008), udvikle evnen til at se og identificere 
muligheder (Brush et al., 2003). 

Brush, C.G., 
Duhaime, I.M., 
Gartner, W.B., 
Stewart, A., 
Katz, J.A., 
Hitt, M.A., 
Alvarez, 
S.A.,Meyer, 
G.D., 
Venkataraman
, S. 

2003 Doctoral education in the field 
of entrepreneurship 

(1) What is the current 
state of doctoral 
education 
in entrepreneurship?  
(2) How should doctoral 
education in 
entrepreneurship be 
designed? 

18 

Béchard, J.-P., 
Grégoire, D. 

2005 Entrepreneurship education 
research revisited: The case of 
higher education 

A content-analysis of a 
sample of 103 peer-
reviewed 
entrepreneurship 
education articles 
through the prism of 
Bertrand’s (1995) 
Contemporary Theories 
and 
Practice in Education 

13 



55 
 

”I argue that the cultivation of imagination and 
resourcefulness, and hence the entrepreneurial spirit, is the 
single most important contribution university education in 
general and business school education in particular can make 
to its national economy. This has profound implications for 
the intellectual priorities and pedagogical concerns of 
university business schools”. (Chia, 1996: 411). 

 
Dette påpeges som en mangel ved den nuværende undervisning, at den 
ikke understøtter personlige kompetencer og dermed er der anerkendelse 
fra forskerne i feltet af vigtigheden, men en lav grad af erfaring med at 
håndtere handling i entreprenørskabsundervisning som en del af 
universitetets akkrediterede undervisning. Der mangler ”fodboldbaner” 
på business schools til at øve sig på (Leavitt, 1989). 
Figur 1side 30 giver et overblik over de to tilgange: faglig kompetence 
og personlig kompetence, på en række relevante dimensioner, hvor de 
adskiller sig. Dimensionerne afspejler dels, hvad jeg har fundet gennem 
mit litteraturreview, og dels mere generelle dimensioner fra forskning i 
læring og didaktik. Jeg skal kort forklare disse dimensioner og uddybe 
dem i det efterfølgende:  
 
Pædagogisk tilgang relaterer til den didaktiske tilgang, en underviser har 
til at formidle sit stof, og er grundlæggende i diskussioner om 
fagdidaktik i undervisningen (Herskind, 2001; Larsen, 1976; Hiim & 
Hippe, 2007). Herskind (2001) taler om, at en underviser kan 
tilrettelægge sin undervisning ud fra en bottom-up tilgang, hvor 
underviseren gradvist opbygger sin formidling gennem enkelte 
eksempler og discipliner mod en overordnet struktur, som manifesterer 
sig i de studerendes hoveder, efterhånden som meta-strukturen bliver 
klar for dem. På samme måde kan man se de enkelte fagdiscipliner som 
enkeltstående bidrag, der gradvist og kumulativt skal skabe den 
forståelsesramme, som den studerende skal ende med at have. Man 
bevæger sig – ligesom Bloom (1956) beskriver det – fra det konkrete til 
det abstrakte (se bilag 2) – fra evnen til at gentage mod at beherske og 
anvende. Denne bottom-up tilgang betegnes X-tilgang i fig. 1, s. 30. 
Over for den tilgang til den vidensarkitektur, som er bag indlæring, står 
den holistiske eller erfaringsbaserede tilgang, som f.eks. Dewey (1938) 
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eller Kolb (1984) er fortalere for – dette er Y-tilgangen. Ifølge denne 
tilgang opstår viden gennem handling og efterfølgende/samtidig 
refleksion. Videnstilegnelsen kommer gennem refleksionen i forsøget på 
at beherske og løse problemer – for eksempel konkrete udfordringer 
forbundet med foretagsomhed. I den erfaringsbaserede tilgang er det 
gennem refleksion over handlinger, at en ny undren kan motivere den 
lærende til at forstå teorien bag handlingen, som så medfører en større 
grad af præcision i de efterfølgende handlinger. 
 
Et andet centralt begreb vedrører tilgange til læringsprocesser

 

 (Illeris, 
1999; Kolb, 1984; Dewey, 1938; Hiim & Hibbe, 2007). 
Læringsbegrebet forholder sig til underviserens rolle i forhold til 
deltagernes læringsproces. Grundlæggende kan underviserens rolle 
opdeles i tre typer (Pedersen & Lyager, 2008). I rollen som underviser 
arbejdes der ud fra den viden, som primært befinder sig hos 
underviseren. Underviserens rolle handler om at skabe en 
læringssituation, hvor hans viden kan overføres til deltagerne. I rollen 
som vejleder arbejdes med den tavse – personlige eller faglige – viden, 
der er i gruppen, men som endnu ikke er delt blandt deltagerne og derfor 
ikke er tydelig og brugbar til ændring af bevidsthed og handling. Det er 
vejlederens rolle at hjælpe gruppen med at gøre deres tavse viden 
tilgængelig. I rollen som facilitator arbejdes der dels med den viden, der 
er i gruppen af deltagere, og dels med den viden, de endnu ikke har 
ikke-viden eller tavs viden) (Pedersen & Lyager 2008: 89). I X- 
tilgangen ses primært rollen som underviser, mens Y-tilgangen bruger 
både vejleder og facilitator. 

I næsten al entreprenørskabsundervisning indgår teori- og 
praksiselementer. Teoribaseret bruges om den tilgang, hvor der er en 
underviser, som med udgangspunkt i teoribøger eller cases fortæller om 
og diskuterer, hvad andre entreprenører har gjort, og hvordan man kan 
beskrive deres virksomheds livscyklus. Med praksisbaseret menes den 
tilgang, hvor de studerende lærer gennem interaktion med praksisfeltet. 
Det interessante i litteraturreview’et er at forholde sig til 
sammenhængen mellem teori og praksis i undervisningen. I X-tilgangen 
er praksis et øvefelt for teorien, mens praksis og videnstilegnelse er 
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uadskillelige i Y-tilgangen. Det er igennem reflekteret praksis at, viden 
tilegnes i Y-tilgangen. 
 
I nyere entreprenørskabsforskning anvendes begreberne causation- og 
effectuation-logikker

 

 som udtryk for forskellige tilgange til anvendelse 
af viden i forbindelse med foretagsomhed (Sarasvathy, 2001a).  
Causation-logik følger tæt den traditionelle måde at ræsonnere på, som 
vi finder den på MBA-kurser og i klassiske lærebøger (Sarasvathy, 
2001a, 2001b). Her tages målet for givet, og der lægges planer for, 
hvordan man kan nå målet mest hensigtsmæssigt. Man starter med at 
identificere et problem og beskrive kuren. På den måde har vi et mål, 
som vi arbejder hen imod. Dette er X-tilgangen. 

Effectuation-logik derimod er det modsatte af causation. Her tages der 
udgangspunkt i tre typer af midler: ’Hvem er jeg’, ’hvad kan jeg’ og 
’hvem kender jeg’? Målet bestemmes således i høj grad af midlerne og 
kan naturligvis ændre sig løbende i processen, efterhånden som de 
tilgængelige midler ændrer sig. Dette er Y-tilgangen. Det siger sig selv, 
at en entreprenør vil have andre og måske bedre midler og ressourcer 
efter at have været i gang i tre år end i de første måneder. Disse tilgange 
har også konsekvenser for den måde, entreprenørskabsundervisning 
tilrettelægges på. 
 
En særlig udfordring i entreprenørskabspædagogikken knytter sig til 
evaluering/eksaminering

Hvad skal en entreprenørskabsstuderende egentlig kunne for at bestå? 
Hvad er de relevante kompetencer? Der er flere bud på dette. Binks et 

 af studerendes kompetencer. Man får, hvad 
man måler, og man er nødt til at tage skridtet fuldt ud, hvis 
handlekompetence også skal være en faglighed og være en integreret del 
af den flerhed af kompetencer, som udledes. På universitetet skal 
kritisk-analytisk evne stadig være en bærende faktor for de 
metakompetencer, studerende får med sig – denne evne til at stille 
spørgsmålstegn ved kilder og være berettiget kritisk er en meget vigtig 
demokratisk evne, men når vi ønsker handlingsorienterede studerende, 
er denne evne måske ikke nok? Det er vigtigt, at det ikke bliver enten-
eller men et både-og. I afsnit 3.5. om handlekompetence diskuteres dette 
nærmere. 



58 
 

al. (2006) peger på, at følgende kompetencer er i fokus: Creativity, 
independent thinking, opportunity recognition and exploitation. 
Heinonen & Poikkijoki (2006) siger, at  
 

”Entrepreneurial behaviour has become more and more 
common, calling for better entrepreneurial skills and abilities 
for dealing with current challenges and uncertain future. An 
innovative approach to problem-solving, high readiness for 
change, self confidence and creativity – all attributes related 
to entrepreneurship – constitute a viable platform for 
development in any society.” ( Heinonen & Poikkijoki, 
2006:8).  

 
Disse overvejelser beskriver i høj grad Y-tilgangens syn på evaluering, 
mens der ikke er nogen eksplicitte overvejelser om, hvorledes 
entreprenørskabsundervisning med fokus på personlige kompetencer 
fordrer anderledes evalueringstilgange end de traditionelle 
undervisningsfag på universitetet. 
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 X-tilgang (faglig 
kompetence) 

Y-tilgang (personlig 
kompetence) 

Pædagogisk tilgang 
(Herskind) 

Bottom-up (disciplin- 
orientering) 

Top-down (problem- 
orientering) 

Læringsbegreb Kumulativ 
(overførsel) 

Relationel 
(facilitering/vejledning) 

Sammenhæng 
mellem teori og 
praksis 

Handling forudsætter 
fagspecifik viden 

Viden skabes gennem 
praktiske erfaringer 
(handlinger)  

Logikker 
Ontologi 

Causation (viden som 
en global 
forretningsplan) 
Verden som 
grundlæggende 
forudsigelig 

Effectuation (viden 
som små skridt af fuld 
kontrol) 
Verden som 
grundlæggende 
uforudsigelig og 
dynamisk 

Evalueringsformer Reproduktion af 
viden, fokus på 
analyse 

Evne til at demonstrere 
foretagsomhed, 
kreativitet 

 
Fig. 1: Forskellige tilgange til entreprenørskabsundervisning som 
henholdsvis personlig og faglig kompetence 

3.3.1. Pædagogisk tilgang 
X-tilgangen ser entreprenørskabsundervisning som enkeltstående 
fagligheder (fx marketing, regnskab m.m.) i forbindelse med 
virksomhedsopstart og har dermed en funktionel/disciplinorienteret 
tilgang til undervisningen. Ved at deltagerne kumulativt tilegner sig 
disse kompetencer, bliver de i stand til at formulere en forretningsplan 
med udgangspunkt i en egen ide (Katz, 1999; Hindle, 2005). Ideelt 
bliver deltageren i stand til at få systematik og overblik og dermed 
identificere mulige faldgruber i forhold til at etablere ny virksomhed. 
Hermed sker transitionen fra ”glad amatør” til en professionel 
iværksætter, som er i stand til at stille sofistikerede spørgsmål, 
legitimere sig i forhold til venture kapitalister og andre investorer og 
gennemskue komplekse sammenhænge i forhold til at tilegne sig værdi 
på baggrund af opfindelsen eller den gode ide.  
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I modsætning hertil mener Y-tilgangen, at opgaven i 
entreprenørskabsundervisning er at give deltagerne en holistisk og 
problemorienteret forståelse (McMullan & Long, 1987; Chia, 1996; 
Gibb, 2002, 2004; Löbler, 2007). Löbler (2007) har konstruktivistisk 
beskrevet to tilgange til måden at undervise i entreprenørskab, betegnet 
som ”katte” eller ”hunde”. Han skriver, at katte lærer, og hunde kan lide 
at blive undervist. Löbler beskriver hundetilgangen som den, hvor de 
studerende sidder i klasseværelser og bliver ”fyldt på” af en underviser, 
mens kattetilgangen er der, hvor de studerende skal tage udgangspunkt i 
et problem (i modsætning til disciplinorienteret tænkning eller 
”pyramidetænkningen” som beskrevet af Hindle, 2005). McMullan & 
Long (1987) påpeger, at undervisningen frem for at være 
disciplinorienteret skal dreje sig om en række problemstillinger, de 
hævder enhver entreprenør står over for. Ligeledes fremhæver Chia 
(1996) behovet for udvikling af personlig kompetence og 
”entrepreneurial imagination” i entreprenørskabstilgangen til pædagogik 
( Jf. Chia,1996:411). 

3.3.2. Læringsbegreb 
I X-tilgangen er læringsbegrebet i høj grad bygget op om 
”tankpassermodellen”. Læreren hælder viden på deltagerne, som passivt 
modtager og derved efterhånden opbygger (kumulerer) underviserens 
viden. Denne undervisningstilgang er bestemt ikke populær i teorien og 
bruges ofte som stråmand i forhold til at beskrive den læringstilgang, 
der traditionelt har været fremherskende på universiteterne (se Hegart, 
2006 for et overblik over underviseres holdninger). Der er derfor i 
litteraturreviewet heller ikke nogen, der åbent bekender sig til denne 
model, men den kan alligevel ses implicit i en række bidrag. Et 
eksempel på dette er Hindle (2001), som fokuserer på eksemplarisk 
læring og har stærk fokus på underviserens kompetence. Fiet (2000) 
kommer med et malende eksempel:  
 
“As I walked confidently to first class with my folder of 25 overheads, 
the following question occured to me: “If I were a student, would I want 
to see any of these overheads?” The answer that came to me was a 
resounding NO.” (cf. Fiet, 2000:108) 
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Fiet (2000) beskriver i en artikel om ”the pegagogical side of 
entrepreneurship theory”, hvordan entreprenørskabsteori meget let går 
hen og bliver så kedeligt at de studerende forveksler livet som 
entreprenør med deres oplevelse af, at ”Theory is boring! Lectures are 
boring! School is boring!” (Fiet, 2000:101), og dermed bliver livet som 
entreprenør tilsvarende ikke set som attraktivt. Samtidig påpeger 
artiklen, at det vigtigste er at udvikle de studerendes personlige 
kompetencer – hvilket der ikke gives en beskrivelse af, hvordan kan ske, 
ud over at undgå overheads og gå til de studerende med større grad af 
interaktivitet.  
 
I Y-tilgangen er der en stærk vægt mod underviserens rolle som 
facilitator/vejleder. Vejlederen skal i sin pædagogiske tilgang tage 
udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer og hjælpe dem til at 
reflektere over disse (Gibb, 2002). Ligeledes peger Connor et al. (1996) 
på Kolbs cykliske tilgang til læring, hvor al videnstilegnelse betragtes 
som til-læring frem for læring. Det vil sige, at deltagerne i deres læring 
bygger videre på eksisterende vidensstrukturer og i nogle tilfælde river 
dem ned. Harkema & Schout (2008) tager udgangspunkt i student-
centered learning i entreprenørskabsundervisning og er endnu et 
eksempel på en y-baseret tilgang.  

3.3.3. Sammenhænge mellem teori og praksis 
X-tilgangen til sammenhængen mellem teori og praksis er i høj grad at 
se praksis som en øveplads, hvor de fagligheder, som er tillært i 
klasseværelset, kan afprøves. Virkeligheden introduceres som et 
reflektionsrum, hvor de teoretiske pointer kan styrkes – for eksempel 
ved at ”bringe virkeligheden ind i klasseværelset” via gæsteforelæsere, 
levende cases, rollespil og lignende (Gartner & Vesper, 1994), ved at 
skabe overraskelser og brud med rutiner (Fiet, 2000).  
Y-tilgangen til sammenhængen mellem teori og praksis i undervisning 
understøtter som hovedprincip den adfærd, som kobler sammenhængen 
mellem en ide og en handling i forhold til at udforske denne ide. 
Udgangspunktet er her – i modsætning til X-tankegangen – ikke generel 
og objektiveret viden, men i høj grad subjektets forståelse af muligheder 
for og begrænsninger forbundet med at handle. Ideelt skal deltagerne 
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opleve det som succesfuldt at omsætte forestillinger om handlinger til 
forandrende handlinger. Kravet om handling står centralt i dette 
perspektivs læringsmål (Saravathy, 2002; Gibb, 2002). Det er igennem 
handling, at deltageren får en erfaring, som positivt understøtter ønsket 
om mere handling og overvindelse af frygten for at omsætte ideer til 
handling. Det er en grundlæggende overbevisning, at det er gennem små 
skridt, at forretningsmuligheden vokser frem (dvs. emergerer), og 
deltageren kender ikke nødvendigvis den fulde konsekvens af sine 
handlinger. Virkeligheden er med andre ord ikke forudsigelig længere 
frem end til den næste handling (Sarasvathy, 2008). Dermed følger 
deltageren ikke en fuldt udviklet plan, men lader mulighederne vokse 
frem og handler på dem, efterhånden som de opstår i forløbet. Formålet 
er at give deltageren erfaringen med at håndtere disse uforudsigelige 
processer ved at prøve og lære.    
Et eksempel på et pædagogisk forsøg på at skabe sammenhæng mellem 
teori og praksis er lanceringen af problembaseret undervisning (PBU) 
eller problembaseret læring (PBL).  
Problembaseret undervisning (PBU) er udviklet gennem 1970’erne. 
Sørensen & Laursen beskriver, at der er ved at opstå en 3. generation af 
PBL på Ålborg Universitet på de erhvervsøkonomiske studier, som har 
handling og konstruktion af virkeligheden som omdrejningspunkt 
(Sørensen & Laursen, 2009).  
I 1. generation af PBL var fokus at gøre studierne mere relevante ved at 
tage udgangspunkt i et faktisk problem. Målet var ikke en egentlig 
operationel løsning, men ”praksis blev brugt som relevanskriterium og 
reflektionsplatform” (ibid.: 3). Et eksempel på dette er, at der tages 
udgangspunkt i et komplekst problem, som ikke kun har én måde at 
blive løst på. Dette minder på mange måder om den proces, som 
entreprenøren går igennem, når muligheden skal udvikles til en 
forretning. I undervisningen kunne PBL for eksempel tage 
udgangspunkt i følgende åbne spørgsmål: ”Hvad er en forretning”? Ved 
at stille et sådant problem op tvinger man de studerende til at tænke på, 
hvad der er indeholdt, og hvad der er ekskluderet i deres opfattelse af 
”en forretning”. Er det eksempelvis at sælge is på gaden? Skal man have 
overskud? Er en forretning det samme som en virksomhed? Osv. osv. 
Det kræver en søgen efter svar, som kan tage forskellige metodiske 
udgangspunkter. 
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2. generation af PBL er mere løsningsorienteret. Her er målet at 
bearbejde problemerne i tæt samarbejde med aktører uden for 
universitetet – problemejerne og samarbejdet resulterer i udviklingen af 
egentlige problemløsningsforsøg (ibid.: 3).  
Eksempelvis kan de studerende spørge folk på gaden, hvad de mener en 
forretning er (erfaringsbaseret tilgang), eller man kan se i tekstbøger og 
finde teorier, som beskriver sagen (teoretisk tilgang); men det er den 
studerende og ikke underviseren, som skal vurdere og finde frem til 
løsningen på problemet. I 2. generation kan de studerende tage fat på at 
udvikle produkter for en ekstern kunde, som det eksempelvis er tilfældet 
hos Kaospiloterne. Hos kaospiloterne har undervisningen ofte 
udgangspunkt i 2. Generation, hvor der udvikles nye 
produkter/koncepter i samarbejde med kunder uden for uddannelsen.  
I den 3. generation af PBL, som er på vej, skriver forfatterne, at  
 

”Denne iterative proces resulterer i såvel praktiske løsninger 
som ny viden i form af modificerede teorier afledt af det ofte 
nye problem, de studerende har kastet sig ud i” (ibid.: 3).  

 
I denne tilgang vil resultatet være, at der opstår nye produkter, men at 
tilblivelsen af disse nye produkter/koncepter også bevirker, at teorierne 
modificeres.  
Denne tilgang, som (også) indbefatter den handlende del, er meget vagt 
beskrevet i den eksisterende litteratur.  
 
Béchard & Grégoire (2005) har foretaget et litteraturreview af samtlige 
artikler, som indbefatter entreprenørskabsundervisning. De peger på en 
generel lav forekomst af artikler, som beskriver undervisning i 
entreprenørskab. Hvad dette forhold skyldes, kommer de ikke ind på.  
Tillige anbefaler de, at entreprenørskabsundervisning i højere grad også 
skal omfatte etiske og social-kognitive aspekter af entreprenørskab. 
Eksempelvis skal studerende forholde sig til etiske og uetiske måder at 
frembringe forretninger og produkter på. Dette aspekt af 
entreprenørskabsundervisning er hyppigere et aspekt af social-
entreprenørskab, hvor man netop beskæftiger sig med sammenhængen 
mellem etik og profit (Austin et al., 2006).   
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Ligeledes påpeger de, at den social-kognitive del er mangelfuld i den 
eksisterende litteratur, hvor der mangler fokus på de studerendes styrker 
og læringsstile i forhold til livet som entreprenør. De beskriver, at det er 
nødvendigt at se på de forskelle, som kendetegner entreprenører, i stedet 
for at se på en ”entreprenør” som en fælles masse. Denne del er i de 
seneste år blevet beskrevet mere grundigt (se f.eks. Carsrud & 
Brännback, 2009). Tidligere prøvede man at identificere egentlige 
entreprenørielle personlighedstræk (McClelland, 1987), hvilket har vist 
sig at være et mere eller mindre dødt spor. I stedet er fokus flyttet til, at 
man i højere grad ser på gruppen af entreprenører som et heterogent felt, 
hvor der i højere grad skal tages udgangspunkt i at - også - entreprenører 
er forskellige (Sarasvathy, 2008) og dermed kræver forskellige 
motivationelle tiltag for at overleve livet som entreprenør. Ligeledes 
skal undervisningen tage højde for, at entreprenører ikke udgør en fælles 
masse, men tværtimod er meget forskellige. Den sidste del, hvor fokus 
flyttes til at se på entreprenører som værende forskellige, indebærer 
også, at der i stigende grad bør fokuseres på didaktikken i forhold til 
træning i at udvikle muligheder og handle på dem.  

3.3.4. Logikker og ontologi 
Entreprenørskabsundervisning kan inddeles i en tilgang som jeg vil 
kalde for X og Y.  
X bygger på en grundlæggende forståelse af, at verden kan forudsiges 
og dermed planlægges. Denne tilgang betegner Sarasvathy (2001a, 
2001b, 2008) som causation.  
Forretningsplanen er et eksempel på causationlogik i 
entreprenørskabsundervisning. Russell et al. (2008) bruger for eksempel 
konkurrencer omkring udvikling af forretningsplaner i deres 
undervisning. Dette er et eksempel på en causationlogik. Endvidere er 
også Kotlers (1991) model et eksempel på det samme. Denne 
undervisning er typisk (i korte træk) opbygget efter: 
 
1. Analyse af langsigtede muligheder på markedet 
2. Undersøgelse og udvælgelse af markedet – herunder segmentering 
3. Design af marketingstrategier 
4. Planlægning af marketingprogrammer 
5. Organisering, implementering og kontrol af markedsindsats. 
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Denne opbygning af undervisning finder man også i megen 
undervisning baseret på forretningsplanen. Der undervises således i 
strategisk og kalkulerbar viden. Om dette siger Gibb (2002):  
 

”It can be questioned as to whether the notion of a (Business) 
plan is an adequate metaphor for the entrepreneurial act.  It 
can be argued that it is more a reflection of the attempt by the 
providers of banking, accounting and commercial consulting 
services to the entrepreneur and owner-manager to reduce 
the world and make sense of things in their terms…..It seems 
almost certain that the concept of the business plan was not 
invented by the entrepreneur!” (Gibb, 2002: 241) 

 
Fordelene ved undervisning efter en causationlogik er, at man ved, hvad 
man får, og at man som kommende entreprenør kan overbevise 
investorer om forretningens bæredygtighed. Ulempen er, at for faste mål 
kan hæmme en (måske påkrævet) kursændring. Den bagvedliggende 
tænkning er, at markedet og muligheden allerede eksisterer, og 
udfordringen i denne type undervisning er at koble ny viden med 
erkendte problemstillinger. Formålet med en causationlogik er at hjælpe 
entreprenøren med at gøre sine ideer eksplicitte – i forvejen at overveje 
så mange aspekter som muligt omkring den forestående 
virksomhedsopstart. Dette for at foregribe eventuelle problemer og for 
at se, om de enkelte elementer i forretningsplanen hænger sammen 
(Kirby, 2003). 
 
Den anden tilgang - Y - bygger på en forståelse af, at verden ikke kan 
forudsiges længere end til næste handling – og at der bag ved den åbner 
sig helt nye perspektiver, som først eksisterer efterfølgende. Den tilgang 
betegner Sarasvathy (2001a, 2001b, 2008)som effectuation. 
I en effectuationlogik, som kendetegner Y-perspektivet, ændres fokus 
hele tiden mod det punkt, hvor der er mest motivation og en umiddelbar 
forretningsmulighed. Denne undervisning tager udgangspunkt i, at 
individet har nogle bestemte ressourcer, men ikke et bestemt mål. 
Forretninger eller projekter fremkommer som partnerskaber, hvor 
risikoen bliver delt mellem forskellige aktører. Det indebærer, at man 
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skal afdække sine personlige kompetencer for at kende sine styrker og 
svagheder. På den måde kan man sammensætte et team, som 
understøtter de kompetencer, der er i gruppen. Den bagvedliggende 
tænkning er filosofisk af natur: ”Hvordan opstår ideer, som ikke 
eksisterer endnu”, og ”Hvordan skaber man sig et marked, man endnu 
ikke kan forestille sig?” (Sarasvathy, 2001a, 2001b) 
 
Effectuationlogikken understøtter umiddelbart og direkte opfattelsen af 
entreprenørskab som foretagsomhed. Ved netop at tage udgangspunkt i 
den enkelte entreprenørs kompetencer og muligheder lettes 
transformationen fra ide til handling mest muligt. Det er simpelthen 
selve kernen i effectuationlogikken, at den korteste vej er den mest 
interessante - ikke til et forudgivent mål, men til handling. Undervisning 
i entreprenørskab må således ifølge Sarasvathy (2001a) skifte fokus: 
 

 ”The focus in our classrooms, for example, would shift 
from”how to build a successful firm” or “how to become a 
successful entrepreneur” to “what types of ideas and 
opportunities should YOU pursue?” or “given who you are, 
what you know, and whom you know, what types of economic 
and/or social artifacts can you, would you want to, and 
should you create?” (ibid.: 258) 

 
Gibb (2002) har samme fokus og beskriver det udgangspunkt, 
entreprenørskabsundervisningen bør have, på denne måde: 
 

“What do they need to know, why do they need to know it and 
how do they need to be able to adapt and develop themselves 
to cope with, create and perhaps enjoy uncertainty and 
complexity, are key questions to be addressed. 
By answering them, it should be possible to conclude as to 
what the broader ‘enterprise’ paradigm can offer.”         
(Gibb 2002: 243) 

 
Ved at tage udgangspunkt i effectuationlogikken undgår man, at 
undervisning bliver oplæring i stereotype billeder af 
”superentreprenøren”. Superentreprenøren er metaforen for de 
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personlighedstræk, visse personer besidder. Der er skrevet meget 
litteratur om entreprenørens personlighedstræk (McClelland, 1987). 
Disse karaktertræk kan beskrives som ”initiativrig, energisk, stor 
gennemslagskraft, stor selvtillid, risikovillig samt mangel på respekt for 
autoriteter”. Sådanne personer vil, uanset hvordan de bliver undervist, 
have en større sandsynlighed for at starte selvstændig virksomhed, da 
det passer til deres natur at starte selv. Risikoen i denne diskussion er, at 
entreprenørskabsundervisningen kommer til at handle om at få flest 
mulige til at ligne denne karikatur eller dette ideal af en 
”superentreprenør”. Dermed bliver de historier, der bliver fortalt, ”War 
Stories” fra ”superentreprenører” til ”superentreprenører”. De historier, 
der handler om andre former for entreprenørskab og andre typer vækst, 
for eksempel den sociale entreprenør, som har stor betydning for 
lokalsamfundet, fortælles ikke, og de rollemodeller, der understøtter 
andre typer af entreprenører, vises ikke.  
 
Hindle beskriver tilgangen til undervisning i entreprenørskab i konceptet 
”the plus zone” (Hindle, 2005; Hindle, 2001). Dette beskriver han 
gennem Whitheheads karakteristik af universitetsuddannelser som:  
 

”the whole that remains when the parts you were taught have 
been forgotten” (Hindle 2005: 112).   

 
Med dette mener han, at der sker en internalisering, og at det, som står 
tilbage efter uddannelsen, er summen af alt det, som er lært, og ikke blot 
enkeltdelene. I forhold til entreprenørskab handler dette om at lære så 
mange enkeltdele som muligt - og så at praktisere dem i virkeligheden. 
Summen af de teoretiske og de praktiske færdigheder, som bliver tilbage 
efter uddannelsen, er med Hindles beskrivelse ”uddannelse i 
entreprenørskab”. Den rette måde at undervise er det, som han kalder 
”the wheel template for building entrepreneurship curriculum” (Hindle 
2005), hvor forretningsplanen er det, som binder alle fag sammen. 
Forretningsplanen skal være det, som den studerende undersøger verden 
ud fra. Når dette ikke sker i dag, er det, fordi business schools 
underviser efter pyramidemodellen, hvor enkeltfagene er adskilt (Hindle 
2005:118) på lignende måde som anfægtet af Sarasvathy i MBA- 
undervisning (Hindle betegner det som MBA-regimet). Her er der fag 
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som marketing, organisationsteori, regnskab og økonomi, hvor toppen 
af fagpyramiden er virksomhedsstrategi, og dette fag kroner det syn, 
som undervisningen er sat sammen efter. Pyramidetilgangen er den som 
Sarasvathy betegner som causation. Både Sarasvathy og Hindle 
beskriver den internalisering, som er ønskelig, men giver ingen præcise 
beskrivelser af, hvordan den kan ske. Hindle siger, at underviseren skal 
være en rollemodel, som kan sprede engagement og både være praktisk 
funderet i reel erfaring med opstart (og have erfaring med fallit) og have 
en akademisk grad i entreprenørskab. Kombinationen af praktisk 
erfaring og akademisk træning i specifik entreprenørskabsteori er 
sjælden blandt undervisere på universiteterne.  

3.3.5. Evalueringsformer 
Det er slående, at der i den reviewede litteratur ikke er nogen bidrag, der 
laver en stærk kobling mellem de kompetencer, man forventer skal 
opøves gennem entreprenørskabsundervisningen, og hvordan man vil 
evaluere disse i undervisningen. Det kan forklares ved, at undervisning 
og evaluering ikke ses som stærkt koblede i en international 
undervisningsdidaktik. Dette står i skærende kontrast til anden litteratur, 
som peger på, at eksamen er en integreret del af deltagernes motivation 
og orientering i et fag. De studerende læser med henblik på, hvad de 
skal udmåles i. Dette fænomen kaldes washback i litteraturen (Caudery, 
2002; Alderson & Wall, 1993).  
 
I X-tilgangen minder evalueringen i høj grad om de evalueringsformer, 
som findes for andre akademiske uddannelser. Der er fokus på 
deltagernes evne til at analysere og kondensere viden, jf. læringshøjder 
m.m. (Biggs, 2003). 
 
I Y-tilgangen er der i højere grad fokus på evnen til at handle og 
omsætte viden. Dette skaber udfordringer i forhold til evaluering og 
eksamen, som den traditionelt udfolder sig på universiteter og højere 
læreanstalter. McMullen & Long (1987) peger på vanskelighederne ved 
at passe en eksperimenterende undervisningsform som den, der 
associeres med Y-tilgangen i entreprenørskabsundervisning, ind 
sammen med traditionelle akademiske fag. Samme problematik peges 
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der på i Hegarthy (2006), som kommenterer at bedømmelsesmetoderne 
fra øvrige universitetsfag passer dårligt på entreprenørskabsfag.  
 
Eksempelvis ved problembaseret læring (PBL), som har den 
implikation, at det er svært at måle, hvad de studerende har lært. Til en 
underviser stilles der krav om at kunne måle, hvad de studerende har 
lært. Hvis de studerende har lært forskellige ting og brugt forskellige 
metoder til at komme frem til deres viden, kan det virke uoverskueligt 
for en underviser at stille eksamensopgaver, som tilfredsstiller 
studienævn og administration. Det er således en stor del af udfordringen 
i entreprenørskabsundervisning at arbejde med eksamensformer. 
Problemet med nye eksamensformer er derfor mere komplekst, end at 
det bare er modstand fra det øverste administrative lag. Problemet er 
både top-down (administrationens krav om sikre og kendte 
evalueringsformer) og bottom-up (studerendes usikkerhed og tvivl 
omkring nye eksamensformer). Derved afholdes undervisere muligvis 
fra at lave problembaseret undervisning. ”Washback” (Caudery, 2002; 
Alderson & Wall, 1993) er beskrivelsen af, at studerende læser med 
henblik på, hvad de skal måles på. 
 Hvis en underviser forsøger at lave problemorienteret undervisning, 
men samtidig laver eksamensformer, som fastholder et rigtig, og et 
forkert svar, vil de studerende hurtigt afholde sig fra at afprøve metoder, 
som kan give lave karakterer. Mange entreprenørskabskurser, som tager 
udgangspunkt i handlingsorienteret og problemorienteret undervisning, 
risikerer at fejle, hvis eksamen ikke medtænkes fra starten. Denne 
problemstilling diskuteres mere indgående i afsnit 6.6. om læringsmål 
for nye uddannelser.  
 
Det kan virke paradoksalt, at undervisere, som har lyst til at undervise 
problemorienteret og ved, at det kan styrke de studerendes 
foretagsomhed og lyst til at lære, bliver afholdt fra at gøre dette på 
grund af regler om eksamen. Barriererne kommer dog ikke kun fra 
administrationen og underviserne. Warren et al. (2005) beskriver, at de 
studerende har barrierer ved at arbejde med problembaseret 
undervisning, blandt andet fordi de er trygge ved og vant til tekstbøger 
og underviserstyret undervisning. Warren et al. nævner, at det er svært 
at få de studerende til at håndtere tvetydigheder og usikkerhed i forhold 
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til arbejdsmetoder med mere sikre svar. Psykologisk kan dette forklares 
med, at det først er på det tidspunkt, hvor vi oplever, at nye vaner har et 
større udbytte, at vi vælger at overgive os til nye handlemåder og gør 
dem til vores foretrukne valg. Før det er blevet et foretrukket valg, skal 
der kraftig styring til for at få mennesker til at ændre vaner. I afsnit 
3.8.2. vil Damasios teori om somatiske markører belyse, hvordan 
undervisere kan arbejde med at ændre de studerendes vaner. På samme 
måde skal ledelsen på videregående uddannelser kræve forandrende 
handlinger, for at underviserne kan få succesoplevelser med nye 
undervisningsmetoder, som derved kan blive deres foretrukne valg. På 
samme måde skal politikerne kræve forandrende handlinger for at få 
ledelsen på videregående uddannelser til at ændre vaner. Dette er blandt 
andet sket, ved at regeringen har krævet, at entreprenørskab skal skrives 
ind i fagudbuddet på alle landets videregående uddannelser fra 2008.  

3.4. Opsamling på litteraturreview 
På baggrund af mine litteraturstudier sammenholdt med Béchard & 
Grégoire (2005) har jeg identificeret huller i forhold til 
entreprenørskabsundervisningen, som jeg ikke mener, er fyldestgørende 
beskrevet. Disse er: 
 

• Mangelfuld beskrivelse af foretagsomhed som element i 
entreprenørskabsundervisning, når der samtidig peges på 
vigtigheden af, at studerende har et højt self-efficacy og en evne til 
at handle på deres kreativitet. 

• Uoverensstemmelse mellem det at ville fremme foretagsomhed, 
men uden at forholde sig til didaktikken – altså mangelfulde 
didaktiske anvisninger på, hvordan man fremmer foretagsomhed. 

• Manglende læringsmål for foretagsomhed, som giver bagslag i 
forhold til, at det bliver svært at måle foretagsomhed. 
 

For det første er det slående i litteraturen, at der ikke er nogen referencer 
tilbage til læringsteori eller til den del af den psykologiske litteratur, 
som beskæftiger sig med handlekompetence. Dette er måske især 
bemærkelsesværdigt, fordi disse begreber har været centrale 
omdrejningspunkter for forskningen inden for psykologi og læringsteori. 
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Denne forskning og dens relevans for forskning i 
entreprenørskabsundervisning vil jeg komme ind på i det næste afsnit.  
Selv i den del af litteraturen, som beskæftiger sig med personlige 
kompetencer inden for entreprenørskabsundervisning, begrænser man 
sig til at præsentere normative anvisninger og gode råd uden at forholde 
sig til de bagvedliggende processer, for at personlig kompetence styrkes. 
Litteraturen på området forholder sig heller ikke eksplicit til 
sammenhængen mellem måling og læring. Der er mindst tre 
udfordringer forbundet med at udprøve læring i 
entreprenørskabsundervisning. For det første udbydes 
entreprenørskabsundervisning på universiteterne sammen med en række 
andre og mere traditionelle fag, som har socialiseret deltagerne til at 
blive udprøvet i deres faglige kompetencer. Det er udfordrende både for 
undervisere og for deltagere i undervisningen ”at skifte spor” i forhold 
til eksamensforventninger og udarbejdelse af eksamensopgaver. 
Resultatet er ofte (jf. wachback), at eksamensformerne modarbejder 
sigtet med undervisningen. For det andet har universitetssystemet svært 
ved at indpasse udprøvningen af handlekompetence med udprøvningen 
af faglig kompetence. ECTS tager som udgangspunkt højde for 
mængden af litteratur, som gennemgås i faget, snarere end udbyttet. For 
det tredje er der få erfaringer på universitetet med at beskrive 
læringsmål for personlig kompetence. Der er brug for mere systematisk 
overvejelse om, hvordan læringsmål af denne type kan indgå i 
universitetets eksamensformer. Fokus er altså på at fremme handling. 
Men hvad betyder handling egentlig? 
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3.5. Handling  
At ”handle” har mange dagligdags betydninger.  
At handle kan betyde alt fra at købe varer i en butik (”Vil du med ud at 
handle?”) til noget mere abstrakt; blot det ”at gøre noget”. Når vi siger 
”der må skrides til handling!”, menes der at gøre noget fysisk synligt til 
forskel fra at sidde og tale eller skrive om det.  
Kan handling være at tale? Ifølge Weicks teori om sensemaking (Weick, 
1987, begriber vi verden gennem sensemaking. Weick beskriver, at vi 
først ræsonnerer over tingene – altså en kognitiv disciplin. Samtidig 
med denne kognitive ræsonnering taler vi med andre, hvilket eventuelt 
sætter en handling i gang. Altså starter handlingen med en indre 
kognitiv ræsonnering, som i en simultan og dynamisk proces fører til en 
bestemt handling. Eksempelvis kan jeg tænke, at ”nu vil jeg ringe til 
salgschefen for IKEA og fortælle om min ide”. Hvis jeg blot tænker 
dette, har det været en indre kognitiv handling, da min hjerne har set en 
fremtidig handling (mental simulation) (Eysenck & Keane, 2000: 460) 
og skabt en forestilling om et eventuelt udkomme af denne handling.  
 
Karl Weick giver med sit begreb om sensemaking en beskrivelse af, at 
vi oplever og reagerer på ændringer, som er svære at sammenfatte på 
anden måde, end at ”noget er anderledes og kræver en handling”:  
 

”Sense making involves the ongoing retrospective 
development of plausible imaged that rationalize what people 
are doing.”(Weick, Sutcliffe & Obstfeld, 2005:409).  

 
Sensemaking er med andre ord med til at tydeliggøre det, som sker, 
forud for en handling. Sensemaking som teori beskriver den dynamiske 
bevægelse, hvor handling går fra at være tale og påvirkning af andres 
handlinger over til egen handling på baggrund af refleksion og valg. 
Weick bruger eksemplet med sygeplejersken, som iagttager en patient, 
hvor noget er galt (Weick, 2005: 410-413). Hun kan sætte en handling i 
gang hos lægerne ved at give en legitim begrundelse for sine 
observationer, som er kondenseret på baggrund af mange samvirkende 
faktorer; hudfarven er svagt gul, øjnene er spærret lidt op, der er en 
rynke i panden. Alle disse små indikatorer på, at der er noget i vejen, er 
det, som udgør en specifik faglighed, da det netop er sygeplejersken 
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med sin faglighed, som kan få mening (sense) ud af alle disse små 
ændringer og foretage den handling, som kan få en læge til at gribe ind.  
Foretagsomhed er i denne beskrivelse at gøre noget, som kan få andre til 
at handle. Foretagsomhed er altså i et sensemakingperspektiv at udføre 
en handling, som kan få andre til at handle.  
 
Weicks teori om sensemaking mangler beskrivelsen af, hvordan man 
kan få andre til bevidst at gøre noget foretagsomt. Hvordan kan man 
undervise i at være observant på det, som gør en forskel? Hvordan kan 
man undervise sygeplejersker i at have en observationsevne, som 
sammenfatter alt i et splitsekund, og derefter bevidst handle ud fra den 
faglighed? Sensemaking er et deskriptivt begreb, som på glimrende vis 
beskriver, hvordan vi ræsonnerer, taler og handler på én og samme tid. 
Sygeplejerskenen kan lære at handle foretagsomt, ved at hun får 
succesoplevelser med at sætte forandrende handlinger i gang. Disse 
gradvise succesoplevelser kan trænes. Samtalen sætter en gnist i gang 
og kan blive omsat til en forandrende handling, hvis vi har 
foretagsomhed.  
 
En lignende teori om handling finder man hos Ajzen. Ajzen har en teori 
om planned behaviour og beskriver, at vores perception og oplevelse af 
at ønske os noget attråværdigt kan forudsige konkrete handlinger (Ajzen 
2002, 2004). Dog skriver Ajzen, at vores intentioner om at handle er 
langt større, når vi forbinder det, vi skal, med noget rart:  

"intentions tend to overestimate readiness to perform 
desirable behaviors and underestimate readiness to perform 
undesirable behaviors” (Ajzen, 2004: 1108).   

Fra den indre kognitive handling kan jeg skride til talemæssig handling 
og rent faktisk ringe til IKEA. Ved at overskride den indre kognitive 
grænse for handling bliver det nu en handling i verden. Nu kan jeg 
fortælle salgschefen om min idé og få et møde. I grænsen fra ”indre 
tale” til ”handling i verden” kan jeg møde modstand og eventuelt få en 
afvisning. Det er i overskridelsen fra ”handling i verden” til 
”forandrende handlinger”, at handlingen betegnes som foretagsomhed.  
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Figuren viser, hvordan foretagsomhedsbegrebet knytter sig til 
handlingsbegrebet. I overskridelsen fra handling i verden, som ikke 
involverer en anden aktør, til den forandrende handling, hvor der er en 
påvirkning af en anden person, ses foretagsomhedsadfærd.  
Det nye ved figuren er at påpege sammenhængen mellem handling – 
bredt set – og foretagsomhedsadfærd.  
  
Troen på, at en fremtidig handling vil lykkes, kan trænes gennem 
undervisning (Cooper & Lucas, 2004, 2007). Det forholder sig lidt mere 
komplekst i situationer, hvor der i stedet for tale er skrift som objekt. 
Det første skridt er, som i det første eksempel, den kognitive proces at 
ræsonnere og tænke. Det andet skridt er her en skriftlig handling. Også i 
dette tilfælde er kognitiv ræsonneren blevet til en fysisk handling i 
verden. Hvis denne skriftlige handling har ændret andres adfærd, er det 
en forandrende handling. Da Freud skrev om psykoanalysen, var det på 
baggrund af observationer af hysteriske kvinder. At psykoanalysen i dag 
stort set ikke anvendes i den form, som Freud anviste, er for så vidt 
ligegyldigt, for i lyset af hans handling har mange ændret kognition og 
adfærd. Freud så en forskel, som gør en forskel, gennem hans arbejde 
med hysteri. Hans handling var en beskrivelse af hans observationer, 
metoder og klienter, som fik en voldsom betydning for hele det 
psykologiske felt. Freud kunne jo også have valgt at lade sine resultater 
blive i skrivebordsskuffen. Men han traf det vanskelige valg at publicere 
dem. Dermed blev det en foretagsom handling. Ovenstående er 
begrundelsen for at definere foretagsomhed som: en intenderet handling 
hos en person, som har forandrende indflydelse på en anden person.  
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Selvom foretagsomhedsbegrebet ikke har været anvendt i 
undervisningssammenhænge de seneste 30 år, er det ikke et begreb 
opfundet til lejligheden. Især entreprenørskabsforskere ved Århus 
Universitet har arbejdet med dette begreb (Blenker et al., 2004).  I næste 
afsnit vil jeg se nærmere på, hvordan foretagsomhed kom på 
dagsordenen i Danmark. Dette historiske tilbageblik starter med 
begrebet handlekompetence tilbage i 1970’erne. 
  

3.5.1. Handlekompetencebegrebets oprindelse 
Foretagsomhed er ikke blevet brugt som dannelsesmæssigt begreb i 
formålsbeskrivelser på danske uddannelsesinstitutioner endnu. I Den 
Blå Betænkning fra 1960 om folkeskolen står der, at formålet med 
folkeskolen er at medvirke til selvvirksomhed og selvstændighed 
(Larsen, 1976). Begrebet selvvirksomhed har samme associationer som 
foretagsomhed, og begrebet refererer til, at børn gennem folkeskolen 
skal være virksomme ud fra deres egen motivation – deraf 
selvvirksomme. Begrebet er fjernet i de senere folkeskolelove. Dog står 
der stadig ord som ”selvstændighed” i den efterfølgende folkeskolelov. I 
stedet for fokus på selvvirksomhed opstod der op gennem 1970’erne en 
pædagogisk diskussion (blandt andre af forskere på Danmarks 
Lærerhøjskole som f.eks. Carsten Schnack) af begrebet 
”handlekompetence”, som er af fortrinsvis dansk herkomst og først 
siden opstod på andre sprog, f.eks. ”action competence” (Colquhoun, 
2000).  
Handlekompetence forstås som en kompetence, der udvikles med 
henblik på at handle. ”Handle” er derfor det retningsgivende ord – det, 
man kan, når man er kompetent i denne sammenhæng. At handle står i 
modsætning til andre former for adfærd i, og med at det handlende 
menneske er bevidst om og har valgt den pågældende handling på 
baggrund af refleksioner over flere alternativer. I slutningen af 
1960’erne kom der en humanistisk pædagogisk kritik som en reaktion 
mod en behavioristisk tilbøjelighed til at opfatte undervisning som 
adfærdsmodifikation (Larsen, 1976): 
 

”Men hvis pædagogen skal udvirke, at eleverne bliver 
handlende personer snarere end individer med en bestemt 
fremkaldt adfærd, må lærer-elev forholdet heller ikke 
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reduceres til et subjekt-objekt forhold, hvor pædagogen 
modellerer sin elev efter en ideal-model.” (Schnack, 1977: 
116). 

 
Som det ses her, er Schnack en af modstanderne af den behavioristisk 
teoretiske skole, hvor eleverne skal gøre, som der bliver sagt, uden 
selvstændighed. Der ses i denne forståelse en modsætning mellem det at 
være ”selvstændig” (som en indre motivation) og få et ydre krav om 
handling fra en underviser (ydre motivation).  
I 1979 skriver Schnack om relationen mellem at handle og opbygge 
”handleforståelse” eller ”handlepotentiale” – begreber, som kan opfattes 
som forløbere for det senere begreb handlekompetence. Det sker i en 
artikel, som omhandler styrkeområder og problemfelter i forbindelse 
med det dengang relativt nye fag samtidsorientering. 
 

”Det andet problem drejer sig igen om handlemulighederne. 
Hvis det er rigtigt, at mennesker udvikler deres 
handleforståelse og deres handlepotentiale gennem en 
bearbejdning af de brudte forventninger – altså gennem 
erfaringer, der bl.a. adskiller sig fra viden ved, at det er noget 
man gør – så bliver spørgsmålet, hvordan man inden for 
skolens – og faget samtidsorienterings rammer – skaber 
muligheder for at alle eleverne kan engagere sig og forsøge at 
gribe ind i deres tilværelse.” (Schnack, 1979: 267). 

 
Handlepotentiale opnås således gennem erfaringer med at handle, og 
undervisningen i skolen skal opbygges, så der er muligheder for at gøre 
sig erfaringer med at handle i den virkelige verden og med ting og 
problemer, som vedrører dagligdagen. Denne tænkning ses i 
problemorienteret undervisning, som op gennem 1980’erne og frem til i 
dag har gennemgået forskellige faser (Jull Sørensen, 2009). 
Handlebegrebet optræder også i en artikel fra 1981, hvor Karsten 
Schnack fremhæver begrebets sammenhæng med 
erfaringspædagogikken: 
 

”Hvis der er noget, der er fælles for de forskelligartede 
pædagogiske bestræbelser, der henvises til med betegnelsen 
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”erfaringspædagogik”, så er det optagethed af at overvinde 
isolationen, nedbryde paralleliteten, forbinde den 
videnskabelige indsigt med deltagernes erfaringer og 
handlinger.” (Schnack, 1981: 2-7) 

 
Schnack beskriver det, som senere kommer til at blive betegnet som 
erfaringsbaseret undervisning, som han betegner som metoden, hvor 
man undgår, at eleverne bliver fremmedgjorte over for undervisningen, 
fordi de ved, hvorfor de skal undervises.  
Den videnskabelige indsigt, eller teoretiske indsigt, som eleverne får 
gennem undervisning i skolen, skal sikres en interferens med elevens 
hverdag gennem erfaringer og handlinger. Hvis ikke indsigten knyttes til 
elevens hverdag og erfaring, vil indsigten kun blive forbundet med 
noget, der har med skolens verden at gøre, og dermed har eleven svært 
ved at se sammenhængen med dagligdagen. Eksempelvis kan 
Pythagoras ligning kobles på dagligdagen ved at måle to sider i 
skolegården og dermed regne sig frem til, hvor langt der er diagonalt 
over gården. En måde at stille et spørgsmål kunne være: ”Vi skal have 
købt et reb, så vi kan hænge en masse flag op tværs over skolegården. 
Hvordan måler man den længde, vi skal købe, mest præcist?”. 
Denne type af problemorienteret undervisning er et resultat af ønsket om 
en handlingsorienteret pædagogik, som kobler skoleviden sammen med 
hverdagsviden.  
Her er handlebegrebet centralt, idet en pædagogik, der er tilrettelagt og 
målsat med elevernes mulige udførelse af handlinger for øje, formodes 
at danne selvstændigt tænkende og kritiske elever, der er 
medbestemmende vedrørende egen læreproces. 
Medbestemmelsen gælder også anvendelsen af den udviklede viden – 
det er eleven/den studerende, der definerer kriterier for anvendelsen af 
produkterne af læreprocessen. En handleorienteret pædagogik står 
således i modsætning til en adfærdsmodificerende pædagogik, som har 
udvikling af en bestemt adfærd som sit mål. Handlekompetencebegrebet 
finder sin udformning gennem kombinationen af ”handling” og 
”kompetence”, hvor handlebegrebet, som ovenfor beskrevet, skal 
markere en forskel i forhold til andre aktivitetsbegreber, idet den 
handlende bevidst har valgt mellem alternativer med henblik på at 
forandre et forhold. Schnack og andre pædagoger anvender 
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kompetencebegrebet i stedet for en evne, da kompetencebegrebet 
anvendes for at signalere en egenskab, der kan udvikles via afprøvning 
og erfaring (Schnack, 1993). 
 
 Undervisere skal altså kunne fastlægge en beskrivelse af, hvornår der er 
opnået handlekompetence, og dermed karaktergive i kompetencen. I 
afsnit 6.6. er der beskrevet eksempler på, hvordan læringsmål i 
foretagsomhed kunne beskrives med henblik på at karaktergive for det. 
Senere pædagogiske diskussioner understreger den samfundsmæssige 
opgave med at sikre handlekompetence for at løse samfundsmæssige 
udfordringer. Foretagsomhedskompetence er en udløber af 
handlekompetence, som det dermed er nyttigt at udvikle for at sikre, at 
flere vælger at omsætte deres viden til værdi for andre og også vælger et 
liv som iværksætter.  
 

”Handlekompetence defineres som en personlig kapacitet, der 
indebærer vilje og evne til at afdække handlemuligheder i 
forhold til samfundsmæssige problemstillinger og på 
baggrund heraf at handle med henblik på at løse disse, hvor 
handlebevidsthed og -tilskyndelse især er fremkommet på 
baggrund af kritisk tænkning og handleerfaringer, som samlet 
udvikler, men også udvikles gennem grundlæggende 
personlige værdier, fortolkningskriterier og 
personlighedsmæssige faktorer.” (Mogensen, 1995: 112). 

 
Indholdet i definitionen understreger den samfundsmæssige dimension, 
således at forstå, at handlekompetence er en almen kapacitet, som dog 
ikke er reserveret til entreprenørielle færdigheder, men som omhandler 
menneskets vilje og evne til generelt at indgå i 
problemløsningsprocesser.  
 
”Handling må bestemmes som noget mere end adfærd, forstået på den 
måde, at mens adfærd i overvejende grad er en fysisk udvendig 
foreteelse uden relation til bevidste indre faktorer, har handling både 
relation til en bevidst ydre og indre komponent. 
Bevidsthedsdimensionen udgrænser således handlinger fra adfærd: man 
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har bevidst overvejet, hvorfor man handler, som man gør.” (Mogensen, 
1995: 40). 
 

3.5.2. Fra handlekompetence til foretagsomhed 
I forhold til Mogensens definition af handling, som er beskrevet 
ovenfor, så er der forskel i bevidsthedsdimensionen i en handling og i en 
adfærd. I forhold til modellen for foretagsomhedsdidaktik (side 128), så 
er faren ved at tage udgangspunkt i praksisbaseret undervisning, at det 
kan være møntet direkte på at ændre adfærd uden den fornødne 
forankring i en kognitiv forståelse for, hvorfor den studerende skal lære 
netop dette emne. Emnet får karakter af tvungen læring, som risikerer at 
blive til ingen læring. 
I Mogensens beskrivelse af adfærd bliver det betegnelsen for en ren 
stimulibåret handling uden refleksion. I min forståelse er adfærd det, vi 
synligt kan se hos et andet menneske, hvilket også afspejler personens 
refleksioner over egne handlemåder. Gennem alle Schnack og 
Mogensens definitioner ligger der en antydning af et opgør med en 
behavioristisk pædagogik. Det nævnes ikke direkte, men udtalelser som 
”adfærdsmodificerende principper, hvor eleven er… ”henviser til 
modvilje mod principper som reinforcering inden for den 
behavioristiske pædagogik.  
 

3.5.3. Opsamling på handlekompetence 
I den opridsede diskussion om handlekompetencebegrebets indtog i den 
danske uddannelsespolitiske diskussion er det blevet klart, at 
handlekompetence har været på dagsordenen i mange år. Derfor er det 
endnu mere underligt, at der ikke har været mere fokus på, hvordan man 
– ikke mindst i entreprenørskabsundervisningen – mere præcist 
tilrettelægger en undervisning, som opøver denne evne. Der er beskrevet 
forskellige læringsmetoder som eksempelvis ”problemorienteret 
undervisning”, men der er ikke peget på, hvorfor disse præcist er med til 
at fremme foretagsomhed. Det beskrives, at de studerende oplever større 
mening og ejerforhold i læringsmetoder, som tager udgangspunkt i 
handlingsorienteret undervisning. Men hvad er det i denne undervisning, 
som giver det resultat? Det svarer lidt til at sige, at man bliver tyk af at 
spise mad. Er det altid sandt, eller er der forhold ved mad, som gør, at 
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ikke al mad gør en tyk? Ved at kende til proteiner og kulhydrater kan 
ernæringsforskere mere præcist lave kostprogrammer, så fedme undgås. 
En analogi til foretagsomhed er: Vi ved mere om, hvilke didaktikker der 
er ”proteiner” og ”kulhydrater” i undervisningen, og dermed kan vi 
bedre lave en didaktik, som understøtter foretagsomhed.  
I det, Schnack og andre skriver, bliver det operationelle svært at få fat 
på. Det er hovedsagelig teoretiske betragtninger over, hvordan 
undervisning bør tilrettelægges. Men der mangler en didaktisk 
nedbrydning, så undervisningen kan planlægges på det konkrete plan.  
For at kunne gøre det er vi imidlertid nødt til at forholde os mere 
grundlæggende til læringsbegrebet: Hvad er læring, og hvordan lærer 
individet? Til dette tages udgangspunkt i adaptationsbegrebet fra 
konstruktivismen, repræsenteret ved Piaget. I forlængelse heraf 
diskuteres den didaktiske grundproblematik: hvordan man som 
underviser skaber situationer, som fremmer læring. Denne diskussion er 
inspireret af Dewey og Kolbs forståelser af de abstrakte processer, som 
leder til læring. Disse diskussioner bruges til at lede op til en didaktisk 
forståelse af elementerne i en foretagsomhedsorienteret 
undervisningsdidaktik. Denne del af diskussionen er inspireret af 
Banduras begreb om self-efficacy, men også af Damasios ide om 
somatiske markører. 

3.6. Hvad er læring?  
Ordet læring bruges meget bredt og til dels i forskellige betydninger 
(Illeris, 2000). Meget overordnet kan der udskilles fire forskellige 
hovedbetydninger af begrebet (ibid.). 
 

1) For det første kan begrebet henvise til resultaterne af 
læreprocesserne, som finder sted hos den enkelte. Læring betegner 
således det, der er lært. F.eks. defineres det lidt forældede ord 
indlæring i en psykologisk-pædagogisk ordbog som  

”relativ varig adfærdsændring som resultat af erfaring og 
øvelse; f.eks. indlæring af ord og andre symboler, erhvervelse 
af motoriske færdigheder, tilegnelse af kundskaber, 
holdningers opståen og følelsesreaktioners tilknytning til visse 
foreteelser osv.” (Hansen et al., 1997: 173) 

2) For det andet kan ordet henvise til psykiske processer, der finder 
sted i det enkelte individ og kan føre til sådanne ændringer som 
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beskrevet i betydning 1. Det er typisk disse processer, 
læringspsykologien drejer sig om.  

3) For det tredje kan det omhandle de samspilsprocesser mellem 
individet og dets omgivelser, der forudsætter de indre 
læreprocesser, som omhandles i betydning 2. 

4) Endelig bruges læring sammenfaldende med 
undervisningsbegrebet i dagligsproget, hvilket klart er en 
uhensigtsmæssig kortslutning/hård kobling mellem individets 
læring og den undervisning, en underviser er ansvarlig for. 

 
”Relativ varig adfærdsændring som resultat af erfaring og øvelse…”. 
Dette er på mange måder en problematisk definition, for hvad er 
”erfaring”, og kunne man ikke tillige mene, at det er ændring af evner, 
viden eller måske bare en forståelse, som er vigtig? Skal der være tale 
om ændring af adfærd, for at man kan tale om læring? Hvad med 
personen, som får en ændret opfattelse af indvandrere ved at se en tv-
udsendelse og derefter ikke synligt ændrer noget, men blot har en indre 
ændret opfattelse? Man kunne hævde, at denne person alligevel på et 
kognitivt plan har en ændret adfærd, da han måske observerer 
indvandrere på en ændret måde og dermed ændrer sin perception af 
omgivelserne og dermed i praksis har ændret (indre) adfærd. Man kunne 
også argumentere for, at den paralyserede person, som ligger fastlåst til 
sin seng uden mulighed for at bevæge sig efter denne definition ikke kan 
lære noget, da det ikke er muligt at ændre adfærd for en sådan person. 
Man kunne måske på et filosofisk plan argumentere for, at en 
paralyseret person alligevel ændrer adfærd, hvis vedkommende lærer 
noget, nemlig mental adfærd, og dermed lukker op for andre tanker, som 
ændrer de neurale muligheder for tænkning. Men bortset fra disse 
filosofiske undtagelser, er mit læringssyn båret af, at det er umuligt at 
tale om læring, uden at det forandrer adfærd.  
 
I det efterfølgende afsnit om læringsbegrebet og de didaktiske processer, 
der understøtter læring, arbejder jeg med især punkt 2 og 3 i Illeris’ 
taksonomi over læringsforståelser. Første afsnit beskæftiger sig med de 
psykiske aspekter af læring. Her er fokus på individets opbygning af 
kompetencer. I andet afsnit præsenterer jeg de relationelle tilgange til 
læring, som Illeris betegner som samspilsprocesser mellem individ og 



82 
 

omgivelser. Didaktik kan ses som en bestemt form af disse 
samspilsprocesser: nemlig den mellem en underviser og dennes elever.    
 
3.6.1 Psykologiske tilgange til læring–konstruktivisme 
Den kognitive psykologi beskæftiger sig med, hvordan hjernen arbejder, 
når mennesket lærer, og hele Piagets erkendelsesteori, som i stor 
udstrækning danner grundlaget for den nyere konstruktivisme, er meget 
kognitivt orienteret. I denne kognitive tilgang ses viden som 
tankestrukturer – såkaldte skemaer – der som et netværk af meninger og 
begreber er i stand til at fange virkeligheden og give den mening. Den 
"klassiske" piagetske teori beskriver, hvorledes disse skemaer dannes og 
udvikles gennem en ligevægtssøgende adaptationsproces (Vejleskov, 
1999a). 
 
Hjernen betragtes i dag helt grundlæggende som et meget kompliceret 
og fintfølende "relæ", der hele tiden regulerer samspillet mellem det 
enkelte individ og omgivelserne (Bjarkam, 2006). Vi vælger at udføre 
handlinger, fordi vi kognitivt er parat til det og har en motivation for at e 
ændre vores adfærd til en ny og mere hensigtsmæssig adfærd. Vi ændrer 
kun adfærd, når vi kan se fordelen i at gøre det. Denne fordel kan være, 
at vi kan komme til at tjene flere penge eller blive mere populære eller 
opleve større mening med livet. Men grundlæggende skal vores 
kognition (erkendelse) være parat til at ville en ændring, før vi forandrer 
os. Det er også denne mekanisme, som får os til at søge en forklaring på 
tavs viden (Polanyi, 1966), som vi har erhvervet gennem 
erfaringsbaseret viden.  Når folk tager en teoretisk uddannelse for at 
forstå deres tavse viden, er det, fordi de har en erkendelse af, at de 
færdigheder, de besidder, kunne være til større nytte, hvis de blev 
adskilt, analyseret og systematiseret gennem teorier. Dermed kan man 
sammenholde flere tanker på én gang og forbedre disse. Det teoretiske 
perspektiv, som omhandler måden, hvorpå vi gradvist konstruerer vores 
kognitive forståelsesrammer, relateres især til konstruktivismen og 
begrebet adaptation (Piaget, 1973). 
 
Kernen i konstruktivismen som læringsteori er, at hvert enkelt menneske 
selv bygger sin viden op i en vekselvirkning med omgivelserne. I den 
piagetske variant, som jeg senere vil gennemgå grundigere, er 
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udgangspunktet for al ny erkendelse på den ene side det enkelte 
menneske med vedkommendes eksisterende viden, holdninger m.m. og 
på den anden side verden (som individet vel at mærke er en del af). Den 
lærende vil med sin viden og sine holdninger tolke de hændelser og 
synspunkter, som vedkommende udsættes for, og på den anden side vil 
disse hændelser og synspunkter (måske) modificere den lærendes 
opfattelse, således at fremtidige tolkninger sker med et andet 
udgangspunkt. Således kan ny viden opstå ud af denne vekselvirkning. 
Denne opfattelse af, hvordan mennesker lærer, er i modstrid med 
manges opfattelse af, at viden kan overføres fra én person til en anden, 
at man fx ved at sige det rigtige til andre har sikret sig, at de forstår det. 
Eller som psykodynamisk orienterede holdninger til læring, der lægger 
vægt på den lærendes følelsesbinding til læreren, udtrykt i begrebet 
overføring. Erik Jerlung skriver som eksponent for denne holdning:  
 

”Men først i kraft af den overføring, der opstår mellem lærer 
og elev, bliver elevens objektive vidensmangel til en længsel 
efter at vide og at kunne. (...) Eleven forlanger at se fra den 
position med overblik og sikkerhed, som den anden, læreren 
besidder, ikke fra sin egen mangelfulde position” (Jerlung, 
1996). 

 
 Det er en opfattelse af undervisning og læring, der fokuserer på 
relationerne mellem den lærende og læreren, og på, hvorledes denne 
relation kan drive en læreproces. Den lærende vil åbne sig op for 
lærerens ord og gøre dem til sine egne. En lærer med et sådant 
læringssyn vil ofte agere som fortælleren, der vil overføre sin viden til 
eleven. I modsætning hertil vil forholdet mellem studerende og 
underviser i et konstruktivistisk verdensbillede snarere tematisere 
motivationsmæssige aspekter ved læreprocessen. Tilhængere af 
konstruktivismen siger – slagordsagtigt formuleret – at man ikke kan 
lære andre noget, det er kun den lærende selv, som kan lære sig det. Det 
betyder ikke, at man ikke kan hjælpe andre til viden, fx ved at fortælle 
andre noget, men hvis de ikke selv aktivt bearbejder det, der skal læres, 
så sker der ikke nogen læring. Selv om det er en anerkendt sandhed for 
de fleste forskere er det forbløffende, i hvor ringe udstrækning den har 
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fået indflydelse på fagbeskrivelser og undervisningsvejledninger og på 
den daglige undervisning. De to ting hænger selvfølgelig sammen. 
En anden vigtig pointe i konstruktivismen er, at den lærendes ny viden 
tager udgangspunkt i vedkommendes eksisterende viden. Med Ausubels 
(1968: 6) berømte udsagn: 

  
"The most important single factor influencing learning is what 
the learner already knows…"  

 
Man kommer ikke som et tomt kar, der blot kan fyldes op, eller en blank 
tavle, der frit kan beskrives. Det nye skal passes ind i den form, der er i 
forvejen, der skal så at sige skrives videre på de sætninger, der står der i 
forvejen. Og hvis det nye ikke passer med det, der er i forvejen, opstår 
der et problem. Under alle omstændigheder kan den lærende enten 
forkaste det nye, lære det nye ved siden af det gamle (såkaldt 
parallelisme) eller ændre sin opfattelse ved at tilpasse sig det nye (viske 
noget ud på tavlen, ændre nogle gamle ord, så de passer til de nye, 
konstruere overgange mellem gamle og ny sætninger). Denne sidste 
proces kaldes adaptation (eller adaption) og er den centrale 
læringsproces i konstruktivismen, især i den piagetske version. 
 
Piaget er ved siden af Freud den teoretiker, som har haft størst 
indflydelse på moderne psykologi og pædagogik (Havnesköld & 
Mothander, 1997). Hans teori om kognitiv udvikling er en teori om en 
generel problemløsende evne, som træder frem gennem en serie af 
reorganiseringer, som fører til kvalitative ændringer (Piaget, 1973). 
Piaget betegner vores kognitive udvikling som et resultat af barnets 
søgen efter at forstå omverdenen, en konstant tilpasningsproces, som 
kaldes adaptation (Vejleskov, 1999a). Piaget (1973) mener, at senere 
strukturer bygger på tidligere strukturer, og er derfor også kendt for sine 
stadiemodeller eller, som han skrev i sine senere arbejder: ”kognitive 
stier”. Målet med udvikling er at blive i stand til at operere på faktiske 
problemer. Antagelsen om, at kognitiv udvikling fører til en struktur, 
som er den samme uanset individets specifikke erfaringer, er en 
hjørnesten i Piagets standardteori. At hans stadieteori er universel, er 
blevet kritiseret fra flere sider af forskere, som har påvist, at vores 
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kognitive struktur er afhængig af vores kulturelle sammenhænge 
(Vejleskov, 1999). 
Det kognitive system, som bliver udviklet, er et selvregulerende 
(dynamisk) system. Endegyldig ligevægt kan ikke nås, da der altid vil 
være uligevægt på et højere niveau og dermed en ny uligevægt. Denne 
bevægelse, uligevægt eller søgen efter adaptation, er det, som betinger 
menneskeartens udvikling. Piaget kalder denne søgen ”ekvilibrium”. 
Man kan også sige, at den indre stræben efter adaptation er den kreative 
kraft. Omorganisering fører til en ny ligevægt ved at løse gamle 
problemer, men også til ny uligevægt, da det skaber indsigt i nye 
problemer.  
Ifølge Piaget tilpasser individet sig til omverdenen ved at sammenligne 
det kendte med det ukendte, og hvis uoverensstemmelsen bliver for stor, 
må der ske en ændring med henblik på opnåelse af en ligevægt. Til dette 
formål har individet dels et beredskab bestående af nogle 
forståelsesprodukter, som Piaget kalder skemaer, og dels nogle 
forståelsesprocesser, akkommodation og assimilation (Piaget, 1973). 
Skemaerne er viden, erfaringer, begreber, færdigheder og andre 
egenskaber, som er dannet på baggrund af tidligere læreprocesser 
(Bhaskar ville kalde disse for transitive objekter). I mødet med noget i 
omverdenen, som af individet registreres som forskelligt fra det kendte, 
forsøges det ukendte i første omgang assimileret (indoptaget) som en 
variant af noget kendt. Det skema, som udvælges og benyttes til denne 
proces, vil derfor blive udbygget og forstærket med den nye variant af 
det kendte. Dvs. perception er samtidig en tilpasning til og en tolkning 
ud fra et eksisterende begrebsapparat. Denne tilsyneladende omvendte 
adaptation virker kun mærkelig, hvis man har opfattelsen af, at 
organismen modtager noget fra omgivelserne, som eksisterer 
uafhængigt af organismen, ikke hvis man opfatter assimilationen som en 
filtrering af organismens indtryk gennem de kognitive strukturers si. 
Når assimilation således reducerer nye erfaringer til en bekræftelse af i 
forvejen eksisterende strukturer, rejser det uvægerligt spørgsmålet, 
hvordan ny viden så kan opstå. Dette forklares ved hjælp af begrebet 
skema. 
Et skema består af tre dele:  
 

1. En sanset eller genkendt situation.  
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2. En motorisk eller kognitiv aktivitet knyttet til situationen.  

3. En forventning til resultatet af aktiviteten.  

Den nye erfaring starter med, at personen assimilerer en situation, dvs. 
forsøger at passe den ind i eksisterende opfattelser, et eksisterende 
skema. Dette udløser en aktivitet, som personen forventer giver et 
bestemt resultat (nemlig det, det plejer, ud fra de sansede oplevelser). 
Hvis resultatet ikke svarer til forventningerne, opstår der en forstyrrelse 
(perturbation). Denne nye forstyrrelse kan personen naturligvis sidde 
overhørig, og vedkommende lærer intet nyt, men det mest sandsynlige 
er, at man prøver at fremkalde den samme situation igen for at se, hvad 
der gik galt i den første assimilation. Dette hænger sammen med, at 
mennesket hele tiden forsøger at opretholde eller genetablere ligevægt 
(eller ekvilibrium), dvs. overensstemmelse mellem den sansede situation 
og den forud eksisterende opfattelse. Personen vil, anden gang 
situationen optræder, være opmærksom på karakteristika, som blev 
overset første gang, og disse karakteristika vil da kunne indbefattes i 
personens skema for det pågældende fænomen, således at der dannes et 
nyt skema, hvis forventede resultater passer bedre til den oplevede 
situation. Man taler om en akkommodationsproces, som altså er knyttet 
til skuffede forventninger, og som ændrer et eksisterende skema. 
En vigtig fortolker af Piaget er von Glaserfeld som anfører: 
"...assimilation must instead be understood as treating new material as 
an instance of something known" (von Glasersfeld, 1995a: 62). 
Organismen ser simpelthen ikke andet end det, dets i forvejen udviklede 
skemaer sætter det i stand til. 
Det vigtige i von Glasersfelds fortolkning er, at assimilation og 
akkommodation ikke er i tid adskilte processer, men foregår samtidigt, 
når personen udfører de aktiviteter, som knytter sig til en situation. 
Enhver assimilation indebærer mulighed for akkommodation, idet man 
hele tiden afstemmer resultaterne af aktiviteten med forventningerne. 
Det er ud fra denne opfattelse, at man kan tale om det umulige i at 
overføre viden fra én person til en anden. Modtageren vil altid 
sammenligne det modtagne med sine egne skemaer (forventninger) og 
enten indpasse det modtagne i den eksisterende struktur (assimilere) 
eller ændre sin struktur (akkommodere). Modtageren vil i en samtidig 
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assimilations- og akkommodationsproces konstruere sin egen forståelse 
af situationen. 
 
Piagets begrebsdannelse om akkommodation som en ”rekonstruktion” 
af hjernen korresponderer med den nyeste forskning inden for 
neuroanatomi og dens begreb om synaptisk plasticitet.  
Donald O. Hebb var neurolog og beskrev helt tilbage i 1940’erne 
grundlaget for at lagre viden som ”Synaptic Plasticity” (Cooper, 2005). 
Lige siden er teorien blevet undersøgt og valideret (Bi & Poo, 2001; 
Cooper, 2005). Teorien giver en forklaring på, hvordan vi lagrer viden 
og informationer som en forholdsvis permanent synaptisk ændring. Det 
vil sige, at hver gang vi lagrer et minde, laver hjernen en lille synaptisk 
ændring – altså en fysisk omorganisering. Det er ikke endeligt bevist, 
præcist hvordan hjernens lagring af viden fungerer. Mange 
neuroanatomer bygger på Hebbs overordnede hypotese om, at læring 
sker gennem en plastisk ændring i hjernen, og at der rent faktisk sker en 
fysisk allokering af synapser, når vi lærer noget: “lastly, although there 
is extensive evidence that spines can be involved in synaptic plasticity, it 
has yet to be shown that spines are sites specifically acted upon during 
learning and memory formation” (Harms & Dunaevsky, 2007). 
Teorien kan bruges til at komme dybere ind i, hvordan læring sker, og 
hvilke parametre der skal være til stede, for at læring medfører et 
permanent ændret handlemønster. 
 
“A main approach to understanding learning and memory mechanisms 
has been to examine how information storage occurs at the level of a 
synaptic network.The answer to this question is now widely accepted to 
involve the contribution of properties of synaptic plasticity and in 
particular, properties such as long-term potentiation (LTP) and long-
term depression (LTD).” ( Roo, Garcia, Poglia & Muller, 2008:199). 
  
I artikler om neuroanatomiske emner kan man læse beskrivelser som 
”synapsen vælger, om den vil fyre eller ikke fyre”.  
Forfatteren til bogen ”Neuroanatomi”, Carsten Reides Bjarkam (2006), 
underviser kommende medicinere på Århus Universitet. Retorikken 
synapser ”vælger” er også at finde i hans bog. Gennem samtaler med 
Carsten R. Bjarkam er det ikke lykkedes at finde en fyldestgørende 
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forklaring på, hvad synapser vælger med. Niveauet under synapser 
(altså de byggestene, som synapser består af) er atomer og derunder 
kvarker. Det kan synes irrelevant at diskutere, hvordan synapser vælger, 
men det er yderst relevant set i lyset af læringsteori. Hvorfor lærer vi 
dele af en beskrivelse og ikke andre dele? Hvad vælger? Piaget bruger 
”skema”-begrebet for at forstå dette valg – men kunne naturligvis ikke 
give den neurologiske forklaring på daværende tidspunkt. Naturligvis er 
det vores hjerne og den prægning, vi har fået qua vores opvækst, som 
tilsiger os at foretrække noget frem for noget andet. Eksempelvis vil 
nogle vælge at holde for rødt om natten, selvom der ikke er andre biler, 
hvor andre vil vælge at køre over. Disse præferencer har vi lært gennem 
vores opvækst, og disse modeller for, hvad der er rigtigt eller forkert, er 
betinget af, hvad vores selvobjekter har lært os (Kohut, 1990). 
(Selvobjekter som teoretisk begreb beskrives mere indgående i afsnit 
5.4.5.).  
Dermed er vi tilbage ved, at de ting, vi lærer, er valg, vores synapser 
foretager i den uendelige storm af påvirkninger, vi modtager hvert 
sekund. Vi ved dog stadig ikke, med hvad der vælges. 
En neurologisk forklaring på læringsprocesser er, at vi registrerer det, 
som ikke plejer at være der. Vi perciperer undtagelserne. Til en 
forelæsning er metoden at lytte. Hvis der stilles spørgsmål under en 
forelæsning, så registrerer vi, at der sker noget nyt, noget anderledes, 
som aktiverer vores hjerne på en opkvikkende måde. 
Hjernen assimilerer sanseindtryk, som plejer at være der, uden at lære 
noget nyt. Hvis vi ser noget andet end det, vi forventer, opstår der et 
behov for at akkommodere. Hjernen har ikke en struktur at assimilere 
det nye ind i, derfor skal der ske en egentlig omorganisering. Denne 
akkommodation eller ændring på det neurologiske niveau kaldes for 
hjernens plasticitet (Bi & Poo, 2001; Cooper, 2005). Dette er også 
grunden til, at vi har svært ved at huske ting, vi ikke har hørt før, eller 
holde os vågne til noget, vi ikke genkender. Det er vanskeligere for 
hjernens synapser at akkommodere (altså oprette nye synaptiske 
stilladser), end det er at assimilere noget velkendt ind i en eksisterende 
struktur. Vi kan komme denne læringsmekanisme i møde ved at sikre, at 
den lærende ved, hvad han skal bruge det lærte til. Dermed har vi 
adresseret stilladset i hjernen, så det, vi som undervisere skal fortælle, i 
højere grad kan assimileres. Undlader vi at initiere en stilladsering i 
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hjernen, risikerer underviseren, at meget går tabt, da hjernen ikke har 
noget at assimilere stoffet ind i. En anden læringsmekanisme, som 
imødekommer kravet om assimilation og akkommodation, er, at 
underviseren sikrer, at der sker en internalisering det nye (input), ved at 
få den lærende til at omformulere eller anvende det nye, så 
akkommodationen grundfæstes.  
Min hypotese er, at synapser vælger på baggrund af et større indre 
globalt system, som kunne kaldes for vores selv eller vores 
personlighed.  
Grunden til, at vi vil være foretagsomme, er, at egenskaben med at 
omsætte vores viden til værdi tiltrækker mere positiv opmærksomhed, 
og dermed sikrer det vores overlevelse. Sagt mere biologisk, så er det et 
succeskriterium at kunne omsætte viden til overlevelse. Belønningen er 
såvel biologisk i forhold til udvælgelse som social i forhold til 
udviklingen af kulturen. 

3.6.2. Erfaring og læring  
Der findes flere paralleller mellem Piagets konstruktionsbegreb og 
Deweys idé om erfaringens rolle i opdragelsen. Begge har en ide om 
betydningen af tidligere læring/erfaring for tilegnelsen af ny 
læring/erfaring. Som beskrevet af Dewey:  
 

”Det grundlæggende kendemærke ved vanen er, at enhver 
erfaring, man har gjort, og enhver oplevelse, man har haft, 
forandrer en, og at denne forandring, hvad enten vi ønsker 
det eller ej, påvirker kvaliteten af de efterfølgende erfaringer. 
For det er en noget ændret person, som får dem”              
(Dewey, 1974: 47).  

 
Begge har også ideen om en iboende dynamik i læring som, skubber 
individet fremad i et læringsforløb. Dewey konstaterer, at enhver 
erfaring er en ”bevægende kraft” (Ibid:50). 
 
I forhold til konstruktion af viden om entreprenørskab kan vi 
eksemplificere det med den studerende, der tilføjer ”en person, som 
starter en forretning” til skemaet ”iværksætter”. Lige så langsomt 
henfører den studerende en mængde forskelligartede fortællinger om, 
hvad det vil sige at være iværksætter. Skemaet bliver gradvist udbygget, 
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efterhånden som egenskaberne erkendes af den studerende. I starten 
passes de nye fortællinger ind i viden, som den studerende har i 
forvejen. Denne proces er den mest almindelige i den forstand, at den 
kvantitativt udgør hovedparten af de studerendes læreprocesser. 
Konstruktionen af ny viden som variant af noget kendt forløber 
kontinuert, indtil forskellen mellem det kendte og det ukendte bliver for 
stor til, at skemaet for det kendte kan integrere det ukendte. Der må 
derfor ske en kvalitativ omstrukturering af skemaer eller en nydannelse 
af et passende skema, som vil kunne varetage tilpasningen af individets 
forståelse af omverdenen. I vores tilfælde kan akkommodationen 
resultere i dannelse af skemaet ”effectuation” og ”causation”, måske på 
baggrund af introduktion af begrebet fra en underviser. Det nye skema 
bliver nødvendigt, fordi mængden af viden bliver for stor og kompleks 
til at forstå verden – altså er der brug for en omorganisering i en 
kvalitativt ændret forståelse af, hvordan man kan erkende fænomenet 
iværksætter. Det kan ikke rummes i skemaet for ”en, der starter en 
forretning” grundet for mange nye erkendelser. Derfor er der sket en 
akkommodation, som muliggør en opsplittelse i to logikker som 
eksempelvis effectuation og causation. Et andet eksempel, som folk, der 
skriver afhandlinger, kan opleve, er, at netop som de synes at afdække et 
område, åbner der sig endnu flere spørgsmål, hvor der er behov for en 
ny akkommodation for at rumme kompleksiteten i de nye informationer. 
Dermed bliver vi kvalitativt klogere, fordi vi oplever, at et stofområde 
kan afgrænses og dermed opleves som noget, vi mestrer. Netop når vi 
ved, hvad vi skal afgrænse, har vi lukket op for mange flere spørgsmål, 
og derfor er en ny stræben efter ligevægt påkrævet. 
Piagets begreb om adaptation er et stadiebegreb og indebærer, at 
akkommodationen er irreversibel. Efter en ny akkommodation ændrer 
plasticiteten sig i hjernen, og verden erkendes efterfølgende på en reelt 
ny måde, indtil nye komplekse sammenhænge kræver en kvalitativt ny 
omorganisering af den måde, vi assimilerer ny viden på. Således sker 
læring i forhold til Piagets forståelse af adaptation. 
Ifølge denne udlægning af videnstilegnelse kan der ikke ske en passiv 
overføring eller formidling af viden fra én person til en anden - f.eks. fra 
en underviser til en samling studerende. Eleverne er aktivt engagerede i 
en indre dialog, hvor lærerens udsagn sammenstilles og sammenlignes 
med egne erfaringer og tidligere aktivt omdannet information. 
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Forståelsen overføres ikke fra lærer til studerende, men skabes via 
assimilative og akkommodative processer af den studerende selv, hvis 
psykiske system bearbejder informationen og inddrager relevante 
skemaer. Læring forstået som konstruktion af viden opstår således, når 
det psykiske system forstyrres af noget i omverdenen, der af systemet 
opfattes som en forskel, der er så markant, at den må bearbejdes. 
Bateson (Bateson, 2000 (1972)) kalder dette fænomen ”den forskel, som 
gør en forskel”. Den mindste læringsbyggesten kalder han en bit, som er 
den betegnelse, han bruger om den forstyrrelse af systemet, som opfattes 
som forskellig nok til, at noget nyt skal læres. Bateson er en af 
ophavsmændene til beskrivelsen af systemteorien (Bateson, 2000 
(1972)). 
Et andet centralt begreb i relation til Piaget er ”zonen for nærmeste 
udvikling” (ZNU), der blev defineret som:  
 

"the distance between the actual developmental level as 
determined by independent problem solving and the level of 
potential development as determined through problem solving 
under adult guidance or in collaboration with more capable 
peers." (Vygotsky, 1978: 86). 

 
 ZNU repræsenterer mængden af læringspotentiale hos en elev ved en 
tilsvarende tilstrækkelig instruktion. Vygotsky har mere end nogen 
anden teoretiker haft indflydelse på den moderne konstruktivistiske 
tænkning. Vygotskys mest kontroversielle hypotese var, at al højere 
mental funktionsevne stammede fra de sociale omgivelser (Vygotsky, 
1978).  Virksomhedsteorien bruger ”den nærmeste udviklingszone” til 
at forklare, hvordan mennesker påvirkes til læring – først ydre og socialt 
– dernæst indre og individuelt. 
 
Et kernebegreb hos Vygotsky er begrebet internalisering, som beskriver 
den proces, hvor en ydre operation eller funktion rekonstrueres som 
indre og dermed bliver en del af de højere mentale funktioner:  
 

“Every function in the child’s cultural development appears 
twice: first, on the social level, and later, on the individual 
level; first, between people (interpsychological), and then 
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inside the child (intrapsychological). This applies equally to 
voluntary attention, to logical memory, and to the formation 
of concepts. All the higher functions originate as actual 
relations between human individuals.” (Vygotsky,1978: 57).  

 
Internaliseringsprocessen er ikke bare en "flytning" af noget ydre til 
noget indre, men en proces, hvor det, vi lærer, forandrer den indre 
kognitive struktur. Dette knytter an til Hebbs teori om den plastiske 
hjerne, hvor læring afstedkommer reelle fysiske forandringer i hjernen.  
Det interessante i undervisningssammenhænge er bl.a., hvordan man 
(dvs. undervisere og andre) kan få denne internalisering til at ske. 
Vygotskys svar er den nærmeste udviklingszone (Vygotsky, 1978).  
 
Begrebet den potentielle udviklingszone kunne måske bedre beskrive, 
hvad vi har med at gøre, men på dansk er den nærmeste udviklingszone, 
DNU, (zonen for nærmeste udvikling bliver også brugt) slået igennem, 
og jeg anvender derfor dette begreb. Den nærmeste udviklingszone er 
samtidig et undervisningsprincip. Wood, Bruner & Ross byggede i 1976 
på Vygotskys indsigter om den nærmeste udviklingszone og anvendte 
disse som grundlag for begrebet stillads for læring (scaffolding): 
 

 ”More often than not, it involves a kind of “scaffolding” 
process that enables a child or novice to solve a problem, 
carry out a task or achieve a goal which would be beyond his 
unassisted efforts. This scaffolding consists essentially of the 
adult “controlling” those elements of the task that are 
initially beyond the learner’s capacity, thus permitting him to 
concentrate upon and complete only those elements that are 
within his range of competence. The task thus proceeds to a 
successful conclusion. We assume, however, that the process 
can potentially achieve much more for the learner than an 
assisted completion of the task. It may result, eventually, in 
development of task competence by the learner at a pace that 
would far outstrip his unassisted efforts” (Wood, Bruner & 
Ross, 1976: 90). 
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Scaffoldingbegrebet eller stilladseringsbegrebet har haft en enorm 
indflydelse på den pædagogiske udvikling siden hen, men begrebet har 
mødt modstand (Griffin, 1994). Griffin, (1994) skriver, at for det første 
lægger scaffoldingbegrebet op til erhvervelse af adskilte færdigheder og 
handlinger og ikke til fremkomsten af ”samlet, varig virksomhed" 
(ibid.), og for det andet fordi tanken om ”stillads for læring” er 
begrænset til erhvervelse af det givne" (ibid.). Jeg mener dog, at 
stilladseringsbegrebet giver god mening, når man kobler det sammen 
med Piagets teori om adaptation, da akkommodation af nyerhvervet 
viden netop giver den fornødne stilladsering, som assimilationen er 
afhængig af. Når vi eksempelvis underviser i en teori, som for den 
studerende er helt ny, er det vigtigt, at vi tilpasser det nye stof til ZNU 
(zonen for nærmeste udvikling) og giver begreber og eksempler, som er 
relevante for den studerende. Derved opnår den studerende at have et 
stillads at assimilere det nye stof ind i. For at akkommodationen og 
stilladset bliver en realitet, skal det altså være muligt at internalisere for 
den studerende – stoffet skal være vedkommende (Illeris, 1999). Dette 
kan ske ved at stille spørgsmål, som den studerende skal besvare med 
sine egne ord og begreber. På den måde vil han blive opmærksom på 
spændet mellem viden og ikke-viden.  
 
Lotte Darsø (Darsø, 2000) lavede en model for innovation, hvor 
fremdriften netop var spændet mellem det, vi havde som viden, og den 
”ikke-viden”, vi blev opmærksomme på og dermed fik mulighed for at 
assimilere ind i. Et andet sted, hvor begreberne med stilladsering, 
assimilation og akkommodation giver en god forklaring, er mængden af 
opmærksomhed hos de studerende i forelæsningssessioner. De fleste 
undervisere har sikkert oplevet, at deres studerende sidder og småsover 
ganske kort tid inde i undervisningen. Dette er ikke nødvendigvis et 
udtryk for, at de studerende oplever forelæsningen som kedelig; det kan 
også være fordi, de studerende ikke har de nødvendige stilladser til at 
assimilerede den nye viden ind i. Hvis det, man hører, er helt fremmed 
og fyldt med begreber og paradokser, som personen ikke har kendskab 
til, er det ganske enkelt for stor en opgave at assimilere for hjernen. 
Derfor bliver studerende trætte, når mængden af nyt stof er for stor. Det 
hjælper at holde mængden af nyt stof nede i mere afgrænsede mængder, 
som gennem eksperimenter underbygger nye akkommodationer, som 
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dermed gør det muligt at assimilere nyt stof. Hvis man som underviser 
bliver ved med at ”fylde” nyt teoristof på i en forelæsning, vil meget få 
studerende have mentale stilladser som grundlag for at kunne forstå 
(assimilere) det forelæste. 
Man kan indvende, at en sammenstilling af en Piaget-inspireret radikal 
konstruktivisme med en Vygotsky-inspireret socialkonstruktivisme er at 
betegne som eklekticisme, fordi man dermed bringer teorier sammen 
med forskellig videnskabsteoretisk baggrund. Videnskabsteoretisk kan 
Piaget opfattes som hørende til en Platon-affødt idealistisk tradition, 
hvor viden opstår som ideer uden nogen nødvendig korrespondance med 
en materiel omverden. Vygotsky og den kulturhistoriske skole henføres 
derimod normalt til en materialistisk tradition, hvor al viden og 
tænkning er et produkt af det tænkende subjekts relationer med den 
materielle omverden. Til denne indvending vil jeg anføre, at for 20 år 
siden havde en sådan sammenblanding sikkert været højst tvivlsom, 
men at blandt andet neuroanatomien nu har leveret en bro mellem 
socialkonstruktivismens forståelse af læring som noget, der sker mellem 
mennesker, og konstruktivismens forståelse af viden som noget, der sker 
inden i mennesker - blandt andet ved at bevise, at den visuelle 
forestilling om et fænomen – eksempelvis en kop – bevirker et direkte 
neuralt aftryk af en kop i synskortex (Damasio, Tranel, Grabowski, 
Adolphs & Damasio, 2004). Dette kan tolkes således: Vores mentale 
forestilling om givne fænomener er så kraftfulde, at de rent faktisk kan 
affyre signaler, som er lige så stærke, som hvis det var virkelige fysiske 
fænomener, der stod foran os. Vi kan altså reagere lige så stærkt 
(emotionelt) på en forestilling om objektet som på selve objektet. 
Dermed bliver grænsen mellem viden, som opstår mellem mennesker, 
noget mere kompleks, da vi altså i en ren forestilling kan rejse de 
samme kropsmarkører, som opstår, når vi faktisk står over for det 
konkrete objekt. Dermed mener jeg, at Piaget og Vygotsky kan bruges 
til at sige noget fælles om evnen til at lære noget komplekst som 
eksempelvis ”entreprenørskab”. I en artikel (Pass, 2007) fremhæves det, 
at Piaget og Vygotsky rent faktisk mødtes, før den kolde krig lagde et 
jerntæppe ned mellem den vestlige verden og Rusland. Piaget og 
Vygotsky udvekslede tanker om deres begreber og var langt hen ad 
vejen enige om forudsætninger for læring. Senere udviklede de sig i 
hvert deres teoretiske univers, men jeg anser det som blandbare 
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størrelser at anvende Piaget og hans forståelse for adaptation i 
forlængelse af Vygotskys forståelse af scaffolding og zonen for 
nærmeste udvikling.  

3.7. Hvordan lærer man nogen noget? Det læringsteoretiske 
udgangspunkt 
I det foregående har jeg diskuteret læring i forhold til Piagets 
konstruktivistiske tilgang. Formålet med at introducere Piagets begreb 
om læring som en adaptiv proces er at skabe grundlaget for at diskutere 
tilrettelæggelse af undervisning med henblik på at fremme 
foretagsomhed. Tilrettelæggelse af undervisning er det centrale 
spørgsmål, som forskning i didaktik drejer sig om. Didaktik refererer til 
læren om undervisning og har som sit genstandsområde spørgsmål som: 
Hvorfor gør vi, som vi gør (i undervisning), hvad skal der undervises i, 
og hvordan skal der undervises? (Held & Olsen, 2008). Dette afsnit 
beskriver de læringsteoretiske implikationer, foretagsomhedspædagogik 
og foretagsomhedsdidaktik har for entreprenørskabsundervisning.  

3.7.1. Didaktik i entreprenørskabsundervisning 
Formålet med dette afsnit er at placere de didaktiske begreber, som 
bruges i afhandlingen, i en kontekst af skandinavisk didaktisk teori. 
Begrebet didaktik blev anvendt tilbage i 1500-tallet af tyskeren 
Wolfgang Ratke og senere af den tjekkiske pædagog Amos Comenius, 
der udformede ”Didactica magna” – den store læreplan. Didaktik blev 
først udtrykt i Danmark af Kristian Kroman, der var professor i filosofi i 
begyndelsen af 1900-tallet. Han stillede spørgsmålet: ”Hvilken viden er 
mest værdifuld?”. Dette spørgsmål er – lidt omformuleret – stadig det 
centrale fagdidaktiske spørgsmål: Hvad er det, der er væsentlig(s)t at 
lære og derfor at undervise i og hvorfor? (Nielsen, 2006). Didaktik har 
grundlæggende to betydninger – en snæver, også kaldet specifik 
betydning, og en bred betydning (se figur 8). 
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Didaktik i snæver betydning Didaktik i bred betydning 
• Hvad (indhold)  
• Hvorhen (mål)   
• Hvorfor (formål og 

begrundelse) 
 
 

• Hvordan (metode og 
fremgangsmåde)  

• Hvormed (undervisningsmidler)  
• Hvor (institution, lokale)  
• Hvornår (elevens alder, 

udvikling og sekvensering af 
fagligt indhold) 

• Hvem (eleverne)  
Figur 8. Didaktik i en bred og en snæver betydning.  
 
Den tyske professor i opdragelsesteori og pædagogik Wolfgang Klafki 
har skrevet en sammenhængende didaktisk teori i moderne 
dannelsesteoretisk forstand. I starten definerede Klafki didaktik i en 
snæver definition som ”teorien om dannelsesindholdet, dets struktur og 
udvælgelse” (Klafki, 1983). Klafki definerer i dag didaktik i bredeste 
forstand som ”videnskaben om undervisning” (Klafki, 2001). 
Indvendingen mod denne definition er, at didaktikbegrebet bliver så 
bredt, at det næsten dækker pædagogikbegrebet. 
Hvis didaktik forstås i den snævre betydning, er faren, at den bliver 
reduceret til alene at være et planlægningsværktøj. Politikere definerer 
formålet og målene, og underviserne beskriver de nødvendige 
handlinger til at opnå dette. For at undgå denne fare er det afgørende, at 
underviserne selv definerer, hvad der skal være formål og mål med 
undervisningen, så underviserne ikke bliver fremmedgjorte over for de 
fag, de skal undervise i. Derfor er det nødvendigt at stille det centrale 
didaktiske spørgsmål, som rammer ind i en bred forståelse af didaktik: 
Hvad er det væsentligste at lære og dermed undervise i?  
Entreprenørskabsundervisning er, som beskrevet i indledningen, en 
samfundsmæssig opgave, som det ud fra et politisk synspunkt er vigtigt 
at undervise i, så Danmark kan overleve som velfærdsland. Dermed 
kommer der et krav om, at det skal ind på de videregående uddannelser 
som et fag. Det bør dog ikke afholde undervisere fra selv at definere, 
hvad der i netop dette fag er centralt at undervise i. I indledningen i 
denne afhandling gjorde jeg rede for, at der eksisterer en afstand mellem 
kravet om nyttiggjort viden og adfærd, som understøtter dette krav om 
handling. Dermed bliver det centrale didaktiske spørgsmål: Hvordan 
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understøtter man en undervisning, så studerende bliver mere 
foretagsomme? I det følgende vil Larsens didaktikmodel (Larsen, 1976) 
blive brugt til at beskrive de centrale elementer, entreprenørskab bør 
beskæftige sig med. 

3.7.2. Undervisningens elementer  
Et centralt aspekt i didaktikken vedrører de elementer, som indgår i 
tilrettelæggelsen af undervisningen (Herskin, 1997). Carl Aage Larsen 
har i en dannelsesdidaktisk model fra 1976 opstillet forholdet mellem 
didaktik, metodik og praktik på følgende måde (se figur 9). At modellen 
er dannelsesdidaktisk, betyder, at den tager udgangspunkt i udviklingen 
af selvet (Tønnesvang, 2003). Efterfølgende modeller som Bjørndal & 
Lieberg fra 1978 og Himm & Hippe fra 1997 medtager stort set de 
samme elementer som Larsens oprindelige model. Hansen & Tams 
(2006) har en didaktisk model, hvor der ligeledes er indføjet forholdet 
mellem lærer og elev, hvilket evt. ligger implicit i Larsens model, men 
ikke specifikt er beskrevet. Måske var det aspekt ikke så tydeligt i 
1970’erne, hvor lærerne ikke i lige så høj grad som i dag forventedes at 
indgå i en relation med eleverne. Ligeledes kan det siges, at begreberne 
indvirker dynamisk på hinanden, så det kunne være mere formålstjenligt 
at tegne modellen som en cirkel. Alligevel er alle nyere modeller kun 
svagt ændret mht. omfanget og definitionerne af de overordnede 
begreber. Derfor vælger jeg at anvende Larsens oprindelige model, da 
den stadig efter min mening er den mest overskuelige og bedst adskiller 
begreber som didaktik, metodik, praktik og evaluering. Nedenfor er en 
gennemgang af begrebernes betydning og en oversættelse til 
entreprenørskabsundervisning i et foretagsomhedsperspektiv. Modellen 
kan bruges til at styre pædagogiske diskussioner og opnå fælles 
beslutninger. 
 



98 
 

  
 
Larsens model forklares detaljeret i det følgende, fordi den indgår i den 
videre diskussion og udvikling af min forståelsesramme for en 
foretagsomhedsbaseret didaktik. Under hovedbegrebet didaktik 
diskuteres undervisningens formål, elevernes forudsætninger, 
undervisningens mål, midler og indhold og tilrettelæggelse af 
undervisningen. Undervisningens formål er også beskrevet som 
dannelsesidealet, som beskriver den utopi, man har for undervisningen. 
Det er det langsigtede mål. Eksempelvis: Den studerende skal udvikle 
foretagsomhed og selvstændighed. Elevernes forudsætninger danner 
sammen med undervisningens formål grundlaget for undervisningens 
indhold. Elevernes forudsætninger beskriver det niveau, de kommer 
med, og dermed, hvilket indhold den efterfølgende undervisning skal 
antage. Eksempelvis: De studerende forventes at kende til 
grundlæggende IT og have engelskkundskaber svarende til C-niveau. 
Eller det forventes, at deltagerne har en forretningside, de ønsker at 
arbejde videre med. Undervisningens mål udtrykker summen af de 
kundskaber, færdigheder og den personlige udvikling, den studerende 
skal have. Målene er en operationalisering eller konkretisering af 

Didaktik 

Metodik 

Praktik 

Undervisningens 
formål  

Elevens  
forudsætninger 

Opstilling af 
undervisningens 
mål, midler og 
indhold 

Tilrettelæggelse  
af 
undervisningen 

Undervisningens  
udførelse 

Fig. 9.  En dannelsesteoretisk didaktik-model, jf. Larsen, 1976. 

     E    v    a    l    u    e   r    i    n  g 
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formålene. Eksempelvis: ”Målet er, at de studerende skal lære at 
omsætte deres ’tanker om at handle’ til forandrende handlinger”. 
Undervisningens midler hænger nøje sammen med målene, da de mål, 
man har for undervisningen, bestemmer de midler, man vælger at tage i 
anvendelse. I daglig tale siger vi, at ”vi er enige om målene, men ikke 
om midlerne til at nå dem”. Dermed mener vi, at vi er enige om, at 
målet eksempelvis skal være, at vores barn skal sidde stille ved bordet, 
men midlerne til at nå målet kan være mangeartede. Midlerne i 
entreprenørskabsundervisning kan være, at de studerende skal lave egen 
forretning, eller at de skal have rollemodeller, som fortæller om deres 
opstart af virksomhed. Indhold i undervisningen har to aspekter. Dels 
et emne- eller vidensaspekt (for boglige fag) og dels et aktivitets- eller 
beskæftigelsesaspekt (for praktiske fag). Alle fag har dele af begge 
aspekter, men for nogle fag forekommer vidensaspektet væsentligt og 
for andre færdighedsaspektet. Principielt skulle man for alle fag kunne 
opstille begge hierarkier. Et videnshierarki kunne eksempelvis være ”at 
kende fagets grundbegreber”, mens færdighedshierarkiet kunne være ”at 
være tryg ved at kontakte fremmede”. I forhold til 
entreprenørskabsundervisning er dette særlig vanskeligt at adskille, da 
faget både kan ses som et vidensfag og som et færdighedsfag, hvor 
entreprenørskab er et håndværk, som skal læres gennem øvelse. 
Tilrettelæggelse af undervisningen bygger på pædagogiske principper 
som induktion og deduktion og frivillighed eller tvang. Her har 
underviseren stor indflydelse, og det er gennem tilrettelæggelsen af 
undervisningen, at undervisningens mål, midler og indhold kommer til 
deres ret. Eksempelvis ”undervisningen bygger på videocases om 
entreprenører, som begrunder de forskellige valg, de har truffet gennem 
deres karriere. Eller ”undervisningen bygger på, at de studerende selv 
skal starte egen virksomhed”. 
Under rubrikken praktik indgår i modellen en række underbegreber: 
undervisningens udførelse og eksamen. Undervisningens udførelse 
henviser til de måder, undervisningen er organiseret på. Eksempelvis 
”undervisningen tager udgangspunkt i læreroplæg og gruppearbejde” 
eller ”undervisningen foregår ude i forskellige virksomheder, hvor de 
studerende skal opleve, hvordan virksomhedens ledere handler i en 
hverdag”. Eksamen. Den optimale eksamensform, som måler den reelle 
læring, den studerende har tilegnet sig, er vanskelig. Blandt andet fordi 
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selve formen kan medvirke til, at det er vanskeligt at undgå irrelevant 
frygt og angst i eksamenssituationen. En måde kan være at lægge 
eksaminer ind som en del af læringen efter hver lektion og dermed 
tillige sikre, at de studerende internaliserer den læring, de har opnået.  
 
Hvad er det så, der skal undervises i, hvis underviseren anser det som 
væsentligt at lære at handle på en bestemt måde eller ”agere 
foretagsomt”? Hvis underviseren starter med at stille dette 
grundlæggende didaktiske spørgsmål og planlægger ud fra det, vil en 
del entreprenørskabsundervisning sandsynligvis komme til at se lidt 
anderledes ud. Faren ved at tage fat på en tekstbog og undervise med 
udgangspunkt deri er åbenlys. Stiller teksten det centrale didaktiske 
spørgsmål på samme måde, som underviseren selv ville gøre? Det er 
gennem det didaktiske spørgsmål, at det bliver klart, om der er en 
modsætning mellem det væsentligste at lære og de metoder, der vælges 
til at nå frem til det væsentligste. Hvis der hos underviseren eksisterer et 
ønske om at understøtte foretagsomhed (som handler om ændring af 
adfærd) og metoderne til at undervise er gennemgang af tekstbøger 
(teoribaseret), vil man med meget stor sandsynlighed ikke nå målet. Der 
er ikke sammenhæng mellem målet og midlerne. 
Langt de fleste artikler om entreprenørskabsundervisning er beskrivelser 
af ”hvad vi bør lære om”, hvilket svarer til det felt i Larsens model, som 
handler om ”formålet med undervisningen”. Artiklerne er normative 
med anbefalinger om, at vi eksempelvis bør undervise i at gøre de 
studerende mere foretagsomme (Blenker et al., 2004) eller gøre de 
studerende ”T-formede” (Hanke et al., 2005). Færre beskriver 
didaktikken med konkrete metoder til, hvordan anbefalingerne kan føres 
ud i konkret undervisning. På IDEAs årlige konferencer har de konkrete 
didaktiske og metodiske eksempler ofte været efterspurgt, da der 
efterhånden er konsensus om vigtigheden af at undervise i 
entreprenørskab, men underviserne mangler konkret viden om den 
didaktiske og metodiske side af entreprenørskab.   
 
3.7.2. Praksisorienteret læring 
Kolbs kendte læringsmodel bygger direkte på Piagets 
adaptationsbegreb. ”Experiential learning” (Kolb, 1984) kan defineres 
som en proces, hvor viden er skabt gennem en transformation af erfaring 
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(Kolb, 1984). Kolbs læringshjul (fig. 10) refererer til en bevægelse, hvor 
den studerende lærer gennem erfaring, refleksion, tanker og 
eksperimenter (den ydre cirkel). Denne cyklus involverer fire 
læringsmodi: konkrete eksperimenter, refleksiv observation, abstrakt 
konceptualisering og aktiv eksperimentering. De indre poler refererer til, 
hvordan individet opnår og transformerer information (på den vertikale 
og den horisontale akse), som igen refererer ud til den ydre ring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolb identificerer 4 forskellige læringsstile, og han bruger begreber fra 
Piagets tænkning om adaptation, assimilation og akkommodation samt 
den amerikanske psykolog J.P. Guilfords begreber divergerende3

 

 og 
konvergerende tænkning. Guilford beskrev divergerende tænkning som:  

”the intellectual ability to think of many original, diverse, and 
elaborate ideas” (Guilford, 1968: 142).  

 
For den divergerende tænkning anvendte Guilford ordet kreativ 
tænkning. Konvergerende tænkning beskrev han som:  
 

                                     
33 Alfred Binet refererede også til dette begreb, da han lavede de første undersøgelser om mentale evner helt tilbage 
i slutningen af 1800-tallet. Dog brugte han ikke direkte begrebet divergent tænkning (Runko, 1999). 
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Begribelse via  
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Figur 10: Kolbs læringshjul, Kolb 1984. 
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”the intellectual ability to logically evaluate, critique and 
choose the best idea from a selection of ideas” (ibid.).  
 

Det er ofte betoningen af en handlingsorienteret læringsforståelse, som 
underviserne hæfter sig ved hos Kolb. Kolb beskriver ikke (og påstår 
heller ikke at gøre det), hvordan transformationen fra de forskellige 
punkter i den yderste cirkel rent faktisk sker. Hvordan ser en didaktik 
ud, som sikrer fremdrift? Kolb har fået kritik fra flere sider blandt andet 
for at overbetone den kognitive side og udelukke omgivelsernes 
indflydelse på læring (Runko, 1999). 

3.8. Hvordan beskrives en didaktik om handling? En 
kognitionspsykologisk tilgang 
Afsnittet om læring og om tilrettelæggelse af didaktik med henblik på at 
fremme læring har ikke beskæftiget sig med undervisning i forhold til 
handling. Som jeg startede med at argumentere for, er det min 
grundopfattelse, at læring og handling hænger sammen i en 
foretagsomhedsfremmende didaktik. Dette afsnit bevæger sig dybere 
ned i en forståelse af behovet for at træne handling for at understøtte 
foretagsomhed. Koblingen mellem didaktik og handling starter med en 
beskrivelse af kognitionspsykologiens tilgang til, hvordan vi erkender 
verden, for at give en forståelse for, hvordan vi kan ændre adfærd og 
dermed blive mere foretagsomme. Dette beskriver Damasio gennem en 
teori om somatiske markører og Bandura i sin teori om vores evne til at 
tro på, at fremtidige handlinger vil lykkes – hvilket betegnes for self-
efficacy. 

3.8.1. Psyke/soma i en kognitionspsykologisk vinkel 
Kognition omhandler menneskets evne til at tænke og til at erkende 
verden (Damasio, 1999a, 1999). Der er imidlertid meget stor 
spændvidde i forskellige teoriers tilgang til dette emne. Den klassiske 
descartianske tradition, der adskiller psyke og soma, er stadig 
fremherskende og har indflydelse på hele den vestlige verdens opfattelse 
af sindet som værende adskilt fra kroppen (Damasio, 1999). Vi har 
fornuft, og vi har følelser – men de er adskilte – mener tilhængere af 
Descartes’ filosofi. Endvidere eksisterer der også en forestilling om en 
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homunculus4

En anden hypotese udspringer fra neurobiologien, der ikke opstiller 
nogen adskillelse mellem psyke og soma (fx. Damasio, 1999; Eysenck 
& Keane, 2000; Gade, 1997; Hansen, 2002). Vores erkendelse er 
fuldstændig afhængig af den krop, der perciperer indtryk. Dette 
”kropsindlejrede selv”

 (Gade, 1997; Damasio, 1999), der som en lille bemandet 
central eller et lille ”mini-mig” styrer resten af kroppen.   

5

Der eksisterer således ingen homunculus (som kan siges at være en 
kommandocentral)  i denne opfattelse, men snarere en fuldstændig 
opløsning af denne deciderede overbevidste kommandocentral.  

 (Damasio, 1999) starter med huden og 
sansestimuli, der rammer vores hud og omsættes til signaler, der er en 
del af vores kognitive evner. Tolkningen af signalerne sker via vores 
tidligere erfaringer, som lagres i vores kognitive strukturer.  

 
Hvorvidt udgangspunktet er en adskillelse mellem psyke og soma eller 
et kropsindlejret selv, kan umiddelbart virke som to lige gyldige poler, 
men det har stor betydning for det menneskesyn, som kommer til 
udtryk. Jeg antager, at psyke og soma ikke kan adskilles. Dermed mener 
jeg, at vi ikke har en lille homunculus siddende i hovedet, som vi kan 
give ordrer. Med andre ord har vi ikke en ”tag-dig- sammen-knap”. 
Dette udgangspunkt tvinger mig til at søge og forstå de kropsindlejrede 
somatiske markører (Damasio, 1999), der driver det enkelte menneske. 
Dette får betydning for den måde, vi som undervisere tror, man kan 
ændre adfærd. Hvis vi tror, at vi har en lille ”homunculus”, som vi kan 
fortælle, at ”nu skal du holde op med at være bange for at kontakte 
fremmede”, er der en overvejende sandsynlighed for, at vi tager fejl. Der 
skal meget træning til, for at frygten for at udføre en bestemt handling 
bliver erstattet med en sikkerhed. Det er altså træning af adfærd – i 
stedet for forelæsning rettet mod tag-dig-sammen-knappen – som 
afstedkommer adfærdsændringer. Damasios begreb om somatiske 

                                     
4 Homunculus refererer til opfattelsen af, at der sad en lille mand inde i hovedet. Han havde den overordnede 
kommando over alle andre handlinger, kroppen foretog. Fra denne forestilling stammer muligvis ”tag dig nu 
sammen” som en egentlig kommando til én, der opfattedes som uden for mig selv. 
5 Damasios hovedargument imod en forestilling om et integrativt sted i hjernen er, ”at der ikke findes nogen enkel 
region i den menneskelige hjerne, der er udrustet til på samme tid at behandle repræsentationer fra alle de 
sansemodaliteter, der er aktive, når vi på samme tid oplever f.eks. lyd, bevægelse, form og farve i et perfekt tidsligt 
og rumligt register” (Damasio, 2001: 112). 
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markører er interessant i forhold til en undersøgelse og en beskrivelse af 
praksisunderstøttet undervisning.  

3.8.2. At ændre adfærd – somatiske markører 
”Pas på! Det gør ondt at falde ned fra det træ!”  
Vi kender vores trang til at fortælle andre om vores egne erfaringer. Det 
paradoksale er velkendt: Erfaringer kan ikke overdrages – man skal selv 
gøre dem. Derfor er det ikke specielt virksomt at få at vide, hvad vi bør 
afholde os fra at gøre eller netop skal gøre, medmindre vi selv har 
erfaret det. Det er først, når vi selv har ”brændt” os, at vi ved, det 
resulterer i smerte. Første gang vi kommer tæt på noget varmt, dannes 
en somatisk markør for faren ved at komme nær varme. På samme måde 
med andre fænomener, vi gennem erfaring danner somatiske markører 
for. Når vi oplever noget godt, dannes en positiv markør (en 
”ledestjerne” (Damasio, 1999), for denne oplevelse, og vi vil i fremtiden 
være tilbøjelige til at gentage disse handlinger, som resulterede i denne 
positive oplevelse. Markører dannes gradvist, og jo flere gange, de 
bliver gentaget med samme resultat, jo stærkere bliver den somatiske 
markør. Dette gælder både positive og negative markører.  
Når vi skal ændre adfærd, er det således vigtigt at huske, at ændringer 
fra negative til positive markører sker gradvist. Negative markører 
betegnes som sorte huller (Damasio, 1999). Vi kan altså ikke ved én 
succesoplevelse ændre en negativ markør – men ved én succesoplevelse 
er starten til en positiv markør sat i værk. Hvor mange succesoplevelser 
der skal til for at ophæve en negativ markør, afhænger af personens 
øvrige personlighedsstruktur samt styrken af den negative markør. Når 
vi har en oplevelse af, at det er svært at kontakte en ny kunde, kan dette 
være, fordi vi har en somatisk markør, som advarer os (blokerer) imod 
at gentage en tidligere oplevelse af at blive afvist. Dette kan ændres via 
træning, som skal give os oplevelser, hvor denne markør langsomt 
ændres, fordi vi oplever et ændret feedback (en ledestjerne erstatter et 
sort hul). Man kan eksempelvis video-træne sådanne møder i 
klasseværelset, således at eventuelle sorte huller bliver erstattet af en 
ledestjerne. 
Ved at lave tilpas mange succesoplevelser vil den negative somatiske 
markør ændres og blive til en positiv. Hvis dette alligevel ikke virker, er 
det ofte, fordi man afprøver noget, hvor udfordringen er for stor og 
derfor medfører en negativ oplevelse. Dermed er vores negative markør 
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blevet stadfæstet. Ifølge teorien om somatiske markører skal undervisere 
derfor facilitere mange små sikre succesoplevelser, hvis de skal opnå, at 
deres elever ændrer markører. 
Damasio har mødt kritik for at være for funktionel i sine tolkninger af, 
hvordan emotioner spiller ind på vores beslutninger (Mosca, 2000). 
Kritikken kommer fra psykologer, som mener, at Damasios betoning af, 
at følelser og emotioner er lokaliseret til et bestemt område i hjernen, er 
overfortolket. Det er meget komplekst at verificere hjernens præcise 
funktion, da viden om hjernen ofte stammer fra viden om læsioner i 
hjernen. Det betyder, at man udleder, at en given evne tilhører et område 
i hjernen, fordi folk med læsioner specifikke steder i hjernen mister 
denne evne (Gade, 1997). Hvis en person opfører sig uden omtanke for 
andre (mister sin empatiske evne), og man kan lokalisere, hvor der er en 
læsion, vil man herefter udlede, at netop dette område vedrører denne 
funktion. Det problematiske i denne fremgangsmåde er, at 
fremtrædelsesformen for en manglende funktion fremtræder gennem en 
funktion, som virker. Dermed bliver det svært at præcisere, hvad den 
tabte evne præcis indbefatter af funktion. Damasio har empirisk 
undersøgt, hvordan folk reagerer, når man udsætter dem for 
skræmmende/ubehagelige situationer gentagne gange, og han har 
undersøgt, om folk efterfølgende, i lignende situationer vil forsøge at 
undvige en sådan situation. Dette arbejde har ledt til teorien om 
somatiske markører (Bechara & Damasio, 2005). Teorien er 
efterfølgende blevet efterprøvet positivt i andre sammenhænge, men er 
også af andre forskere fundet tvivlsom (Dunn, Dalgleish & Lawrence, 
2006). Kritikken går hovedsagelig på, om de forsøg, Damasio 
opstillede, rent faktisk kan siges at bevise netop den farvning af 
emotioner, som han påstår. Selvom Damasios teori er kontroversiel, 
vælger jeg at læne mig op ad den forskning, som mener at påvise 
validiteten af Damasios teori om somatiske markører (Bechara & 
Damasio, 2005; Losel & Schmucker, 2004; North & O'Carroll, 2001; 
Schmitt, Brinkley & Newman, 1999). 
Somatiske markører kan begrunde, hvordan vi didaktisk skal 
tilrettelægge undervisningen, så den tager højde for at ændre somatiske 
markører gennem gentagne succesoplevelser. Den samme tænkning går 
igen hos Bandura i hans begreb om self-efficacy (Bandura, 1997). 
Bandura har med sin teori om self-efficacy beskrevet nogle af de 
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faktorer, som kan give en forståelse af, hvordan man didaktisk kan 
opbygge en undervisning, som understøtter foretagsomhed.  

3.8.3. Self-efficacy 
I det følgende afsnit gives en kort beskrivelse af Banduras Social 
Learning Theory som udgangspunkt for at underbygge hans teori om 
self-efficacy. Teorien om self-efficacy er en af hovedteorierne i 
forståelsen af at udvikle foretagsomhed i undervisning på videregående 
uddannelser.  

3.8.3.1. Social Learning Theory 
Social Learning Theory, som er udviklet af Bandura, har et 
multifaktorielt udgangspunkt med særligt fokus på sociale netværk og 
rollemodeller (Bandura, 1997). Han betragter adfærden og miljøet som 
faktorer, som gensidigt påvirker hinanden. Det sociale netværk ser han 
som formidler af miljø og vilkår i bredere forstand, og teorien lægger 
vægt på de sociale netværks funktion som rollemodel(ler) i 
socialiseringsprocessen. Social læringsteori inkorporerer både elementer 
af behaviorisme (som var dominerende læringsteori i 1950’erne og 
1960’erne) og kognitiv teori (som vandt indflydelse i 1970’erne og frem 
til i dag) (Ormrod, 1990). Banduras teori om social læring anses som 
brobyggeren mellem behaviorisme og kognitive teorier (Kretchmar, 
2008). I Banduras seneste teori er fokus hovedsagelig på kognitive 
teorier, hvilket hans teori om self-efficacy er et udtryk for.  
Bandura mente, at behaviorismen ikke kunne beskrive menneskets 
læring fyldestgørende ved at beskrive læring som en trial-and-error 
proces. Bandura mente derimod, at læring kunne finde sted ”all-at-
once”, uden at der var tale om reinforcing (forstærkere eller hæmmere), 
men udelukkende ved, at mennesket observerer andre personer. Bandura 
kaldte i starten sin teori for ”observatorisk læringsteori” (Kretchmar, 
2008).   
Social læringsteori har fire komponenter, som er: opmærksomhed, 
bibeholdelse, bevægelsesreproduktion og motivation. Senere ændrede 
Bandura sig så meget mod kognition, at han valgte at kalde sin 
teoretiske retning for Social Cognitive Theory (Bandura, 1997).  
Banduras teori om self-efficacy er en del af hans nyere teori om Social 
Cognitive Theory, hvor fokus er fjernet fra den behavioristiske lære, og 
han mere beskæftiger sig med kognitiv teori, eksempelvis via en stærk 
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fokusering på menneskets handling (agency) (Kretchmar, 2008). 
Banduras teori er også et opgør med den rene behavioristiske 
pædagogik, som han ikke mener, kan forklare, hvorfor mennesker lærer. 
I Banduras teori om self-efficacy er der ligeledes en beskrivelse af, 
hvordan den lærende skal opøve en kompetence til at tro på fremtidige 
handlinger, hvilket kommer tæt på begrebet om handlekompetence. 
Bandura nævner aldrig selv ”action competence” i sine artikler, og det 
er ikke et begreb, han beskæftiger sig med. Bandura startede som 
professor på Stanford i 1953, da behaviorismen var på sit højeste i 
skoleverdenen. Som sagt er Banduras senere beskrivelser af self-
efficacy i højere grad præget af kognitive teorier end af behavioristiske 
teorier. Mange af Banduras beskrivelser om self-efficacy ligger tæt op 
ad Carsten Schnack og hans kollegers beskrivelser af 
handlekompetence; dog nævnes ordet foretagsomhed ikke i Schnacks 
beskrivelser af handlekompetence.  
  

3.8.3.2. Handlingens natur ifølge Bandura 
Bandura skriver:  
 

”In evaluating the role of intentionality in human agency, one 
must distinguish between the personal production of action 
for an intended outcome and the effects that carrying out that 
course of action actually produce. Agency refers to acts done 
intentionally” (Bandura, 1997: 3). 

 
Her beskriver Bandura, at en handling ikke nødvendigvis får det 
udkomme, vi havde som intention. Eksempelvis bruger han Hamlets 
intentionelle handling med at dolke manden bag forhænget. Hamlet 
troede, det var kongen, han dolkede, men det viste sig at være Polonius. 
Intentionen med handlingen var at dræbe (hvilket skete), men effekten 
af handlingen blev ikke som intenderet, for kongen døde ikke.  
”The power to originate action for given purposes is the key feature of 
personal agency” (ibid.). Menneskers magt over verden er altså vores 
evne til at beregne konsekvenser af vores valg af handlinger. Bandura 
skriver endvidere: ”Beliefs of personal efficacy constitute the key factor 
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of human agency. If people believe they have no power to produce 
results, they will not attempt to make things happen” (ibid.).  
Når troen på egen virkningsfuldhed (efficacy belives) er til stede, styrer 
den vores motivation, valg af handlinger, mobilisering og opretholdelse 
af indsats og emotionelle reaktioner. Bandura beskriver de kognitive 
mekanismer, som understøtter de systemer i hjernen, som gør det muligt 
at forestille sig en succeshandling, som ikke er sket endnu. Vi kan altså 
forestille os udfald af en given handling, som aldrig er sket, fordi vi har 
en kognitiv evne til at forestille os helt nye handlingsrum. Eksempelvis 
kan vi forestille os en flodhest i stribet trikot glidende over et 
vulkankrater i en faldskærm, hvilket vi aldrig har set i virkeligheden. Vi 
er i stand til at visualisere det, fordi vores evne til at forestille os mange 
enkeltdele og sætte dem sammen på en ny måde er grundlaget for vores 
neurale tilgang til at associere (Bandura, 1997: 4). 
Vi kan altså tænke handlinger, som vi endnu ikke har udført, og lade 
disse mentale handlinger være styrende for vores faktiske fysiske 
handlinger. Det afgørende i beskrivelsen af Banduras teori om self-
efficacy er, om en person har en høj eller en lav tro på, at disse 
fremtidige handlinger vil lykkes. Begrebet self-efficacy er vanskeligt at 
oversætte direkte til dansk, men det betyder ”selv-virkningsfuldhed”, 
hvilket ikke er et begreb, som umiddelbart giver mening på dansk. Et 
begreb, som eventuelt kunne erstatte self-efficacy, er ”selvgnist”. 
Selvgnist henleder tanken til, at handling skal initieres af en gnist, som 
springer indefra – deraf begrebet selvgnist. Jeg vælger dog at bruge 
Banduras begreb self-efficacy i denne afhandling.  
Bandura skriver, at det er vigtigt at adskille self-efficacy fra selvværd, 
da det er to vidt forskellige begreber: ”Perceived self-efficacy is 
concerned with judgments of personal capability, whereas self-esteem is 
concerned with judgments of self-worth. There is no fixed relationship 
between beliefs about one’s capabilities and whether one likes or 
dislikes oneself” (Bandura, 1997: 11). 
Man kan godt have en person, som anser sig selv for håbløs til en given 
aktivitet, men som ikke mister sin selvtillid af den grund – måske fordi 
personen ikke har lagt sit selvværd i aktiviteten. Hvis jeg ikke anser det 
som vigtigt at være en dygtig sanger, mister jeg ikke mit selvværd, når 
jeg synger falsk. Vi kan også være meget dygtige til en given aktivitet, 
men ikke selv tillægge det nogen værdi. Dermed kommer det heller ikke 
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til at påvirke vores selvværd. Nogle mennesker har et højt selvværd, 
fordi de mener, de kun skal leve op til lave krav om handlinger, 
hvorimod perfektionister let kan få et lavt selvværd, fordi de stiller 
meget høje krav til sig selv.   
Bandura anfører, at det er nyttesløst at efterprøve sammenhængen 
mellem selvværd og self-efficacy empirisk, da sådanne undersøgelser 
vil have svært ved at vurdere forskellen mellem de to domæner, hvor 
man enten har folk, som vurderer sig selv som ikke-virkningsfulde, men 
er ligeglade, og dem, som vurderer sig selv som meget virkningsfulde, 
men ikke vurderer deres evner som vigtige (ibid.). Det at kunne lide sig 
selv har ikke nogen indflydelse på vores oplevelse af at have et højt self-
efficacy.   

3.8.3.3. Udvikling af self-efficacy  
Self-efficacy udvikles gennem: 

1. Succesoplevelser (mastery experiences) 
2. Rollemodeller (modelling or vicarious experience) 
3. Omgivelsernes overtalelse (social persuasion, verbal persuasion) 
4. Viden om sig selv (judgment of their own physiological states) 

(Bandura, 1982, 1997). 
 
Ad 1) Succesoplevelser (mastery experiences) 
Bandura beskriver, hvordan den gradvise opøvelse af en færdighed kan 
resultere i en succesoplevelse. Denne oplevelse skal være tilpas svær at 
opnå, for at den kan opleves som en succesoplevelse. Det tæller altså 
ikke at lade en studerende gennemføre en opgave, som ligger under 
dennes niveau eller er for langt inde i zonen for nærmeste udvikling 
(Vygotsky, 1974). Det skal være noget svært, som man lykkes med. 
Eksempelvis kan det være det at ringe til en potentiel kunde og 
overvinde frygten for at kontakte en fremmed. Eller gennemføre en 
bestemt handling, hvor udfaldet rummer en potentiel fare for at 
mislykkes. Hvis denne handling lykkes, vil det give selvtillid og tælle 
som en succesoplevelse. 
 
Ad 2) Rollemodeller (modelling or vicarious experience) 
Rollemodeller er folk, vi kan spejle os i. Det er ikke bare en hvilken som 
helst person, som vi oplever gøre noget svært. Det skal være en person, 
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som vi på et indre psykologisk plan ønsker at være ”ligesom”. Vi skal 
opleve, at denne person leverer en retning gennem noget tåget og 
usikkert. Det er eksempelvis personen, som fortæller, hvordan det var at 
starte som iværksætter, hvor det er muligt at sætte sig selv i dennes sted 
og opleve, præcis med hvilke personlige egenskaber, man kan overvinde 
den første angst for at ringe og overvinde angsten for nederlag. Det er 
ikke en god rollemodel, som fortæller, hvordan man solgte sin 
forretning for 250 millioner kr. uden at fortælle, hvordan man fik sin 
første kunde, for så er afstanden til den studerendes virkelighed 
sandsynligvis for stor.   
Den gode rollemodel angiver den første trædesten, så det bliver 
overskueligt at bevæge sig ind på nyt og ufarbart land. De fortæller 
historien om den første kunde og det første telefonopkald. På den måde 
bliver de mulige at spejle sig i og være ”en at blive som”.  
begrebet ”rollemodeller” har ifølge  Bandura også betydningen 
”modelindlæring”. Det vil sige, at vi lærer, ligesom børn lærer sprog; 
gennem rollemodeller, tilegnelse, via imitation og gentagelse. Det er 
altså ikke en nødvendighed for at lære noget, at det er tilrettelagt med en 
veldefineret pædagogik og didaktik (Nielsen & Kvale, 2003). 
  
Ad 3) Omgivelsernes overtalelse (social persuasion, verbal persuasion) 
Bandura beskriver den indflydelse, vores omgivelser har for vores tro 
på, hvad der er socialt acceptabelt, og hvad der ikke er (Bandura, 1994, 
1997). Man kunne også beskrive omgivelsernes overtalelse som 
uddannelsesinstitutionens dominerende kultur. Hvis underviserne selv 
har været lønmodtagere hele deres liv, kan de have svært ved at fungere 
som rollemodeller for kommende iværksættere. Det er meget svært at 
ændre på en kultur og dermed komme til at ændre omgivelsernes 
overtalelse, men det er min opfattelse, at tiltag som IDEA hjælper med 
til at ændre denne kultur, fordi IDEA skaber en synlighed og et fysisk 
netværk for de ildsjæle, som før har lavet spændende undervisning, men 
har manglet opbakning og inspiration. Der sker også en ændring i 
opfattelsen af iværksætteri som levevej i Danmark, hvilket de mange 
regeringstiltag og interessen i nyhedsmedierne vidner om. Dermed 
bliver omgivelsernes overtalelse ændret, så vejen som iværksætter kan 
blive en ligeværdig vej i forhold til valget af lønmodtagerrollen.  
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Ad 4) Viden om sig selv/selvvurdering (judgment of their own 
physiological states) 
“At kende sig selv” er ikke et fag, man ofte ser på skoleskemaet. 
Bandura beskriver det at være bevidst om sine kropslige reaktioner i 
forskellige situationer som særdeles vigtigt (Bandura, 1994, 1997; 
Hoch, 2006). Eksempelvis er det vigtigt at vide, hvordan og hvorfor 
man reagerer med modstand, når man skal kontakte en ny kunde. Mange 
kategoriserer fejlagtigt sig selv som ”jeg er ikke god til at sælge” eller 
”jeg er ikke god til at kontakte fremmede”. Disse antagelser om os selv 
bygger på, at vi ikke er trænede i disse handlings- orienterede 
adfærdstræk og derfor beskriver dem som noget, vi er dårlige til. At vi 
ikke har den fornødne træning, er ikke det samme som, at vi ikke kan 
komme til at mestre det. Der eksisterer blandt mange undervisere en 
holdning til, at indre psykologiske egenskaber ikke lader sig ændre, 
hvorimod vi godt kan tilegne os teoretiske egenskaber og eksempelvis 
lære svære matematiske formler. Træning i disse handlingsorienterede 
adfærdstræk kalder Stern (2000) affektiv afstemning. Affektiv 
afstemning betyder den måde, hvormed en person forstærker eller 
understøtter et følelsesleje hos en anden person. Det, der matches, er 
ikke den anden persons adfærd som sådan, men mere et adfærdsaspekt, 
der afspejler personens emotionelle tilstand (Stern, 2000: 198). Emotion 
refererer til: Tilstanden i det autonome nervesystem i tilknytning til en 
oplevet følelse (Gade, 1997). Emotioner er det system, som 
vedligeholder vores opfattelse af, hvordan vores krop har det i dette 
øjeblik. Emotioner kan ifølge Damasio ikke afgrænses fuldstændigt fra 
det kognitive, da hjernen gemmer forskellige repræsentationer af 
erhvervet viden i mange forskellige sansemodaliteter (Damasio, 1999).  
Eksempelvis kan vi se på en person, at hun er ked af det eller rigtig glad. 
Derfor kan vi hjælpe udtrykket på vej ved at sige: ”Jeg kan se, du er ked 
af det – er det rigtigt?”. På den måde gives en legitim ret til at udtrykke 
den spænding, man har. Ofte vil man se, at ved at lave affektiv 
afstemning forløses den emotion, man er i, meget hurtigt. Forældre 
træner ofte børn i at være dårlige til at mærke emotioner ved for 
eksempel – når et barn har slået sig – at sige: ”Det gør ikke ondt – se, nu 
får du en is, så er det væk”. Meningen fra den voksnes side er at lede 
opmærksomheden væk fra det, som gør ondt, men metalæringen er, at 
man får et forkert billede af, hvad smerte er. Hvis man skal lære sine 



112 
 

børn at registrere deres emotioner korrekt, skal man lave en affektiv 
afstemning, som passer til emotionen, og eksempelvis sige til det barn, 
som har slået sig: ”Av, det gør ondt”. Når man skal undervise i noget, 
som fremkalder en stærk emotion, er det derfor mest effektivt at lave en 
korrekt affektiv afstemning, for så får personen hurtigere mulighed for 
at ændre på stemningen. Folk, som er vant til en dårlig affektiv 
afstemning, har svært ved at ændre adfærd, fordi de har svært ved at 
koble de rigtige emotioner på deres handlinger. De evaluerer deres 
oplevelser forkert og kategoriserer dem på en måde, så eksempelvis 
modstand og frygt bliver til ”det gider jeg ikke”. På den måde er det 
svært at ændre på en adfærd. Der er derfor særdeles god grund til at 
opøve kompetencen i at lave basale affektive afstemninger – også på de 
videregående uddannelser. 
En person, som er blevet ”tilpas” affektivt afstemt, vil danne en 
opfattelse af sig selv som ”mine ideer er i orden – mine tanker er i 
orden”. Dette former en person med selvværd. Det er vigtigt, fordi de 
tanker, der spontant dukker op omkring en mulig løsning på et problem, 
ikke bliver censureret væk af en negativ markør. 
Det behøver ikke at være terapeutisk at beskrive, hvilke emotionelle 
blokeringer der forhindrer os i at udføre forskellige handlinger. Disse 
blokeringer er ikke farlige at røre ved og kræver ikke en psykolog for at 
ændres. Man kan starte med at spørge: ”Er du sikker på, at det er helt 
sandt, at du er dårlig til at kontakte kunder? Er der situationer, hvor du 
er god til at kontakte andre mennesker? Hvordan kan du bruge 
erfaringen fra den situation, hvor du oplever dig sikker, i en ny 
situation?”. Frygten for at tale om emotioner og bruge disse konstruktivt 
i de fleste erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner er noget af et 
mysterium. Det næste afsnit kan belyse sider af denne problemstilling. 

3.9. Adskillelsen mellem fornuft og følelse 
Den erhvervsøkonomiske tradition har længe været båret af Descartes’ 
opfattelse af opdelingen af fornuft og følelse som noget, der rent faktisk 
var to adskilte systemer. I dag er forskningen om hjernens funktion så 
avanceret, at vi kan lokalisere menneskers handling under forskellige 
sanseindtryk og efter forskellige afasier (hjerneskader opstået efter 
blødning i hjernen). Dette har givet os en viden om vores sanseapparat, 
som ikke var til stede, da Descartes nedskrev sine tanker om det 
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rationelle menneske (Gade, 1997). Universiteterne tog tanken om det 
rationelle menneske til sig og ophøjede den rene tanke uden forstyrrende 
indflydelse af følelser til det højeste ideal. Denne opdeling af fornuft og 
følelse, som stammer tilbage fra oplysningstiden, ligger stadigvæk som 
styrende ideal for den pædagogiske tænkning på nutidens universiteter 
(Kristensen, Elvstrøm, Sørensen & Sørensen, 2007).  
Når man tror på, at det er muligt at adskille fornuft og følelse, bliver det 
også muligt at italesætte fornuftige fag og følelsesfag – faglige 
kompetencer og personlige kompetencer. Til de faglige kompetencer 
hører fagdiscipliner som økonomi, jura, matematik, sprog, filosofi, 
psykologi osv. De personlige kompetencer er ikke direkte på skemaet, 
men omhandler ofte, hvordan vi hver især reagerer i forskellige 
situationer og bruger viden om stærke og svage sider, som vi kan træne. 
Det har ikke været muligt at finde disse discipliner på noget dansk 
universitet, hvortil der gives ECTS-point. Der findes selvfølgelig 
dannelse, hvor der arbejdes med at ændre holdninger og få større indsigt 
i ”hvem er jeg” i regi af de traditionelle fag – f.eks. inden for psykologi.  
Damasio arbejder med at undersøge sammenkoblingen mellem fornuft 
og følelse (Bechara & Damasio, 2005; Damasio, 2003; Damasio, 
1998a). Ifølge Damasio er vores beslutninger altid farvet af vores 
følelser. Vi træffer ikke et valg, uden at valget er farvet af en emotion, 
som bæres af en præference for det ene eller det andet. Vi træffer hele 
tiden beslutninger om alt lige fra, om vi skal række hånden op i timen, 
til store valg om fremtiden. Hvis vi tager eksemplet med at beslutte, om 
vi skal række hånden op i timen, så er det ikke kun et spørgsmål, om vi 
kender svaret (eller har et bud på det). Det er også et spørgsmål, om vi 
har mod til at række hånden op og risikere at blive til grin. Det er altså 
også i væsentlig grad en emotionel beslutning at række hånden op. Den 
intelligente studerende fremstår først intelligent, når vedkommende kan 
kommunikere og sælge sin viden til omverdenen. Derfor er det meget 
vigtigt, at hun har emotionelt mod til at eksponere sin viden. Dette kan 
trænes, og det skal trænes, for at det potentiale, den enkelte besidder, 
kan komme frem og blive til værdi. Dette er træning i foretagsomhed. 
Dette er min pointe med koblingen mellem fornuft og følelse: Det ene 
har ikke værdi uden det andet – de forudsætter hinanden. I hjernen er 
vores præfrontale kortex center for kombinationen af viden (Bechara, 
Damasio & Damasio, 2000) og samtidig samlecentral for de input, vi får 
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fra omverdenen. Alle input går gennem det limbiske system, som 
tilsiger os at handle på en impuls eller at undlade at handle på en impuls 
(jf. somatiske markører) (Bechara, Damasio & A.R. Damasio, 2000; 
Damasio, 1996). Derfor er Damasios pointe, at der ikke eksisterer en 
adskillelse mellem fornuft og følelse – Descartes tog fejl (A.R. 
Damasio, 1999). Med denne viden kan man godt behandle emotioner i 
uddannelsessystemet, uden at det bliver uvidenskabeligt. Man kan til og 
med have et pensum i det.  
Damasios teori om det kropsindlejrede selv og dermed hans opgør med 
Descartes møder kritik fra blandt andre psykologer (Dunn, 2000). 
Forskergruppen (Dunn, 2000) mener, at hans definitioner på selvet er 
for prægede af neuroanatomiske beskrivelser – hvilket de mener ikke 
nødvendigvis gør hans udsagn mere sande. Men den største kritik mod 
Damasios teorier er sandsynligvis den almindelige dagligdags opfattelse 
af fornuft og følelser som adskilte. Det kommer til udtryk gennem 
mange dagligdags talemåder, f.eks. ”tag dig dog sammen” og ”brug din 
fornuft” eller ”hold hovedet koldt og hjertet varmt”. Vi siger også ting 
som ”det var en ren fornuftbeslutning” og refererer dermed til, at 
fornuften gør noget og følelserne (hjertet) noget andet. Denne sondring 
ligger som en diskurs, som farver mennesker i den vestlige verdens 
tankesæt.  
Når alle de fire elementer i self-efficacy medtænkes i undervisningen, 
vil man ifølge Bandura opleve, at de studerende får et højere self-
efficacy. Megen forskning peger på, at netop ved at øge disse fire 
elementer ændres de studerendes adfærd mod at blive mere 
foretagsomme, da deres tro på, at fremtidige handlinger vil lykkes, 
underbygges (Chan & Shui-Fong, 2008; S. Y. Cooper & Lucas, 2007; 
Cox, Mueller & Moss, 2002; Mills, Pajares & Herron, 2007; Mueller & 
Goic, 2002/2003). 
 
Følgende model illustrerer de fire elementer: 
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Modellen viser, hvordan de fire elementer til at fremme self-efficacy 
virker ind på self-efficacy overbevisningen. Hvis træningen i de fire 
elementer understøttes, så den rammer de studerendes nærmeste 
udviklingszone, vil der på sigt være en indre feedback, som højner den 
studerendes self-efficacy. Modellen viser et eksempel på, hvordan 
succesfuld træning ser ud grafisk. Hvis alle fire kilder til self-efficacy 
eller blot nogle af kilderne ikke medvirker til en succesoplevelse, vil det 
overordnede resultat ikke blive en succes, men i stedet blive vurderet 
som en fiaskooplevelse, hvilket vil bestyrke den studerende i, at hun 
ikke dur til den specifikke disciplin. Modellen viser, hvordan 
underviseren kan bruge kilderne didaktisk for at understøtte succes og 
dermed et højere self-efficacy. Self-efficacy er en del af min teoretiske 

Figur 11: Model for succesfuld træning i self-efficacy.  
Kilde: Bandura 1997. 
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for-forståelse og dermed en af de parametre, jeg har set efter i mine 
cases. 

3.10. Opsamling på afsnit om, hvordan man lærer 
Afsnittet har beskrevet, hvordan foretagsomhed kan trænes gennem krav 
om handling. Vi kan ændre på den adfærd, som gør, at studerende 
vælger at handle foretagsomt, via en didaktik, som understøtter et højere 
self-efficacy. Bandura (1997) beskriver at, self-efficacy kan trænes ved 
at fokusere på succesoplevelser, rollemodeller, omgivelsernes 
overtalelse og viden om os selv (Bandura, 1997). Ved at træne self-
efficacy formes troen på, at fremtidige handlinger vil lykkes, gennem en 
ændring af negative somatiske markører til positive somatiske markører 
(Damasio, 1999).  
Afsnittet har belyst, at det er vigtigt at træne studerendes foretagsomhed 
for derigennem at lukke hullet mellem kravet om omsat viden og den 
undervisning, som sikrer denne adfærd. Teorien anskueliggør, at 
ændring af adfærd ikke sker automatisk gennem teoretisk undervisning, 
medmindre der stilles et krav om at gå fra ”tanker om handling” til 
”forandrende handlinger”. Evnen til at gå fra tanker om handling til 
forandrende handling er foretagsomhed.   
Teoretisk undervisning sikrer ikke automatisk springet fra tanker om 
handling til forandrende handling. Dette spring skal sikres gennem et 
krav om handling (skub), som dermed kommer til at forme en større 
self-efficacy.   

3.11. Model for foretagsomhedsdidaktik 
I det næste afsnit samles den beskrevne teori i en model for 
foretagsomhedsdidaktik. Modellen er i sin grundform inspireret af 
Crossant og Sorrentis læringsmodel om improvisation (Crossant & 
Sorrenti, 2002).  
Modellen bygger på en forståelse af læring som en ændring af adfærd, 
kognition eller begge dele.  
På denne måde kan jeg samle trådene fra teorikapitlet. Jeg diskuterer 
Kolbs omdannelse via refleksion i forhold til en kognitionsorienteret 
didaktik, mens jeg relaterer Damasios somatiske markører og Vygotski, 
idé om ZNU til et krav om handlingsorienteret didaktik. Tilsammen 
understøtter kravet om refleksion og kravet om handling self-effiacy. 
Det er gennem underviserens orientering mod at fremme de studerendes 
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succesoplevelser, rollemodeller, forventninger fra kontekst og 
selverkendelse, at foretagsomhedsfremmende undervisning forstås i 
caseanalysen. I det efterfølgende beskriver jeg hoveddimensionerne i 
modellen. 
 
Modellen bygger således på de bidrag, der er blevet præsenteret fra 
læringsteorien, men har fokus på den didaktiske rolle, det vil sige, 
hvordan man som underviser kan fremme foretagsomhed som et 
specifikt læringsmål. Det er hvad jeg i figuren betegner som et skub. I 
skub ligger underviserens opgave i at fremme deltagerens refleksion 
såvel som at hjælpe med at overvinde frygten for handling gennem en 
adfærdsændring. Disse to centrale opgaver for underviseren kalder jeg 
henholdsvis handlings- og refleksionsskub. I modellen kan man derfor 
godt genkende både Kolbs læringshjul som et underliggende tankesæt 
såvel som bidragene fra Damasio og fra Vygotsky, som jeg også har 
angivet i figuren; men det er vigtigt at holde sig for øje, at formålet med 
modellen er at skabe en refleksionsramme for at forstå sammenhængen 
mellem undervisningsaktiviteter og læringsmål i et 
foretagsomhedsperspektiv. 
 
Kognition refererer til vores erkendelse af objekter, oplevelser og 
fænomener. Begrebet kognition indbefatter mere end begrebet 
tænkning. Hvor tænkning er en analytisk og logisk proces, er kognition 
den samlede neurale ændring af emotioner og tænkning. Dermed er 
kognition erkendelse, som bygger på en omfattende plastisk ændring i 
hjernen, hvor vi ikke kun har tænkt noget, men tillige erkendt noget. 
Eksempelvis kan jeg godt tænke, at jeg ikke vil se en bestemt person 
mere – men det er først, når mine emotioner, erfaringer og tænkning 
tilsammen erkender, at jeg ikke vil se en bestemt person mere, at jeg 
bliver i stand til at ændre adfærd og gennemføre en beslutning. Det 
samme gælder eksempelvis, når folk skal holde op med at ryge. Man 
kan tænke det 1000 gange, men først når det er en erkendelse, er det 
muligt at holde op. Derfor har kognition og ikke kun tænkning været i 
anvendelse, når forandringer i adfærd lykkes. 
 
Den almindelige betydning af ordet adfærd refererer til ”færdes”, ”føre 
sig”, dvs. ”opførsel”, specielt over for andre. I alle tilfælde henviser 
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ordet til en sammensat helheds overensstemmelse med omverdenen, 
hvor sociale værdier er centrale. Et bedre dansk ord end ”adfærd” ville 
muligvis være ”opførsel”, men jeg vælger at benytte det psykologiske 
fagbegreb ”adfærd”.  
Tænkning foregår inden i mennesket og lader sig aldrig objektivt 
beskrive som adfærd, men dette synspunkt har ført til en unødvendig 
opdeling af mennesket i en ydre (materiel) og en indre (ideel) del. 
Denne tankegang har sin baggrund i den europæiske filosofis 
idealistiske og dualistiske karakter, dvs. tendensen til at skelne mellem 
sjæl og legeme, ånd og materie osv. (se afsnit om psyke/soma s: 112). 
Sådanne indre kropslige reaktioner udgør en side af al adfærd, men 
adfærd kan ikke beskrives udtømmende på denne måde.  
Adfærd refererer i denne sammenhæng til den synlige, observerbare 
kobling mellem tænkning og handling. Når der i modellen skelnes 
mellem kognition og adfærd, er det ud fra den argumentation, at 
kognition er en indre proces, som kan have adfærdsmæssige, synlige 
udtryk. Men det er vigtigt at pointere, at det naturligvis i mange 
sammenhænge kan være vanskeligt at skelne klart mellem erkendelse og 
ændret adfærd.  
Al undervisning baserer sig på muligheden for at ændre menneskets 
sprog-, tænke- og adfærdsvaner. 
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Figur 12: Foretagsomhedsdidaktik.
 
 

3.11.1. Modellens opbygning 
Overordnet kan undervisning tage udgangspunkt i en teoribaseret eller 
i en praksisbaseret didaktik. 
 
Når studerende undervises teoribaseret, forsøger de ifølge Piagets teori 
om adaption at assimilere deres viden ind i det teoriunivers, 
underviseren fortæller om. Hvis stoffet bliver for komplekst, er det ikke 
længere muligt for hjernens neurale struktur at lægge denne viden til de 
eksisterende strukturer, og der er behov for en decideret ny struktur at 
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begribe den nye viden ind i (Anderson, Damasio & Damasio, 2005; 
Cooper, 2005). Der skal ske en akkommodation for at rumme den nye 
viden (Piaget, 1973; Vejleskov, 1999). På dette tidspunkt er 
stoffet/emnet, der undervises i, i en fase, som kan betegnes som 
afventende læring, da det stadig ifølge kognitionspsykologiens teorier 
om hukommelse ligger i arbejdshukommelsen. Dermed er emnet i fare 
for at blive glemt eller forblive afventende læring, hvis det ikke 
forvandles  i en aktiv bearbejdning af indholdet for at gøre det til 
integreret læring og dermed sikre det en neural struktur (Damasio, H., 
Tranel, Grabowski, Adolphs & Damasio, A. 2004; Tranel, Damasio, H. 
& Damasio A. 1997), som lagres i langtidshukommelsen (Eysenck & 
Keane, 2000). Mange undervisere laver øvelser, som sikrer, at 
afventende læring bliver til internaliseret læring. Knud Illeris (2000) 
beskriver i sin teori om læring spændingsfeltet mellem kognition, 
psykodynamik og samfundsmæssighed. Illeris (fx 1995) har arbejdet en 
del med Kolbs læringsbegreber. Han har bl.a. bygget en didaktisk model 
op på Kolbs læringscirkel, hvor han til Kolbs erkendeformer lader svare 
nogle didaktiske principper. Erkendeparret akkommodativ/assimilativ 
lader Illeris svare til undervisningsstyringen som hhv. deltagerstyring og 
lærerstyring. Erkendeparret konvergent/divergent lader Illeris svare til 
indholdsudvælgelse, nemlig hhv. stoffikseret indhold kontra 
problembaseret indhold. Disse to akser udspænder fire rum (som så 
svarer til de fire adaptationsmåder), som Illeris hver især lader svare til 
en arbejdsform:  
 

• Projekt: deltagerstyret og problemorienteret (svarende til konkret 
oplevelse)  

• Opgavearbejde: lærerstyret og problemorienteret (svarende til den 
reflekterende observation) 

• Undervisning: lærerstyret arbejde med stoffet (svarende til abstrakt 
begrebsliggørelse) 

• Studier: deltagerstyret arbejde med stoffet (svarende til aktiv 
eksperimenteren) (se Kolbs model figur 10) 
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Figur 13: Illeris’ læringsmodel: Kilde: Illeris 1995: 131. 
 
Det centrale hos Illeris er forestillingen om læring som en dynamisk, 
gruppeorienteret proces. Teorien giver nogle almene retningslinier for 
uddannelse og undervisning, som for eksempel at læringen har de bedste 
chancer, når den bygger på, at deltagerne selv er aktive og 
medbestemmende, at deres erfaringer inddrages, og nye erfaringer 
indhentes og bearbejdes, at der er tale om et fællesskab og samarbejde, 
og at der er tryghed og passende udfordringer. 
 

”Det er først og fremmest, når man arbejder med at finde ud 
af, hvor de væsentlige problemer ligger, når man forsøger at 
formulere problemerne præcist og at udvikle 
forståelsesmønstre og løsningsforslag, at den fulde 
læringsmæssige udfordring bliver etableret.” (Illeris, 1999: 
142) 

 
Når vi har et forudgående behov for at vide noget (jeg har underskud i 
min forretning – jeg vil gerne vide noget om økonomi), bliver teori til 
viden, vi har behov for at høre. Dernæst kan vi anvende det, vi har lært i 
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praksis, og det lærte bliver dermed internaliseret. Underviseren kan 
ligeledes sikre, at der sker en kobling til praksis ved at stille et krav om 
handling. Dette krav, som kan være at bede de studerende om at handle 
på noget konkret, er et skub mod at være mere foretagsom. For at 
teoribaseret undervisning skal sikre en større grad af foretagsomhed, 
skal der ifølge teorien om somatiske markører (Damasio, 1996, 1999) 
og self-efficacy (Bandura, 1994) ske en gradvis oplevelse af succes med 
at handle på baggrund af den lærte teori. Det er en forudsætning, at der 
er mange små krav om handling, som stilles inden for nærmeste 
udviklingszone (Vygotsky, 1978). Hvis kravet om handling er for stor 
en udfordring, vil det ikke være en succesoplevelse, men i stedet en 
oplevelse af fiasko, da personen kobler oplevelsen med en negativ 
somatisk markør i forhold til at handle på den viden, man blev bedt om 
– med andre ord er kravet om handling blevet koblet med en negativ 
markør (et sort hul), og personen vil i andre tilfælde, som ligner den ”for 
store udfordring”, prøve at undgå en gentagelse af en ubehagelig 
oplevelse og finde muligheder for ikke igen at opleve det, som udløste 
den negative markør. Den studerende er altså blevet mindre foretagsom 
og mere forsigtig i forhold til at omsætte viden til værdi for andre.  
Et andet parameter i at understøtte foretagsomhed med udgangspunkt i 
teoribaseret undervisning er at sikre omgivelsernes overtalelse, hvilket 
ifølge Bandura er, at den kultur eller sproglige diskurs, som omgiver en 
undervisning. Omgivelsernes overtalelse kan pege positivt hen imod det 
læringsmål, underviseren har beskrevet, hvilket vil sige, at både 
underviseren og de studerende skal sige og udføre handlinger, som er i 
overensstemmelse med foretagsomhed som mål. Hvilket igen fører hen 
til et tredje parameter i at opøve self-efficacy: rollemodeller. 
Rollemodeller kan medvirke til, at det bliver attråværdigt at være mere 
foretagsom. Rollemodeller kan være en gæsteunderviser, som er ekspert 
i en bestemt retning, eller det kan være en person, som selv er meget 
foretagsom og samtidig er en person, som er let at identificere sig med. 
Hvis en rollemodel er let at identificere sig med, er oplevelsen hos den 
studerende, at det bliver let at se, hvilke skridt vedkommende selv skal 
tage sig for at komme videre. Det er dermed blevet en vikarierende 
rollemodel, som Bandura fremhæver som vigtig i forhold til at virke til 
at ændre omgivelsernes påvirkning. Når rollemodeller tjener til at 
understøtte foretagsomhed, vil man høre studerende sige ”sådan vil jeg 
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også gøre” eller ”det lyder jo enkelt – det kunne jeg også gøre”. Dermed 
er omgivelserne blevet påvirkning, og diskursen i en given undervisning 
kan dermed finde ord og metaforer for, hvordan det foretagsomme er 
attraktivt. Det sidste, som virker befordrende, for at teoribaseret 
undervisning kan understøtte foretagsomhed, er, at kravet om handling 
samtidig indebærer en øget viden om ens personlige kompetencer og 
personlige styrker og svagheder. For at oplevelser, som ikke i første 
omgang var en succes, ikke bliver stadfæstet som en massiv negativ 
somatisk markør, er det vigtigt at vide noget om sine styrker og 
svagheder for at kunne se forskellen mellem mangel på træning og 
mangel på kompetence. Ved at vide noget om ens personlige 
kompetencer kan personen hæve sig op over en dårlig oplevelse og se på 
den ud fra viden om, at ”næste gang prøver jeg hårdere” eller ”det var, 
fordi jeg ikke havde viden nok – næste gang skal jeg være bedre 
forberedt”. En uhensigtsmæssig konklusion på en dårlig oplevelse er 
ifølge Bandura ”jeg egner mig ikke til dette – jeg gør det aldrig igen”. 
Det sidste eksempel er en mulig fejlkodning, som kan være svær at 
slippe af med. Det er netop en korrekt kodning af impulser på 
emotionelle blokeringer, som er omdrejningspunktet i at have viden om 
personlige kompetencer.     
Dette er, hvad Kolb beskriver i bevægelsen fra abstrakt 
begrebsliggørelse til aktiv eksperimentering (se Kolbs fig. 10).  
Når man tager udgangspunkt i teoribaseret undervisning, er faren, at 
indholdet mister sin relevans for den studerende, som dermed ikke ved, 
hvad indholdet skal bruges til. Det bliver til ikke-involverende 
undervisning. Det er uden for nærmeste udviklingszone (Vygotsky, 
1978). Naturligvis kan ikke alt stof have lige meget relevans, men hvis 
det ikke er synligt for den studerende, hvilken mening stoffet har for 
vedkommende, bliver det kun meget svagt assimileret, og kort tid efter 
vil det blive til ingen læring. Eksempler på dette er, at vi kan tage bøger 
eller artikler frem, som vi har læst, og undres over, at vi intet kan huske. 
Måske har vi endda sat streger i teksten, men hvis det ikke blev 
bearbejdet/anvendt, blev det blokeret for til sidst at blive til ingen læring 
som er en konsekvens af ikke-involverende undervisning. 
 
Ikke-involverende undervisning er fravær af læring i forhold til 
intenderet indhold. Naturligvis er det svært at bevise, at en studerende 
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ikke får noget ud af en forelæsning, for netop ved at kede sig kan der 
opstå mange kreative tanker, som løser et utal af problemstillinger – 
bare ikke i forhold til den undervisning, som foregår. Ligeledes kan man 
indvende, at den artikel, som man ved gensyn ikke kan huske, måske 
alligevel har afstedkommet en form for læring, da man læste den, fordi 
den muligvis har banet vej for en mulig ny struktur i hjernen (Burman, 
2008; Cooper, S. J., 2005). Det, man ikke forstod i artiklen, var muligvis 
med til, at man forstod den næste artikel bedre? Der kan være opstået et 
gryende behov for at forstå dette stof senere, hvis det bliver gentaget. 
Med andre ord, kan det være en spæd start til en akkommodation. Efter 
denne models definition vil disse eksempler på mulige utilsigtede 
undtagelser dog stadig blive karakteriseret som ikke-involverende 
undervisning. 
Der er ikke tale om, at vi ikke lærer noget, men det er ikke-involverende 
undervisning i forhold til det intenderede undervisningsindhold. De 
studerende har ikke ændret tænkning eller adfærd i forhold til 
undervisningsindholdet.  
 
Undervisning kan også tage udgangspunkt i erfaringsbaseret 
undervisning, hvor indholdet bliver formidlet via aktive handlinger, men 
uden beskrivelser af, hvad formålet er med disse handlinger.  
At opfordre studerende til at udføre handlinger uden viden om, hvad det 
skal gøre godt for, kan resultere i, at det bliver til ingen læring, da 
handlingen vil blive assimileret ind i en neural struktur, som vedrører en 
anden type af læring/opfattelse. Derved har de studerende blot bekræftet 
noget, de allerede vidste, og ikke lært noget nyt. Eksempelvis hvis man 
beder studerende om at interviewe folk på gaden om deres syn på 
kvinder i bestyrelser. Hvis de studerende ikke ved, hvorfor og hvad de 
skal bruge svarene til, vil deres engagement og fokus på opgaven flyttes 
til, hvornår de kvantitativt har brugt nok tid i stedet for at fokusere på 
kvaliteten (for yderligere eksempler, se Schnack, 2000: 20). Dermed 
bliver det til tvungen læring, som de studerende ikke ved, hvad de skal 
bruge til. Det kan godt være underholdende og sjovt, men det er ikke 
sikkert, at de ændrer kognition eller adfærd på baggrund af deres 
handling. For at en aktiv handling kan blive til internaliseret læring, skal 
den erfaringsbaserede læring igennem en refleksion over handlingens 
resultat. Ifølge Piaget lærer vi gennem adaptation, det vil sige, at hjernen 
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opbygger en grundstruktur, som senere viden assimileres ind i. Når 
undervisning tager udgangspunkt i erfaring, har vi en kropslig oplevelse 
af at handle, men ikke nødvendigvis en forståelse for, hvilke elementer i 
handlingen der medførte det givne resultat. Man kan altså anføre, at det 
teoretisk kan tage meget lang tid at kunne forbedre sine handlinger, da 
personen er tvunget til at gentage handlingen mange gange gennem 
”trial and error” for at finde ud af, hvad der virker, og hvad der ikke 
virker. En måde at gøre erfaringsbaseret undervisning 
foretagsomhedsfremmende (hvilket også ifølge min definition indebærer 
en ændring for et andet menneske) er at sikre handlingen gennem 
refleksion. Refleksionen over en given handling skal understøtte en 
akkommodation og en dybere forståelse for, hvorfor den bestemte 
handling virkede – derved kan handlingen virke befordrende for en øget 
foretagsomhed, da det kan kategoriseres som en succes. Succesen 
kommer ved, at skubbet mod foretagsomhed via refleksion giver en 
succesoplevelse. 
På samme måde som ved det teoretiske udgangspunkt er der behov for, 
at succesoplevelser, rollemodeller, omgivelserne samt egenindsigt skal 
tilgodeses. Forskellen er blot den, at der er taget udgangspunkt i en 
erfaringsbaseret undervisning, hvor faren kan være, at formålet med 
undervisningen forbliver uklart for den studerende. Ligeledes kan faren 
være, at den studerende ikke forstår, hvilke elementer i handlingerne der 
bevirkede succesen. Det vil dermed også have potentiel fare for at blive 
ikke-involverende undervisning. 
 
 
I næste afsnit beskrives en række cases, hvor modellen bruges som 
udgangspunkt for en korroberet teori om, hvordan 
entreprenørskabsundervisning kan tage udgangspunkt i teoretisk eller  
praksis baseret undervisning og gennem enten krav om handling (i 
teoribaseret undervisning) eller refleksion (i praksisbaseret 
undervisning) understøtte en større grad af foretagsomhed.  
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Kapitel 4. Cases 
 
I dette kapitel beskrives de metodiske overvejelser i forbindelse med 
brugen af case som metode. Ligeledes beskrives bevægelsen fra data til 
teori, hvor jeg til sidst fremlægger de empiriske observationer foretaget 
på fire forskellige institutioner.  

4.0. Case som metode 
Gennem de sidste fire år i universitetssystemet er jeg ved at blive 
socialiseret til en forskningstradition, hvor det i høj grad handler om at 
finde hullerne i osten, forstået sådan, at man systematisk leder efter 
svagheder i andres forskning frem for at erkende dens styrker eller 
potentielle aha-oplevelser. Det er både godt og skidt. Det gode er, at 
forskere hjælper hinanden med at være skarpe gennem kritik. Det 
dårlige er måske, at man er nødt til at gøre alting meget eksplicit og lave 
mange og lange begrundelser for valg og fravalg, før der kan spises ost. 
Dette afsnit er i høj grad en sådan begrundelse og undskyldning for, at 
der er huller i min ost. Jeg har hørt ph.d.-studerende og andre forskere 
på forskningsseminarer på ASB og SDU få spørgsmål om, hvorvidt 
deres case er repræsentativt udvalgt i forhold til empirien, men det 
spørgsmål er egentlig et forkert spørgsmål at stille – i hvert fald til en 
forsker, der følger en casebaseret forskningsproces (Moses & Knutsen, 
2007). Caseudvælgelse følger ikke, og skal ikke følge, samme logik som 
den, der ligger til grund for en repræsentativ undersøgelse (Gerring, 
2007). Yin (2003) pointerer, at casestudier har været anset som 
indgangen til mere substantiel dataindsamling og således været betragtet 
som første led i det empiriske arbejde. Casestudier er en selvstændig og 
fuldgyldig tilgang til empirisk dataindsamling, specielt hvis man undgår 
de faldgruber, som metoden har indbygget. I afsnit 4.4. diskuteres, 
hvilke potentielle udfordringer casedesign har, og her diskuteres de 
forskellige metodiske problemer. 
 
Cases vælges ikke som tilfældige stikprøver ud af en population. De 
vælges, fordi jeg som forsker tror på (og kan argumentere for), at de er 
interessante og sigende i forhold til mit forskningsspørgsmål. Det er en 
af grundene til, at cases vælges som forskningstilgang. Formålet med 
cases er ikke (i første omgang, i hvert fald) at skabe empiriske 
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generaliseringer, som eksemplet er i en induktiv logik. Casestudier er 
kendetegnet ved, at de udvælges af teoretiske snarere end af 
repræsentative grunde. Casestudier skal skabe indsigt i sammenhænge, 
hvor kompleksiteten ofte er stor, og hvor sammenhænge udfolder sig i 
processer. Der er forskellige principielle strategier for caseudvælgelse 
(Yin, 2003; Eisenhardt, 1989). Gerring (2007) ridser mange strategier 
for caseudvælgelsesstrategier op. Som regel er der flere hensyn at tage – 
også fordi man som forsker ikke står med ubegrænsede ressourcer og 
tid. I det følgende ridser jeg tre overordnede hensyn op: 
 

i. Cases kan udvælges for at replikere tidligere studier og dermed 
styrke (korrobere) teoridannelsen gennem gentagne empiriske 
tests. Denne logik ligger tæt op ad kritisk realisme-tilgangen, som 
har en poppersk tilgang til den empiriske verden (forstået således, 
at vejen frem mod et stadigt mere akkurat billede af den empiriske 
verden er ved at udsætte vores teoretiske antagelser for gentagne 
tests for at finde deres begrænsninger og for at styrke (korrobere) 
dem).  

ii. Cases kan også udvælges, simpelthen fordi de er unikke og der 
derfor sjældent er mulighed for at studere dem. Et berømt studie, 
hvor politiske beslutningsmodeller afprøves med udgangspunkt i 
en empiri om de politiske beslutningsprocesser under den 
cubanske missilkrise, nævnes ofte som et eksempel. Et andet 
(verdens)berømt caseeksempel, som er unikt, er Bent Flybjergs 
studie af de politiske beslutningsprocesser i forbindelse med 
Aalborg Kommunes valg af buslinjer (Flyvbjerg, 1991).  

iii. Endelig kan cases vælges for at skabe maksimal variation og 
dermed inspirere til teoriudvikling (extreme sampling, Glaser & 
Strauss, 1967). Excellente cases beskriver forhold, som skiller sig 
ud fra mængden, men som ikke er afvigende eller patologiske. 
Tankegangen er, at man kan få værdifuld viden ved at anvende 
excellente cases, og at man ikke kan få denne indsigt, hvis man 
vælger gennemsnitlige forhold/personer (Kruuse, 1999: 71). 
Inhomogene cases benyttes for at finde frem til diverse unikke 
forhold, der opstår under forskellige forhold, fordi det er vigtigt at 
identificere væsentlige fællestræk, som indgår under forskellige 
omstændigheder (Kruuse, 1999: 73)  
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Mit casevalg foregik på følgende måde: Kaospiloterne og Babson var 
udtryk for valg ud fra et kriterium om excellent undervisning. Begge 
uddannelser er kendte for at uddanne entreprenante studerende. Babson 
har et entreprenørskabs center – Arthur M. Blank Center for 
Entrepreneurship, og Babson har gennem flere år været kåret til verdens 
bedste entreprenørskabsuniversitet (www3.babson.edu/eship/). Begge 
uddannelsesinstitutioner har høje succesrater mht. studerende, som 
vælger at starte egen virksomhed efter endt uddannelse. På Babson 
starter ca. 40 % (se bilag 5), og hos Kaospiloterne starter op mod 50 % 
egen virksomhed (www.kaospilot.dk)6

 
 

Casen om Operation StartUp er et udtryk for at vælge en inhomogen 
case, da det meste entreprenørskabsundervisning i 2005 lå inden for det 
samfundsvidenskabelige og tekniske område. Derfor var det et ønske at 
undersøge en case om entreprenørskabsundervisning for humanister. 
Operation StartUp var en af de eneste cases på universiteterne for 
humanister på daværende tidspunkt. 
 
Enterprisers er udtryk for en bekræftende case, da jeg gerne ville 
undersøge et program, som videnskabeligt havde bevist, at det 
understøttede self-efficacy. Desuden var Enterprisers også udtryk for en 
inhomogen case, da Enterprisers var den eneste 
entreprenørskabsundervisning, jeg kunne finde på ph.d.-niveau. 

4.1. Observation som metodik 
Dataindsamling i hver case foregik primært gennem observation af 
underviserens adfærd og af deltagernes reaktioner. Jeg samlede jf. Yin 
(2003) også materiale ind fra mange andre kilder: kursusplaner og 
hjemmesider. 
I mine feltstudier observerede jeg både på deltagernes aktivitetsniveau 
og undervisernes forsøg på at øge deltagernes foretagsomhed. 
 

                                     
6 Tallene bygger på evalueringer foretaget af Kaospiloterne selv. I de 50 % er indbefattet alle former for opstart af 
virksomhed, herunder nonprofit social - entreprenørielle tiltag som projekter for hjælpeorganisationer og opstart af 
festivaler – over til opstart af virksomheder med profit for øje. 

http://www.kaospilot.dk/�
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Observation er en brugbar metodik, når det gælder om at komme bag 
om menneskets adfærd og holdninger (Miles & Huberman, 1994). 
Observation kan for eksempel give vigtige informationer om relationer 
mellem informanter, som kan være svære at få fat på gennem interview. 
Eksempelvis var et af mine formål at begrebsliggøre den tavse viden 
(Polanyi, 1966), som underviserne brugte for at understøtte 
foretagsomhed. Undervisernes egne forestillinger om, hvad de gjorde 
for at fremme foretagsomhed, var fyldt med vage og upræcise 
beskrivelser i stil med: ”Jeg forsøger at give de studerende en oplevelse, 
som ligger tæt på virkeligheden”. For at få begrebsliggjort, hvilke 
pædagogiske og didaktiske elementer der formede de studerendes 
foretagsomhed, var observation i klasseværelset en oplagt mulighed.  

4.1.1. Deltagerobservation kontra struktureret observation 
Observation kan antage to ekstremer: deltager- eller struktureret 
observation (Bøllingtoft, 2007).   

4.1.1.1. Deltagerobservation 
“By participant observation we mean that method in which 
the observer participates in the daily life of the people under 
study, either openly in role of researcher or covertly in some 
disguised role, observing things that happen, listening to what 
is said, and questioning people, over some length of time” 
(Becker & Geer, 1957).  

 
Deltagerobservation hører hjemme i et kvalitativt forskningsparadigme 
og er ofte ustruktureret, og den fokuserer på at opdage meningen med 
folks handlinger. Ved deltagende observation er man, som ordet 
indikerer, deltagende i de aktiviteter, som man observerer. Metoden er 
oprindeligt udviklet i antropologien. Den rene deltagende observation er 
ikke så velkendt i erhvervsøkonomisk forskning, dog nævner Saunders 
et al. (2000) et eksempel, hvor en forsker arbejdede på en maskinfabrik 
for at forstå sine ”kolleger” i deres egen situation. 
Dette eksempel er et eksempel på deltagende observation, hvor 
forskerens identitet er skjult.  
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I forhold til deltagerobservation er der ligheder med den type forskning, 
som Borgnakke betegner pædagogisk feltforskning, hvor forskeren er 
deltager i dagliglivet i en organisation over en længere tidsperiode 
(Borgnakke, 2004). Den pædagogiske feltforskning er et eksempel på 
deltagende observation, hvor forskerens identitet er kendt.  

4.1.1.2. Struktureret observation 
På den anden ende af skalaen er en kvantitativ form for observation, 
hvor frekvensen i forskellige handlinger bliver talt og målt. Et eksempel 
på en ekstrem form for struktureret observation er at finde i en artikel af 
Lourenco & Jones (2006). De beskriver et observationsstudie, hvor alle 
elementer i undervisningen er registreret ned i sekunder. De er derefter 
kategoriseret efter tema (eksempelvis: ice breaker 1,91 %, video 
2,67 %) (Lourenco & Jones, 2006). Denne form er systematisk og har 
en høj grad af planlagt struktur (Saunders et al., 2000). 
  
Jeg vil anvende en form med hovedvægt på deltager observation. 
I forhold til entreprenørskabsundervisning ønsker jeg at komme i 
dybden med de underliggende mekanismer, som underviserne bevidst 
eller ubevidst benytter sig af for at understøtte foretagsomhed: 
 

• Hvad bliver der sagt? 
• Hvad bliver der undervist i? 
• Hvordan bliver der undervist?  
• Hvilke elementer af teori og praksis indgår? 

I nedskrivningen af mine observationer har jeg registreret antal af 
personer til stede, antal af PowerPoints, spørgsmål fra studerende og 
antal af personer, som lavede andre ting under undervisningen, og andre 
delelementer. Disse registreringer rummer elementer af den 
strukturerede observation, dog ikke så detaljeret som i eksemplet fra 
Lourenco & Jones (2006). Hovedsagelig har mine observationer været 
præget af en deltagende observatørrolle, hvor min deltagelse har været 
kendt. Nærmere bestemt observerer jeg på to niveauer: 
 
4.1.1.2.1. Deltagernes aktivitetsniveau kan komme til udtryk på mange 
forskellige måder, og min måde at se på, hvorledes deltagerne var 
aktive, forandrer sig også over den tid, jeg observerede. Nogle af de 
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observationer, jeg systematisk gjorde mig af deltagernes aktivitetsniveau 
i forbindelse med mine casestudier, handlede om lysten til at stille 
spørgsmål, diskussion i grupper, og hvor meget undervisningsindholdet 
indgik i diskussionerne i pauserne mellem undervisningslektionerne. 
Det er klart, at forskelle i tilrettelæggelsen af undervisningen i mine 
cases har betydning for, hvilke observationer der har haft størst 
betydning for mine tolkninger af de enkelte cases.  
 
4.1.1.2.2. Underviserens tilrettelæggelse af entreprenørskabsundervisningen 
har jeg observeret via deres tilrettelæggelse af lektionsplanen, og i hvor 
høj grad handling indgår som en del af den didaktiske overvejelse. 
Desuden har jeg observeret, i hvor høj grad underviseren i 
undervisningssituationen stiller spørgsmål, som kræver stillingtagen 
eller handling fra deltagerne. Endvidere har jeg forholdt mig til 
udprøvningen af deltagerne, og hvorvidt denne afspejler læringsmålene.  
 
Undersøgelsen fokuserer på forholdet mellem studerende og underviser. 
Jeg har valgt at undersøge, hvordan undervisere i forskellige 
entreprenørskabsprogrammer bevidst eller ubevidst tilrettelægger 
undervisningen. Mine observationer har taget udgangspunkt i 
klasserumsobservationer og har ikke fokuseret på de studerendes 
samspil mellem undervisningsgangene. Den kontekst har svagheder, 
som tydeligst kommer til udtryk, når jeg fra den ene undervisningsgang 
til den anden har kunnet observere, at de studerende har udviklet sig 
gennem samarbejde med de øvrige studerende. Dette samspil har jeg 
pga. undersøgelsesdesignet ikke haft mulighed for at følge. Mit fokus 
har været at analysere, hvordan den enkelte underviser understøtter 
foretagsomhed i den kontekst, som hedder klasserumsundervisning.  
 
For at bruge den samme metode på alle cases har jeg valgt ikke at følge 
de arrangementer og gruppearbejder, som de studerende har været 
aktive i. Den indflydelse, de har haft på de studerende, har jeg ikke 
kunnet registrere, da jeg har været loyal over for min metode med at 
registrere, hvilke didaktiske virkemidler underviserne på holdet brugte i 
klasseværelset. Det kan derfor anfægtes, om metoden indfanger al den 
læring, som de studerende får, da der foregår meget læring uden for 
undervisningslokalet. Det er naturligvis en helt korrekt antagelse, fordi 
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den diskussion og de øvelser, de studerende laver mellem timerne, i 
meget høj grad er medvirkende til en ændret kognition og adfærd. 
Indirekte indgår denne læring dog, da jeg fra gang til gang har kunnet 
observere en ændring i de studerendes adfærd. Med dette forbehold har 
jeg valgt, at læring uden for klasseværelset ikke indgår som en del af 
observationerne, og dermed er min metode konstant mellem alle cases. 
Jeg har valgt at se på den type didaktik, som underviseren udfoldede på 
holdene i det samme klasseværelse under hver observation. Den interne 
validitet i mine observationer er således sikret ved at benytte samme 
kriterier for observationer i alle cases. Undtaget fra dette kriterium er 
Babson, som var anderledes, da det var en pilotcase. Mine observationer 
har således taget udgangspunkt i følgende: 
 

Deltagernes 
aktivitetsniveau

Underviserens 
tilrettelæggelse af 
entreprenørskabs-

undervisningen

•Lysten til at stille spørgsmål
•Deltagelse i gruppediskussioner
•Diskussion i pauserne

•Typen af spørgsmål
•Integrering af handling i lektionsplan
•Udprøvning af foretagsomhed

Observationer

 
Figur 14: Tilgang til observationer 
  

4.2. Analyse af observationer 
Hvordan kan de mætningspunkter, som har formet sig gennem casene, 
beskrives? 
Mætningspunkt (som er en fordanskning af begrebet saturation fra 
Grounded Theory) refererer til det tidspunkt, hvor nye data ikke tilfører 
nye perspektiver, men blot bekræfter en fremvoksende forståelse 
(Glaser & Strauss, 1967). Ved at benytte abduktion som metode i mine 
klasserumsobservationer og ved gennemlæsning af alle mine 
nedskrevne observationer har der gradvist formet sig et mætningspunkt. 
Mætningspunkter dannes, når vi har et antal indtryk, der er enslydende 
og derfor danner en repræsentation af den begivenhed, vi er udsat for. 
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Når vi for eksempel møder en person for første gang, har vi ikke et 
indtryk af denne person. Ved at omgås denne person former jeg en 
repræsentation af, hvad jeg kan forvente fra denne person. Hvis 
personen normalt er venlig og smilende, vil dette være den 
generaliserede repræsentation. Hvis personen – imod forventning – en 
dag er uvenlig og sur, er det denne adfærd, der får mig til at bemærke, at 
min generelle repræsentation er brudt. Vi kan inkorporere nogle få 
brudte repræsentationer uden at ændre vores generelle billede af et andet 
menneske – altså hvis personen er sur en dag, tilskriver vi det ikke 
blivende ændringer i vores repræsentation af denne person. Hvis 
personen eller omgivelserne derimod gentagne gange ændrer deres 
repræsentation, ændres vores forståelse, og vores såkaldte ”opfattelse” 
af denne person er forandret. Således ændres vores opfattelser af forhold 
og mennesker hele tiden dynamisk. Det specielle ved denne forståelse er 
det faktum, at vi bemærker vores forståelse, netop når den bliver brudt. 
Når jeg mod forventning ikke oplever det, jeg forventede, bliver jeg 
overrasket. Hver gang jeg har oplevet ”en overraskelse”, har jeg noteret 
dette brud på min for-forståelse, så jeg dermed kunne få fat på mine 
forudantagelser og har kunnet tolke mine data på et gennemsigtigt 
grundlag. 
 
Denne tilgang til mine data med ”mætningspunkter” er nedskrevet 
bevidst, når jeg mødte mine ændrede for-forståelser. Eksempelvis hvis 
jeg forventede at møde en bestemt adfærd hos de studerende, men 
observerede noget andet, er denne uventede repræsentation nedskrevet. 
For-forståelserne bæres også med fra én undervisningssituation til den 
næste. Når jeg har observeret på Babson, Kaospiloterne, Operation Start 
Up og Enterprisers, og der langsomt begynder at kondensere sig en 
opfattelse af, hvordan foretagsomhed understøttes i undervisningen, så 
bliver denne kondensering til et mætningspunkt, som bæres med i mine 
observationer i andre undervisningssammenhænge.  
Nedenfor følger et eksempel på, hvordan min tolkning er formet. 

4.3. Tolkning af cases 
Jeg tog til Babson med den forestilling, at jeg skulle lave en afhandling 
om kreativitet. Den allerførste dag talte jeg med en underviser, som 
sagde, at handling uden tanke er farlig, og tanke uden handling er 



134 
 

frugtesløs. Det satte en tanke i gang om, at ”de må gøre noget for at 
sætte de handlinger i gang”. Det spurgte jeg andre undervisere om, som 
bekræftede, at handlinger og aktivering af ideer er det bærende i at 
undervise i entreprenørskab på Babson. Det formede følgende tanke: 
”Måske er det sådan alle steder, og måske er det ikke blot det at være 
kreativ, som er vigtigt for at være entreprenør”. Jeg sad i restauranten på 
Babsons kursuscenter og talte med en af deres undervisere i 
entreprenørskab, og det var næsten en fysisk oplevelse at tænke den 
tanke, for det åbnede pludselig op for en helt anden tilgang til at tænke 
på entreprenørskab. Sådan kan den indre oplevelse af en 
akkommodation beskrives. Det er svært at lave den rekonstruktion, som 
bevirkede, at jeg flyttede fokus fra kreativitet til foretagsomhed. Faktisk 
vidste jeg ikke, at det var foretagsomhed, jeg ville beskæftige mig med, 
da det i starten bare var en undren over, ”hvordan kan man undervise i, 
at studerende handler på deres ideer?”. Efter at den tanke havde 
krystalliseret sig, var min perception rettet mod at læse om 
handlingsorienteret pædagogik og kurser, som havde et ”action- 
orienteret” fokus. Da jeg kom hjem fra Babson, talte jeg tilfældigvis 
med lektor på Århus Universitet Per Blenker og fortalte om mit projekt 
og mine ideer om handling som udgangspunkt for entreprenørskab. Per 
Blenker har sammen med en forskergruppe (PILE) skrevet om 
entreprenørskab på universiteterne, og de brugte ordet ”enterprising 
behaviour” og foretagsomhed om den egenskab, der skulle fremmes for 
at sikre det entreprenante individ. Det gav mig yderligere et skærpet 
fokus på at indsnævre mit projekt til foretagsomhedsdidaktik. Så 
startede mine observationer hos Kaospiloterne, og derefter er mine 
observationer farvet af forsøget på at finde ud af, hvordan man kan 
undervise, så studerende bliver foretagsomme. Hver gang jeg er trådt 
ind i et undervisningslokale, har jeg helt åbent lyttet og registreret, hvad 
der er blevet sagt, og hvem der har sagt hvad. Min perception har været 
styret af, at jeg har været på jagt efter noget, som kunne indikere ”af 
hvad – og hvordan foretagsomhed opstår i undervisningen”. Det har 
langsomt formet min forståelse af, at det særlige, som understøtter 
handling, er de små skub, som underviserne giver de studerende. 
Eksempelvis ”jeg vil gerne have, at I går ud og færdiggør jeres 
budgetter, og så mødes vi her om en time”. Den type af skub formede en 
teori om, at det aktive i undervisningen netop var de små krav og skub, 
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som underviserne gav de studerende. Da den tanke først var opstået, 
registrerede jeg de gange, hvor underviserne gav skub til de studerende. 
Der kondenserede sig et mønster, og det var herefter muligt at 
begrebsliggøre en didaktisk metode. Den metode er koncentratet af 
denne afhandling og er kaldet skubmetoden.  
På den beskrevne måde har mine observationer været båret af et begreb, 
som Pierce kalder musing; man søger efter noget og ud af alle 
informationer, former der sig et mønster (Chiasson, 2000).  
 
Ligeledes har jeg også nogle bestemte holdninger angående 
undervisning, som naturligvis former de tolkninger, som er 
fremkommet. Eksempelvis har jeg en personlig ærgrelse over al den 
spildtid, som universiteterne udsætter de studerende for i form af 
didaktisk dårlig undervisning, som i ringe grad tilgodeser elementær 
neurologisk viden om læring. Eksempelvis at vi lærer meget dårligt, når 
vi ikke forstår meningen med det, vi skal lære (Illeris, 1999). Dette er en 
forudfattet mening, som filtrerer min empiri. Jeg har prøvet at være 
meget transparent med hensyn til at vurdere forelæsningsformer og 
undersøge, hvilke elementer i den form for undervisning der alligevel 
understøttede foretagsomhed. Når det er sagt, så tillader jeg mig også at 
se med åbne, kritiske øjne på en undervisningsdidaktik, som visse steder 
i bedste fald er spild af de studerendes tid – og i værste fald hæmmer 
deres evne til at være foretagsomme.  

4.4. Nogle overvejelser om validitet i forskningsprojektet 
Validitet handler om, hvordan jeg som forsker skaber sammenhæng 
mellem de ontologiske og epistemologiske antagelser, som mit studie 
bygger på, og de videnskabsteoretiske idealer på dette område. Det er 
med andre ord min måde at skabe troværdighed på om mine 
forskningsresultater. Kvalitative forskere er gennem tiderne blevet 
beskyldt for ikke at være gode til at gøre forudsætningerne for deres 
dataindsamling, og hvordan de tolker fra ”data til resultater”, tydelige 
(Miles & Huberman, 1994). Analyseenheden i mit studie er: 
underviserens tilrettelæggelse af et kursus, og hvordan det kommer til 
udfoldelse som undervisning over for de studerende. Jeg skal i det 
følgende gøre rede for, hvordan jeg har søgt at sikre validiteten i mit 
studie. Yin (2003) arbejder med fire forskellige former for validitet: 
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Analytisk, intern og ekstern validitet samt reliabilitet. Jeg gør nedenfor 
rede for hver af de fire og forklarer, hvordan de relaterer til mit studie 

4.4.1. Analytisk validitet  
(Construct validity) vedrører klarhed og entydighed i de begreber, man 
som forsker ”træder ind” i feltet med. Det er et af de områder, som 
casebaserede forskningsstrategier er blevet beskyldt for at være 
lemfældige med. Hvis begreberne ikke er entydigt definerede, er det 
svært at følge forskerens tolkninger, og forskere kan tænkes at 
efterrationalisere deres begreber, så de bedre stemmer overens med det, 
de forventer at finde. Vi er tilbøjelige til bedre at kunne lide 
forskningsresultater, som bekræfter end som afkræfter vores fordomme 
(Miles & Huberman, 1979). Denne form for ubevidst ”cherry picking” 
påvirker validiteten negativt. Derfor er en klar teoretisk for-forståelse 
central for at skabe begrebsvaliditet. I min forskningsstrategi har jeg 
valgt at udvikle en teoriramme i form af en model, hvilket giver både 
mig selv og andre et indblik i, hvor min forskningsproces starter (min 
for-forståelse afspejles i min model), og hvordan min forståelse udvikles 
efter mødet med og refleksioner over hver af mine cases. Ved at vælge 
så forskellige cases med så forskellig ECTS-belastning, som jeg har 
gjort, er det ikke rimeligt at sammenligne dem mht. til udbytte. 
Enterprisers var et 4 dages internatkursus og Kaospiloterne kan siges at 
være en 3-årig uddannelse i entreprenørskab. Der er altså et kæmpe 
spænd i tyngden af de forskellige cases. I tilfældet med Kaospiloterne 
har jeg valgt at fokusere min case på et 5 ugers kursusforløb, som bar 
navnet ”entreprenørskab”. Hos Kaospiloterne har de mange andre 
emner, som ikke er relateret direkte til entreprenørskab som eksempelvis 
coaching. Det er således ikke altid, at Kaospiloterne fokuserer på 
entreprenørskab så sammenligningen er mulig, hvis analysen kun går på 
de 5 ugers ophold.  Operation StartUp var et kursus på et semester og en 
belastning på 30 ECTS, hvilket i forhold til ECTS var det længste 
forløb. Enterprisers var 4 dages internatkursus, hvilket omtrent svarer til 
5 ECTS. I Babson fulgte jeg ikke én case, men observerede på 
forskellige kurser og interviewede forskellige personer, hvilket gør 
Babson anderledes. Så det er dermed ikke muligt at sammenstille på 
udbyttet i forhold til belastningen. Derfor er mit fokus at se på den 
didaktiske, metodiske og praktiske dimension i alle casene. Uanset om 
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det har været 5 eller 30 ECTS belastning, har jeg set på de forhold, som 
didaktisk understøttede foretagsomhed, hvilket er en uafhængig variabel 
af kursets længde.  

4.4.2. Intern validitet 
Hensynet til intern validitet i casestudier er især relevant i forhold til, 
hvordan jeg som forsker tolker og afprøver teoretiske antagelser på 
baggrund af mine observationer. Min mere principielle tilgang til dette 
er beskrevet i min diskussion af abduktion. I praksis betyder det, at jeg i 
høj grad følger hvad, Orton (1997) beskriver som ”iterative zipping”. 
Jeg bevæger mig systematisk frem og tilbage mellem eksisterende data 
og erkendelser, teori og nye observationer. I den proces er jeg teoretisk 
”opmærksom”. Det vil sige, at jeg læser og tolker mine data intentionelt 
– ud fra et eller flere bestemte teoretiske perspektiver. Disse 
perspektiver er repræsenteret i min for-forståelse – men jeg supplerer 
dem også i mindre grad med andre teoriperspektiver, efterhånden som 
det bliver aktuelt. 

4.4.3. Ekstern validitet 
Ekstern validitet handler om generaliserbarheden af mine resultater. 
Dette kriterium for validitet volder traditionelt caseforskere problemer, 
idet de udfordres med den logik for dataindsamling, som kendetegner 
repræsentative undersøgelser. Det er vigtigt at holde sig for øje, at mit 
ærinde ikke (i første omgang, i hvert fald) er at identificere 
lovmæssigheder, men at finde frem til det særlige der kendetegner 
undervisning, som kan siges at understøtte foretagsomhed. Jeg 
fremlægger min model som gyldig og som en model, der er blevet 
befæstet (korroberet) ved at være blevet udviklet ved hjælp af gentagne 
casestudier. Korrobering (eller befæstelse) er et begreb, der stammer fra 
Popper (1972), som mener, at teori aldrig kan bevises, men til gengæld 
kan tilbagevises. En teori, som udsættes for mange 
tilbagevisningsforsøg, vinder mere accept og legitimitet. Det tror jeg er 
med til at styrke modellen, men det indebærer ikke, at jeg hævder, at 
modellen repræsenterer en lovmæssighed. Den repræsenterer til 
gengæld et sæt af hypoteser, som er empirisk begrundede, og som kan 
empirisk modbevises (og dermed falsificeres) af andre. På denne måde 
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er der god korrespondens mellem forskningsresultat og det 
epistemologiske ideal i kritisk realisme. 
 

4.4.4. Reliabilitet 
Endelig søger jeg at sikre, at mit studie er reliabelt, blandt andet ved at 
redegøre for disse overvejelser her og ved at fremlægge mine feltnoter 
og andet materiale indsamlet, så andre har mulighed for at sætte sig ind i 
mine overvejelser og kan følge mine ræsonnementer. For at sikre min 
metodes reliabilitet har jeg valgt at skrive noter under hver observation, 
hvor mine direkte observationer er adskilt fra mine tolkninger. Mine 
feltnoter er vedlagt som bilag 20 (cd-rom). Inden for psykologien er det 
en kendt metode, at observationer og tolkninger skal adskilles for at 
opnå metodisk reliabilitet. Eksempelvis har jeg sikret mig, at den 
kolonne, hvor jeg skrev indhold ned, kun beskriver, hvad der rent 
faktisk skete. Dermed er de citater, jeg anvender, ikke tolkede. Jeg 
forsøger at være tro over for mine egne metodiske linser, og jeg har 
gennem hele forløbet skrevet mine tolkninger ned, når der var en 
syntese, som samlede sig på baggrund af en række observationer.  
 
Jeg tror, at jeg kan lave valide observationer, og at min påvirkning af 
systemet er begrænset, når systemet har vænnet sig til min eksistens. 
Det er min overbevisning, at – efter et stykke tid – vil underviserne og 
de studerende opføre sig, som de ville have gjort uden min 
tilstedeværelse. 

4.5. Hvordan skal casene læses? 
Til hver case er en beskrivelse af institutionen, som kurset/uddannelsen 
er udviklet fra. Dette er for at give en beskrivelse af den historiske 
kontekst, kurset er udviklet ud fra, og de underliggende eller 
overordnede formål, uddannelsesinstitutionen har med sine 
undervisningsaktiviteter – hvad man måske lidt firkantet kan kalde 
institutionens undervisningskultur. Institutionen er også rundet af 
bredere samfundsinstitutioner og normer, som er rundet af forskellige 
nationale kulturer. Dette er med til at give baggrunden for at forstå, 
hvordan didaktikken udfolder sig i de specifikke cases. 
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4.5.1. Tolkning af cases 
Alle cases undtagen pilotcasen om Babson College tolkes ved hjælp af 
den teoretiske model for foretagsomhedsdidaktik, som er beskrevet i 
kapitel 3. 

Foretagsomheds-
fremmende 

undervisning
•Succesoplevelser
•Rollemodeller
•Forventninger fra 
kontekst
•Selverkendelse
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 Figur. 12: Foretagsomhedsdidaktik 
 
Modellens teoretiske ramme er udgangspunkt for, hvordan jeg 
analyserer, hvorvidt en given entreprenørskabsundervisning understøtter 
foretagsomhed. Der er således ikke tale om at lave effektundersøgelser 
af langtidsvirkningerne på de studerende, men derimod at give en 
teoretisk begrundelse for, hvorvidt de forskellige cases kan siges at 
understøtte foretagsomhed, og hvilke didaktiske elementer der netop 
understøtter foretagsomhed.  

4.5.2. En oversigt over kodnings- og korroberingsprocessen  
Med udgangspunkt i fig. 14 (tilgang til observationer) samt fig. 12 (den 
teoretiske model for foretagsomhedsdidaktik) foretager jeg kodning af 
mine cases. De elementer, jeg har set efter under mine observationer, 
har været båret af den teoretiske for-forståelse og er beskrevet grundigt i 
kapitel 3 og kapitel 4 (om case som metode). 
I forhold til mit forskningsspørgsmål er mit fokus i mine observationer 
overordnet: foretagsomhed som en tilrettelagt didaktik: 
Alle hovedcases vil være analyseret ud fra følgende punkter: 
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a) Tilrettelæggelse af undervisning som primært teoretisk eller 

primært erfaringsbaseret.  
b) På hvilken måde og i hvilket omfang understøtter underviserne:  

1. succesoplevelser,  
2. rollemodeller,  
3. omgivelsernes overtalelse og  
4. selverkendelse?  

c) Understøttes foretagsomhed hos deltagerne, og i givet fald: 
Hvordan fremmes foretagsomhed? 

1. Gennem krav om handling 
2. Gennem refleksion over erfaring fra handling. 

d) Hvilken udprøvning af foretagsomhed finder sted? 
 
Disse elementer vil den korroberede dataindsamling være fokuseret 
omkring. Som sagt er den første case fra Babson College en pilotcase, 
hvor formålet var at undersøge, hvilke elementer i 
entreprenørskabsundervisning der kunne være interessante at se på i de 
efterfølgende cases. Efter denne case bliver de næste cases fortolket 
gennem punkterne som beskrevet ovenfor. 
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Kapitel 5. De enkelte cases 

 

5.1. Babson College                                     
Babson College blev stiftet i 1919 af finansmanden og entreprenøren  
Roger W. Babson7

5.1.1  Babson – en pilotcase 

 og ligger 25 km uden for Boston i Wellesley, i staten 
Massachusetts.  

Da jeg rejste til Babson få måneder inde i mit ph.d.-forløb, var min 
viden om entreprenørskabsundervisning forholdsvis lille. Babson-casen 
er en pilotcase på den måde, at den skulle introducere mig til feltet 
entreprenørskabsundervisning helt bredt. Jeg ville undersøge, hvad feltet 
kunne tilbyde, mere end det var en egentlig case-observation som de 
øvrige tre cases. Derfor har Babson et bredt sigte, nemlig at kombinere 
interviews med undervisere/forskere og studerende med, at jeg lavede 
korte observationer i forskellige undervisningsforløb.  
Da jeg ikke er uddannet inden for forretningsforståelse eller økonomi, 
var mit fokus at få et overordnet billede af, hvordan 
forskerne/underviserne forestillede sig, at deres studerende blev gjort 
entreprenante. Mit fokus på foretagsomhed havde endnu ikke 
kondenseret sig. Derfor spurgte jeg bredt ind til undervisning og 
undervisernes egne forestillinger om formning af det entreprenante 
individ. 
 
Mine interviews var semistrukturerede med meget få temaer. De 
spørgsmål, jeg stillede til underviserne og forskerne, var: 
“How do you teach entrepreneurship at Babson?” 
“How do you stimulate an entrepreneurial mindset?” 
 
 
De personer, jeg interviewede, var: 

                                     
7 http://www3.babson.edu/babson2ndgen/Ugrad/Fast-Facts-and-
Rankings.cfm 
 

http://www3.babson.edu/babson2ndgen/Ugrad/Fast-Facts-and-Rankings.cfm�
http://www3.babson.edu/babson2ndgen/Ugrad/Fast-Facts-and-Rankings.cfm�
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Person Titel 
Bill Bygrave Professor 
Steven Spinelli Vice Provost 
Heidi Neck Associate Professor 
Edward P. Marram Professor 
Candida Brush Professor 
Jim McKellar Adjunct Professor 
Glenn Kaplus Adjunct Lecturer 
Erlend Bullvaag Visiting Associate Professor 
Janet Strimaitis Director of “Price SEE Program” 
Gautam Gupta BA Student 
Prinya Konvitcindachai BA Student 
Lenn Grenn BA Student 
Jaidech Sethi BA Student 
Lars Jensen MBA Student 
 
 
De klasser, jeg observerede på, var: 
 
Kursets navn Niveau Antal 

studerende 
Antal 
lektioner 

Entrepreneurship. New 
venture creation 

BA 34 2 

Management 
Foundation Program. 
Marketing 

BA 35 4 

Entrepreneurship and 
Marketing  

MBA 31 2 

 
Mit ophold var 6 dage i januar 2006, og på trods af den meget 
begrænsede tid, fik jeg en meget fin introduktion til feltet 
entreprenørskabsundervisning. Det program, Babson satte sammen til 
mig, var meget pakket og ambitiøst. Dette hænger sandsynligvis 
sammen med, at jeg havde et filmhold med, som ville filme en ”forsker i 
gang med at undersøge entreprenørskab på et af de bedste steder i 
verden”. Det var helt sikkert en meget positiv medvirkende faktor, at 
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der var kamera og lydmand med under mine interviews – det højnede 
respekten omkring mine interviews og observationer.  

5.1.2. Historik – baggrund 
Historien om Babson college er interessant, da den afspejler 
erhvervsøkonomisk forsknings status og indtog i amerikansk universitær 
tænkning. Erhvervsøkonomisk forskning er af nyere dato i forhold til 
amerikansk universitetstradition. Erhvervsøkonomisk forskning blev 
ikke betragtet som et højstatusområde, og universitetsundervisningen 
blev i høj grad varetaget af undervisere fra ”Liberal Arts” (det 
humanistiske fakultet) og var op til slutningen af 2. verdenskrig ikke 
specielt forskningsorienteret (Van Fleet & Wren, 2005). Samtidig 
oplevede den gryende amerikanske industrialisme stor mangel på 
uddannede medarbejdere inden for alle discipliner. Et modsvar på dette 
behov var fremvæksten af private uddannelsesinstitutioner som for 
eksempel Babson. Babson Colleges historie er typisk for sådanne steder: 
En succesfuld forretningsmand (Roger W. Babson) besluttede sig for at 
understøtte uddannelse og videregive sin viden og erfaring til sit lokale 
forretnings-”community”. Han etablerede Babson Institute, som var 
selvfinansierende og specialiserede sig i salgskurser. Dette blev først i 
1969 til Babson College. Babson College oppebærer stadig traditioner, 
som afspejler denne status. Studerende ses i høj grad som kunder, og det 
præger diskursen, at studerende skal have et umiddelbart udbytte af 
aktiviteterne på stedet, hvilket er understøttet af ledelsen. Den stærke 
markedsorientering hos Babsons ledelse – ikke mindst i deres 
Entrepreneurship Centre (Arthur M. Blank) oplevede jeg selv i 
forbindelse med mit besøg, hvor jeg blev mødt med en høj grad af 
professionalisme, grænsende til minutiøs planlægning af mit besøg (se 
bilag 8: agenda for mødet med Babson). Det var tydeligt, at jeg blev set 
som en markedsføringsmulighed, og at der var en stor grad af 
involvering fra Babsons side, som har været med til at præge mit indtryk 
af stedet og også med til at forme min forståelse af sammenhængen 
mellem Babsons målsætning og den didaktik, jeg blev præsenteret for – 
herunder undervisningen, planlægningen og de studerendes adfærd i 
forhold til undervisningen.  
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Babson er et University College, hvilket efter amerikanske forhold vil 
sige, at de uddanner BA, MA og ph.d.-studerende, men kun inden for et 
smalt område som, er centreret omkring business og herunder i høj grad 
entreprenørskab (http://www3.babson.edu/About/History.cfm). Netop 
fordi de er specialiserede omkring entreprenørskab, har de opbygget et 
specielt fokus på mange forskellige aspekter inden for entreprenørskab. 
Babson huser en stor årlig konference om entreprenørskab, som også er 
med til at brande Babson som et førende universitet inden for området 
entreprenørskabsuddannelser. Babson College skriver om deres mision: 

5.1.3. Babson’s Mission:  
“Babson College educates men and women to be 
entrepreneurial leaders in a rapidly changing world. We 
prepare them to identify opportunities and initiate actions that 
result in genuine accomplishment.” 

 
Babson College er et af USA’s førende inden for 
entreprenørskabsundervisning (specielt MBA-uddannelsen i 
Entrepreneurship) og har i en årrække været ranket som nr. 1 inden for 
dette område.8

Konkurrencen om at komme ind på Babson er hård. Til klassen 2012 er 
der 4.318 ansøgere, og kun 35 % er kommet ind. Bemærk, at deltagerne 
søger tre år før optagelse og altså er indstillet på at vente denne tid. 
Prisen for at gå på Babson i skoleåret 2009 var $ 50.324 = ca. 256.000 
dkr., hvilket dækker undervisningsafgift og ophold. Babson har 1.850 
BA- og 1.600 MA-studerende fra 57 lande på hver årgang.  

 

 
Den gennemsnitlige studerende ligger præstationsmæssigt i top 10-15 % 
i deres klasser. Babson anfører som noget specielt, at de også lægger 
vægt på andre kriterier i forhold til optag end karakterer, fordi man på 
Babson lægger vægt på at få studerende, som viser initiativ. Dette er 
med til at skabe et studiemiljø, hvor foretagsomhed generelt er værdsat 
og fremtrædende. Disse kriterier er:  
   

• Academic performance  
                                     
8 #1 for Entrepreneurship by U.S .News & World Report’s 2008 “Best Colleges in America” for the 12th 
consecutive time. 

http://www3.babson.edu/About/History.cfm�


145 
 

• Rigor of coursework (accelerated, honors, AP/International    
Baccalaureate, etc.)  

• Academic motivation, including interest in learning and a 
willingness to challenge oneself  

• Performance on standardized tests (SAT I or ACT; TOEFL/IELTS 
for non-native English speakers)  

• Writing ability  
• Involvement in activities and/or work experience  
• Leadership, creativity, and enthusiasm  

(Kilde: 
http://www3.babson.edu/babson2ndgen/Ugrad/Admission/default.cfm) 
 
Det sidste kriterium er noget af det, jeg er gået videre med at undersøge. 
Jeg var interesseret i at finde ud af, hvordan undervisere didaktisk 
forsøger at understøtte entusiasme, lederskab og kreativitet i deres 
studerende, og dette kom til at præge mine interviews med undervisere 
på Babson College. Det andet kriterium er Babsons læringsmål (se bilag 
4). Der er defineret 7 overordnede læringsmål: Rhetoric, Quantitative 
and Information Analysis, Entrepreneurial and Creative Thinking, 
Global and Multicultural Perspectives, Ethics and Social Responsibility, 
Leadership and Teamwork, Critical and Integrative Thinking. 
Disse læringsmål inspirerede mig til at undersøge, hvordan man 
didaktisk understøttede disse mål gennem undervisningen på Babson 
College. 

5.1.4. Interviews med undervisere 
På Babson er entreprenørskab ikke bare en faglig disciplin; det er en 
livsstil. Filosofien er forholdsvis enkel ifølge Steven Jr. Spinelli, 
prodekan:  
 

“For an entrepreneur thought without action is fruitless. If we 
believe that it drives everything we do in entrepreneurship - 
that there has to be a deep intellectual component, but that 
must be motivated by action – you got to take action on that. 
And when we say action - its action on opportunity”. 
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Filosofien om, at tankerne skal omsættes til handling, gennemsyrer alle 
deres pædagogiske og didaktiske overvejelser. Steven Spinelli svarer på 
spørgsmålet om, hvordan de underviser i entreprenørskab, således: 
 

“If you think thought and action – how do you bring that 
together? You do things in the classroom very differently than 
reading a book. You have to – because that is just deeply 
thought and I want them to go do

 

 things. We find ways to 
make them – what we call – collide with the reality” 

Eksempelvis starter de studerende på første år med et 
introduktionsforløb kaldet ”Foundation Management Experience”. Her 
bliver de studerende inddelt i hold på ti, som skal starte en virksomhed. 
De studerende skal selv organisere sig med en leder, 
marketingkoordinator, økonomistyrer osv. Herefter skal de udvikle en 
ide, som de får max. 3.000 $ per gruppe til at udvikle og producere. 
Gruppernes ideer resulterer i simple produkter, da de lige er startet på 
uddannelsen. Det handler mere om at opleve processen end om at lave 
et højinnovativt produkt.  
 
Et af disse produkter var klistermærker til at sætte bag på en laptop. 
Man kunne komme med et fotografi og få det lavet om til den størrelse, 
som passede til ens laptop, og på den måde personliggøre sin egen 
laptop. Hver forretning havde en lille bod i hovedbygningen foran 
studenterforretningen og det største cafeteria. I alt var der ti af disse 
boder med de studerendes forretninger. 
 
Professor Bill Bygrave beskrev de studerendes udbytte på denne måde: 
 

“Some of the business works really well from the beginning – 
a lot of leadership, coordination and team spirit – and some 
get almost dysfunctional but they get going. So they learn a 
heck of a lot.” 

 
Bill Bygrave uddybede ikke, hvad der nærmere blev lært, men jeg fik 
indtrykket af, at han mente, at man især lærte noget om udfordringer og 
forhindringer for at starte ny virksomhed. 
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Et andet formål er at give de studerende en social ansvarlighed. Social 
ansvarlighed ses i USA som samfundsforpligtelse for højtlønnede i et 
samfund, hvor staten ikke optræder som et socialt sikkerhedsnet for de 
dårligst stillede i samfundet. Universiteterne ser det derfor også som en 
integreret uddannelsesopgave at fremme studerendes opmærksomhed på 
og lyst til at bidrage til arbejdsopgaver på området. Bill Bygrave siger: 
 

“To make it even more interesting we teach them social 
responsibility. 
We expect them to pick a charity organization in the Boston 
area and do volunteer time with it. It’s a part of what they are 
evaluated on. And then given any surplus then give it to that 
charity. And it work out really well” 
 

En studerende (Prinya) sagde for eksempel, om hvordan hun ville 
donere overskuddet for sine aktiviteter: 
 

“We have decided to work with the WMCA kids in Boston” 
 
Ud over at arbejde med et bæredygtigt ansvar er den overordnede 
mening, at de studerende skal ændre holdninger til det at være 
entreprenør. Steven Spinelli Jr. siger om denne ændring af adfærd og 
holdning: 
 

“What we try to teach in entrepreneurship – what we believe 
in- is very special if you can get people to think this way. My 
role as an entrepreneur is to create value for everyone else 
and if I do that I’ll be rewarded. But my imperative is how 
can I do something special for you as a customer? Who else? 
How about investors? Who else? How about suppliers? Who 
else? What about the government?  What if I ‘am supplying 
value to all of them? And what if all of them is seeking to ad 
value to me? That’s when entrepreneurship becomes a 
process – a lifestyle – a behavior. A whole way of living your 
life. That’s what we teach here.”    
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Steven Spinelli beskriver for mig at se her den fælles diskurs eller fælles 
overtalelse (Bandura, 1994), som hele Babson er gennemsyret af, og 
som også reflekterer Babsons historie og tradition. Her er der et højere 
formål med at være entreprenør, og det er at sikre USA´s ledende 
position som magtfuld og som et kapitalstærkt foregangsland. Spinelli 
beskriver entreprenørskab som en livsstil og en adfærd, hvor det handler 
om at omsætte viden til værdi for andre. På Babson er de meget bevidste 
om denne ændring i adfærd. 

5.1.4. Kollegiet – social interaktion for elitestuderende som didaktik  
Alle underviserne fortalte om det kollegium, som husede de studerende, 
som var specielt entreprenante. Det hed E-Tower (Entrepreneurial 
Tower). Jeg besøgte også dette kollegium som en del af mit program på 
Babson College. Dette kollegium var det sværeste at komme ind på for 
alle studerende på Babson, og kravet for at komme ind, var, at man 
mindst havde startet én velfungerende forretning. Naturligt nok var det 
primært studerende i entreprenørskab som boede på E-Tower, men 
kollegiet var i princippet også åbent for andre studerende. På denne 
måde fremmede universitetet med en form for belønningsøkonomi et af 
uddannelseslinjens overordnede læringsmål: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ved indgangen til E-Tower hang der en tavle, hvor der stod navne på 
beboerne, og hvilke virksomheder de havde gang i. Hver tirsdag havde 
de E-Tuesdays, hvor de inviterede folk, som fortalte om forskellige 
områder inden for virksomheds-StartUp. Lenn Grenn, som var 2.-års 
studerende og formand for E-Tower, viste rundt på kollegiet og fortalte 

Entrepreneurial and Creative Thinking – You 
will identify, assess, and shape opportunities in 
a variety of contexts. You will use creative and 
innovative approaches to develop and act on 
opportunities to create value for stakeholders 
and society. 
Kilde: 
http://www3.babson.edu/babson2ndgen/Ugrad/Academics/Curr
iculum/learning_goals.cfm 
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om de forretninger, som var repræsenteret blandt de studerende. Her var 
en studerende, som lavede reklamer for blandt andet ”Jet-Air Place” og 
flere studerende, som lavede hjemmesider. 
 
Lenn Grenn fortalte, at de emner, som de typisk tog op på deres E-
Tuesdays var:  

• præsentation af ideer og elevatortaler;hvordan vælger man ideer?  
• Hvordan danner man grupper? 
• Markedsanalyse og forretningsplaner 

 Desuden var der ofte oplæg fra entreprenører, som var inde for at 
fortælle, hvordan de havde startet op. Lenn Grenn fortalte også, at de 
altid spurgte entreprenørerne om, hvad der havde været svært ved 
opstart, og hvilke gode råd de havde at give. 
 
Det var tydeligt, at underviserne på Babson var meget stolte af de 
studerende, som boede på E-Tower. De var rollemodeller for de andre 
studerende. De viste, hvordan man kunne omsætte viden til værdi og 
omsætte tanker til handling, som Steven Spinelli Jr. beskrev som de 
vigtige karaktertræk ved en entreprenør. Babsons mission er at skabe  
 
 “(...) entrepreneurial leaders in a rapidly changing world. We prepare 
them to identify opportunities and initiate actions that result in genuine 
accomplishment” (Babson Mission)  
 
hvilket ikke nødvendigvis er det samme, som at de skal blive 
iværksættere. Det var også dette syn på entreprenørskab som Bill 
Bygrave beskrev, da jeg spurgte ham om, hvad Babson uddanner 
studerende til: 
 

”We like to feel that we educate students who are creative and 
who can handle ambiguity. They don’t want to manage by the 
numbers. We want people who are open minded and who can 
spot an opportunity and they can develop an opportunity” 

 
 
Her kunne jeg være gået videre i sporet med at undersøge, hvordan han 
mener Babson får studerende til at ”udvikle en mulighed”. Dette spor 
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har jeg ikke valgt at forfølge. I stedet valgte jeg at spørge nogle af 
underviserne, hvordan de underviser i at gøre studerende parate til at 
håndtere tvetydigheder. Dette spurgte jeg Heidi Neck om. Hun er 
forsker og underviser i entreprenørskab. Heidi Neck svarede:  
 

"I haven’t thought specifically about how to get them to deal 
with ambiguities, but one way is that I'm doing 
improvisational theater. It’s a technique where the students 
learn to performer without a correct answer. In the beginning 
they are always afraid to do improvisational theater, but after 
a while they become familiar with the form. I think it is one of 
the most effective ways to teach the ability to handle 
ambiguity. 

 
Heidi Neck beskrev en måde at undervise på, hvor målet er at ændre 
adfærd hen imod at blive bedre til at håndtere tvetydigheder, og midlet 
er improvisationsteater. På de studerende kunne improvisationsteater 
måske virke underligt og ikke særlig akademisk, men tilsyneladende 
accepterede de studerende denne didaktik, da de ved, at Babsons 
undervisere tidligere har sikret succesentreprenører og dermed er til at 
stole på. Hvis jeg havde haft mere tid på Babson eller havde mulighed 
for at vende tilbage, ville jeg gerne have undersøgt, hvordan de forstår 
tvetydigheder. Er det frit valg på alle hylder – eller er det blot evnen til 
at skelne mellem to eller tre valgmuligheder?  
 
Derefter ønskede jeg at teste, om de studerende havde samme opfattelse 
som Heidi Neck af improvisationsteaterets hensigt. Jeg spurgte Jaidech: 
”Why do you think you make Impro Theater in the classes?” Han 
svarede:  
 

“In the beginning I thought it was really weird. But I know 
that so many before me have done this program and loved it, 
so I figured there must be a reason for the Impro Theater. And 
after a while I thought it was fun and it has helped me when I 
talked to customers. I am more confident in my presentation, 
because I have tried so many weird situations by playing it in 
the Impro Theater lessons”. 
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Måske havde Heidi Neck oplyst de studerende om meningen med 
improvisationsteater: at de skulle lære at håndtere tvetydigheder. Uanset 
om hun havde, så kunne de studerende godt selv få øje på, hvilken 
læring de fik ud af at bruge denne metode. 
 

5.1.5. Hvordan erfares gennem undervisning? Interview med studerende 
Jeg interviewede en række studerende på Babson College med 
udgangspunkt i et særligt fag, som alle studerende fulgte eller havde 
fulgt som en del af deres specialisering. Studerende på Babson College 
som følger entreprenørskab som linje, har mulighed for at sammensætte 
deres kursusprogram ud fra en stor mængde valgfag op til et vist 
kursusload (i form af credits). Men alle studerende på linjen skal følge 
et fag, som hedder ”Foundations of Management and Entrepreneurship”. 
I deres program står der: 

“The Foundations of Management and Entrepreneurship 
course (FME) is a seven-credit, yearlong immersion into the 
world of business in which student teams invent, develop, 
launch, manage, and liquidate a business. Along the way, 
students study entrepreneurship, marketing, accounting, 
organizational behavior, information systems, and operations. 
The College provides up to $3,000 as startup money for these 
student businesses. Each team of approximately 30 students 
donates 180 hours, along with all profits, to a local 
community service agency of its choice. Agencies supported 
by FME businesses have included Special Olympics, Habitat 
for Humanity, Fidelity House, Cradles to Crayons, Boys and 
Girls Club, and Wellesley Housing Authority to name a few. 
Since 1999, more than $300,000 has been donated by FME 
businesses to local charities. In the spring 2008 semester, 
more than $28,000 in charitable donations was made.” 
Kilde:http://www3.babson.edu/babson2ndgen/Ugrad/Academ
ics/Curriculum/fme.cfm 
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En af de studerende, Fiorella, som stod foran sin butik på 
campusområdet (foran kantinen), som hun havde etableret sammen med 
ni andre studerende, beskrev det på denne måde: 
 

“You actually get the feeling of how to run a business. You 
actually see the numbers when they turn into black numbers.” 

 

 
 
Prinya foran en af de studieforretninger udviklet under programmet 
”Foundations of Management and Entrepreneurship course” 
 
En af de andre studerende, Prinya Konvitcindachai, beskrev sin læring 
på denne måde: 
 

"I don’t feel that the goal is to earn a lot of money. The goal is 
more to enjoy the experience. You learn to work with people. 
It’s a real life experience and it’s very enjoying” 

 
 
Jeg spurgte en af de 4.-års BA-studerende, Jaidech Sethi, om, hvordan 
han mente, man underviste i et entrepreneurial mindset på Babson. Han 
svarede:  
 

“We start by doing the Foundation Management Experience. 
You feel how it is to start your own business. It has made me 
realize that I want to start my own business. I have already 
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started two different companies. One is in IT and one is 
selling goods. Then I earn money for the education and it also 
gives a good knowledge of how to run a business.” 

 
Her beskriver han, at det at have sin egen virksomhed ved siden af 
studierne hjælper ham til at forstå livet som entreprenør. Det bliver ikke 
opfattet som et problem af den studerende selv eller af underviserne, at 
de studerende har virksomheder ved siden af studierne.  
Jaidech beskrev, at der var tre faktorer, som han mente var med til at 
forme det entreprenante individ på Babson. Disse var:  
 
a) Undervisningen er tværfaglig. Man tager udgangspunkt i en 
entreprenørskabscase og undervises i fag, som relaterer sig til cases. 
Jaidechs beskrivelser er afbildet i fig. 15. 
 

 
Figur 15: Casebaseret undervisning på Babson. 
 
 
b) Rollemodeller eller karakteropbygning, som Jaidech kaldte det. Her 
nævnte han, at det var vigtigt med alle de entreprenører, som kom og 
fortalte om, hvordan livet som entreprenør var, og hvilke farer og 
udfordringer der var forbundet med det at starte virksomhed op.  
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c) Arbejde i team: Dette blev fremhævet som yderst vigtigt, da det altid 
efter hans udsagn er netop denne evne til at kunne arbejde i team, der er 
afgørende for, om man bliver en god leder. Hans holdning var, at hvis 
man fik succes som iværksætter, blev man jo leder, og derfor var det 
vigtigt at kunne arbejde sammen i team.  
 
Alt i alt er det at starte virksomhed op som en integreret del af 
undervisningen et vigtigt aspekt på Babson. Det former den fortælling, 
som er tydelig i alt, hvad der foregår på Babson og i Babsons fundats; 
nemlig at det er vigtigt og succesfyldt at være entreprenør. Det er en 
livsstil, som er attraktiv, og den opfattelse formes gennem mange 
rollemodeller, som fortæller om livet som entreprenør og det attraktive i 
at få lov til at være beboer på det fineste kollegium: E-Tower. Alle disse 
fortællinger blev rummet i den ”Foundation Management Experience”, 
som Babson udsætter deres studerende for, når de starter på Babson. 
Dette er så vigtigt, at de studerende bruger det meste af første år på at 
starte deres egen virksomhed, så de kan mærke på egen krop, hvilke 
aspekter i opstart af virksomhed der er svære. På Babson er det både en 
praktisk og en akademisk disciplin at være entreprenør. De skal både 
prøve det i praksis og undervises i det teoretisk gennem 
caseundervisning. De bliver i denne type af undervisning skubbet ud i at 
handle og skubbet ud i at kontakte virkelige personer, så de konkret 
oplever, hvilke aspekter af opstart de finder sværest. Jeg har ikke haft 
mulighed for at se, hvordan undervisningen tog vare på de emotionelle 
barrierer, som opstod under Foundation Management Experience. Det 
ville være interessant at undersøge, om det var legitimt at have 
problemer med eksempelvis salg og kontakt til personer, man ikke 
kender på forhånd.  

5.1.6. Evaluering af de studerende som”krav om handling” 
Som en del af mit besøg på Babson fik jeg mulighed for at observere to 
lektioner à 90 minutters varighed og en MBA-klasse. Under 
observationerne i undervisningsmiljøet så jeg noget, som var meget 
anderledes end i danske undervisningssituationer. De studerende var 
særdeles aktive, og op mod 75 % af alle studerende rakte hånden op, 
hver gang underviseren spurgte om noget. Dette undrede mig meget. I 
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en pause spurgte jeg en studerende, om de altid var så aktive, eller om 
netop denne klasse var specielt aktiv. Hun forstod ikke min undren, før 
jeg forklarede forskellen på en dansk undervisningssituation og den, jeg 
netop havde observeret. Jeg fortalte, at i en typisk dansk 
undervisningssituation var der få, som markerede, og at det ofte var de 
samme, som generelt var aktive og deltagende. Hun fortalte, at alle 
studerende bliver evalueret efter hver time i forhold til, hvor meget de 
havde deltaget og deres svars kvalitet. De studerende skal derfor 
nødvendigvis være aktivt deltagende i undervisningen, ellers består de 
ikke deres eksamen. Ligeledes var underviserens didaktik at udlevere en 
skriftlig opgave med tre spørgsmål, som relaterede sig til dagens case. 
Her skulle de studerende gå sammen i grupper på tre eller fire, besvare 
spørgsmålene og sende besvarelsen umiddelbart i timen. Der var ingen, 
som havde tid til at læse netaviser eller skrive mails i timen. De havde 
meget travlt med at besvare spørgsmålene og få dem sendt. De havde 12 
minutter til at besvare de 3 spørgsmål. Dette krav om handling inde i 
klasseværelset stimulerer en høj grad af forberedelse, ellers kan de 
studerende ikke markere sig og få høje karakterer. En anden effekt af 
dette krav om handling var, at de studerende var meget aktive og 
engagerede, fordi de havde forberedt sig. I forhold til modellen for 
foretagsomhedsdidaktik (se fig.15) forudsætter integreret læring, at 
teoribaseret undervisning bliver internaliseret gennem handling. 
Handlingen var i dette tilfælde personlig tilegnelse af de teorier, de 
studerende havde tilegnet sig via mundtlige eller skriftlige svar. Når de 
studerende bliver afkrævet et svar direkte inde i klassen, bliver de 
dermed skubbet til at formulere deres viden i et svar, som har en direkte 
modtager, som i dette tilfælde er underviseren, som evaluerer, om deres 
viden er tilstrækkelig i forhold til de krav, som er opstillet for netop 
denne undervisning. Det bevirker, at de studerende konstant assimilerer 
deres viden ind i de kategorier, som undervisningen opstiller. Gradvist 
bliver denne viden større og større, og de konfronteres med kravet om at 
formulere deres viden, ellers kan de ikke besvare de spørgsmål, som 
stilles i timen. Det er således ikke muligt at have en omtrentlig viden om 
det, der undervises i. De studerende skal have en præcis viden, ellers 
kan de ikke besvare de eksakt stillede spørgsmål fyldestgørende.  
 



156 
 

5.1.7. Delkonklusion: Babson College 
Kunne man forestille sig et Babson i Danmark? Den kultur, som Babson 
er udtryk for, har en klar kulturnorm, som handler om værdiskabelse. 
Kompasset peger altid i den retning. Det handler om at tjene penge, så 
samfundet kan opnå vækst. Vi er vant til, at fordelingen af samfundets 
goder er skjult bag skatten – og dermed oplever vi ikke den direkte 
feedback, det er at give f.eks. et konkret velgørenhedsprojekt penge. 
Denne kraftige feedback i form af at se glæden og meningen med det, 
man laver, oplever jeg er vigtigt for formning af entreprenante individer, 
som USA har mange af (GEM 2006, 2007 og 2008). De oplever i højere 
grad end herhjemme, hvordan deres liv som entreprenører og dermed 
deres mulighed for at have en høj indtjening kan bidrage til at skabe 
værdi for andre. Denne direkte feedback har vi ikke i Danmark, hvor 
vores velfærdsfordeling af de tjente kroner er skjult bag skatten. ”The 
American Way” som arketypen af en person, som får succes ved hårdt 
arbejde og bliver rig, findes fortsat i mange fortællinger. Bill Bygrave 
sagde, at når han skulle vurdere, om en mand ville klare sig som 
entreprenør, så kørte han forbi firmaet tidligt om morgenen for at se, 
hvornår han mødte, og igen om aftenen for at se, hvor længe han 
arbejdede. Altså var hans grundforståelse, at slider man hårdt nok, så 
skal man nok klare sig. Som et eksempel på denne flid måtte jeg 
acceptere et interview med Bill Bygrave kl. 07.00 om morgenen. 
 
Babson er et universitet, hvor fokus er direkte på at skabe egnede 
entreprenører med en værdinorm, som hedder at tjene mange penge. 
Kulturen er en entreprenant selvbyggerkultur. De amerikanske 
universiteter underviser efter cases, hvor andres handlinger genererer de 
teoretiske afsæt. I modsætning til i Danmark, hvor vores 
undervisningsnorm er teorier, som understøtter den virkelighed, som vi 
agerer i. Det er to forskellige tilgange: fra handling til teori og fra teori 
til handling. Når et universitet som Babson bruger cases som 
udgangspunkt for at ændre de studerendes mind-set mod at blive mere 
”entrepreneurial minded”, så er det blandt andet ved hjælp af at anvise 
de trædesten, som andre har taget afsæt i. Det er hele tiden andres 
handlinger, som er udgangspunkt for den læring, de studerende 
modtager. På Babson kan man sige, at de ser entreprenørskab som 
handling. Det skaber en værdinorm, som i udgangspunktet er anderledes 
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end vores. Vores studerende trænes i en konstant forhandling om de 
rigtige teorier til at belyse forskellige dele af virkeligheden. Denne 
forhandling og konstante oparbejdelse af en kritisk analytisk sans er 
ikke specielt handlingsorienteret, men derimod meget velegnet til at 
generere nye ideer og skabe selvledende og selvstændige individer. 
 
Nogle af de krav om handling, som Babson stillede til de studerende, 
tror jeg derimod godt, at vi kunne lære af. Vi behøver ikke tage hele den 
amerikanske norm og undervisningsdidaktik til os. Vi kan ændre den, så 
den tilpasses en dansk kulturnorm. Eksempelvis var krav om handling i 
klasseværelset en stor oplevelse for mig. I starten var mine forbehold, at 
den form for tvang i læringsformen var meget indoktrinerende og 
dermed meget udansk, men ved at tale med studerende opdagede jeg, at 
værdien af undervisningen på Babson var et meget højt engagement. 
Krav om handling i klasseværelset i form af direkte evalueringer 
medfører, at de studerende læser teorierne og casene grundigt. Når de 
studerende er grundigt inde i stoffet, kan underviseren anvende teorierne 
til at beskrive praktiske aspekter og dermed kombinere teorier med 
praksis. Den ydre motivation (krav) blev til indre motivation (lyst). 
Desuden blev jeg meget inspireret af, at de studerende skulle sende 
deres svar, umiddelbart efter de havde skrevet dem inde i klassen. Den 
teoretiske begrundelse i forhold til modellen om 
foretagsomhedsdidaktik er, at teoretisk stof bliver internaliseret, når vi 
får ejerskab og bliver klar over, hvad vi ved, og hvad vi mangler at vide. 
På den måde styrkes de synapser, som skal forme en assimilativ 
forbindelse mellem de nye teorier. Denne form for didaktik har jeg selv 
anvendt i min undervisning og forsøgt at fordanske i en metode ”krav 
om handling i klasseværelset”, som er beskrevet grundigt i afsnit 6.5. 
 
Babson starter første semester med programmet Foundation 
Management Experience, hvilket giver de studerende en konkret 
oplevelse af, hvordan det er at starte og drive egen virksomhed. Det er 
en naturlig del af miljøet at være entreprenant og starte egen virksomhed 
– også mens man er studerende. Dette er medvirkende til, at de 
studerende i høj grad starter virksomhed, når de dimitterer fra Babson. 
Bygrave anfører i en mailkorrespondance: 
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”And perhaps even more interesting is that 40 % of former 
entrepreneurship students have started one or more full-time 
business since they graduated from Babson” (bilag 5).  

 
Bygrave skriver, at de løbende undersøger deres dimitterede studerende, 
og derigennem har de statistik for, hvor mange der starter virksomhed 
efter uddannelsen. Bygrave skriver også:  
 

“One interesting finding from our surveys of alumni is that 
former entrepreneurship students are approximately twice as 
likely to start full-time businesses as non-entrepreneurship 
students”.   

 
Dermed må Babsons entreprenørskabsundervisning have en blivende 
virkning på de studerende. I forhold til modellen om 
foretagsomhedsdidaktik (figur 12) er undervisningen internaliseret, og 
de studerende har ændret adfærd og kognition, hvilket det høje antal af 
entreprenører vidner om.  
 
I forhold til opdelingen i erfarings- og teoribaseret læring er Babson et 
udtryk for begge tilgange. Når de studerende selv skal lave 
virksomheder, er det erfaringsbaseret undervisning, og den er 
teoribaseret, når de undervises i de forskellige delelementer i 
forretningsplanen.   
På Babson beskrev Heidi Neck, at de underviser de studerende til at 
kunne håndtere tvetydigheder – altså med andre ord at kunne navigere i 
en foranderlig verden uden at miste overblikket. 
 
Jeg oplevede, at meget af det, som en amerikansk studerende får 
serveret som tvetydige valg, efter min oplevelse nærmere er valget 
mellem to eller flere forvalgte kategorier. Eksempelvis er alt 
undervisningsmateriale og pensum færdigtrykt og udpenslet i detaljer 
fra første dag. Der er altså som studerende intet at tage stilling til med 
hensyn til, hvordan deres viden bliver formet i forhold til teorierne. De 
ved præcis, hvad de skal læse de næste fire år, når de starter første dag 
på Babson. Det står beskrevet med antal sider, der skal læses til hver 
dag. Altså en regulær opskriftsbog. Hos mig som dansker vakte dette 
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undren, da det var tydeligt anderledes end det, man som dansker 
(ud)dannes til at kunne, når man er studerende. På danske universiteter 
er det en del af læringen, at man skal begrunde og vælge litteratur. Det 
former vores kritiske sans og evne til at håndtere tvetydigheder, da 
danske studerende bliver nødt til at stole på, at deres valg er gode nok 
blandt tusinde fravalg. Til gengæld talte jeg med en norsk studerende, 
som gik på Babson. Han fortalte, at netop det, at alt var planlagt ned til 
mindste detalje, gjorde ham tryg ved, at han blev lige så dygtig som alle 
de andre studerende, som havde fået denne uddannelse i forvejen. Det 
var altså et færdigt produkt som en prototypestuderende, han eftersøgte. 
Når andre Babsonstuderende har haft stor succes som entreprenører, så 
er der ingen grund til at eksperimentere med en form, som 
tilsyneladende virker – var min tolkning af hans udsagn. De studerende, 
jeg talte med, var alle meget bevidste om den indflydelse, 
undervisningen havde på deres entreprenørielle evner. 
 

5.1.8. Hvordan erfaringerne på Babson påvirkede mit videre feltstudie 
Babson var mit pilotstudie, og mødet med det amerikanske 
uddannelsessystem, som det var repræsenteret på Babson, var i høj grad 
med til at åbne mine øjne for det anderledes i at undervise i 
entreprenørskab i forhold til andre fag-fagligheder på universitetet. 
Fokus i mit feltstudie ændrede sig fra at omhandle kreativitet og 
innovation til foretagsomhed. Dette skyldtes, jeg gentagne gange fik at 
vide på Babson, hvor vigtig handling er for at være entreprenør. Jeg 
opdagede, at de studerende havde masser af ideer, men det, der er 
vanskeligt, er at ændre adfærden – at transformere ideerne til handling. 
Dette var et af hovedbudskaberne, jeg tog med hjem fra Babson, og som 
inspirerede mig til at stille spørgsmål og observere i mine efterfølgende 
casestudier på netop, hvordan underviseren og undervisningen 
understøttede foretagsomheden.  
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5.2. Operation StartUp  
 

 
 

5.2.1. Baggrund for Operation StartUp 
StartUp Company har som en af de første private rådgivningsfirmaer 
etableret et samarbejde med Københavns Universitet om at skabe et 
kursusforløb i entreprenørskab under humaniora med adgang for 
studerende fra alle videregående uddannelsesinstitutioner på tværs af 
fakulteter og faggrænser. Gennem et semester skal de studerende starte 
virksomhed eller få et projekt op at stå og kommer igennem hele 
processen fra idé til færdig virksomhed eller projekt under tæt 
vejledning og coaching af erfarne entreprenører. Kurset hedder 
Operation StartUp og har til huse på IT-universitetets 5. sal. 
 
Operation StartUp er udviklet under Københavns Universitets 
undervisningsportefølje, men projektet har en meget selvstændig status, 
fordi man fra KU’s side vidste, der ville være store udfordringer 
forbundet med at tilrettelægge handlingsorienteret undervisning på 
universitetet, som i højere grad – normalt – understøtter den analytiske 
og reflektoriske evne9

                                     
9 Udsagnet stammer fra samtale med Trine Middelbo, som er daglig leder af Katalyst. Katalyst er Det Humanistiske 
Fakultets væksthus for humanistisk innovation og iværksætteri (http://katalyst.hum.ku.dk/omkatalyst/). 

. Ligesom multinationale virksomheder 
indimellem lægger deres udviklingsaktiviteter uden for koncernen (som 
f.eks. Lego, hvis IT-udviklingsafdeling ikke er i Billund, men i New 
York) har KU valgt at placere Operation StartUp uden for universitetets 
rammer. Det betyder dog ikke, at KU ikke har påvirket rammerne for 
udviklingen af Operation StartUp. Kursusplanerne er blevet godkendt af 
Humanioras studienævn, og KU’s generelle kvalitetskrav og politikker 
er også relevante for uddannelsen, idet Operation StartUp udsteder 
eksamensbevis med KU’s logo. Dette skisma mellem Operation 
StartUps tilgang og KU’s traditionelle didaktiske principper oplevedes 
af de studerende som anderledes og positivt, som det vil fremgå af 
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observationerne. Ingen af underviserne var til gengæld rundet af det 
akademiske miljø på KU. De kom fra iværksætternetværket. De var selv 
iværksættere med egne virksomheder, typisk var de beskæftiget med 
rådgivning, kommunikation eller branding af virksomheder. 

5.2.2. Historik 
Operation StartUp er et selvstændigt 
entreprenørskabskursus udviklet af StartUp Company. 
StartUp Company blev stiftet i 2005 af Nicolai Seest 
og David Madié, som har drevet virksomheden 
sammen indtil 1. januar 2009. Herefter er virksomheden 
blevet delt og kører videre som StartUp Academy, som er en del af 
StartUp Company, der tager sig af uddannelse inden for entreprenørskab 
– ledet af Nicolai Seest og StartUp Company, som i dag har fået en 
datterorganisation i New York, som ledes af David Madié, der primært 
tager sig af coaching og rådgivning af opstartsvirksomheder. 
 
Baggrunden for at StartUp Company tilbage i 2005 startede med kurser 
for universitetsstuderende, var ifølge Nicolai Seest og David Madié, at  
 
”De opdagede en stor mangel på uddannelses- og coachingmuligheder 
inden for entreprenørskab med start-up virksomheder som målgruppe.” 
(http://www.startupacademy.dk/index.php?kid=91)  
 

5.2.3. Formål og læringsmål 
I studieordningen ”Det Humanistiske Fakultets Uddannelser, 
Studieordning for tilvalg på kandidatniveau, Operation StartUp 
2007-ordningen, Under Humanistbekendtgørelsen af 1995” er det 
beskrevet, hvad formålet og læringsmålene er for faget. Da jeg 
observerede på faget, var denne studieordning undervejs, og mange af 
beskrivelserne af læringsmålene blev skrevet, mens faget foregik. I 
stedet for at plukke i formål og kompetenceprofil vælger jeg at lade 
læseren få hele stykket: 
 
 
 

http://www.startupacademy.dk/index.php?kid=91�
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Operation Startup bygger på principper om, at man ikke kan lære 
iværksætteri ved at læse om det i en bog. Du skal ud og gøre det! Der er 
i disse år fra alle sider stort fokus på iværksætteri og innovation – og i 
stigende grad også på de videregående uddannelser. Det skyldes 
tendensen til, at man som humanist ikke længere i så høj grad som 
tidligere finder beskæftigelse i det offentlige inden for bl.a. undervisning 
og administration – men i større omfang bliver ansat i private 

Formål og kompetenceprofil 

virksomheder – samtidig med at flere kandidater end før udtrykker 
ønske om at blive iværksættere. 
Der er altså et stort potentiale for innovation og iværksætteri, men 
problemet er, at humanister i dag ikke lærer at drive forretning. Som 
humanist er man derfor ikke i tilstrækkelig grad klædt på til den 
virkelighed, man møder uden for universitetet, når specialet er afleveret. 
Og det gælder ikke kun kandidater der går med en iværksætterdrøm i 
maven, men i høj grad også for studerende der kunne tænke sig et job i 
det private erhvervsliv, hvor erfaring med projektledelse og innovative 
arbejdsprocesser som f.eks idéudvikling er uundværlige.Operation 
Startup nytænker måden hvorpå studerende ved Det Humanistiske 
Fakultet hidtil har lært om iværksætteri. Operation Startup bygger på 
nye undervisningsmetoder, som fokuserer på coaching fremfor 
forelæsning ud fra et princip om, at man ikke bliver en god iværksætter 
ved at læse om det - man skal handle! Og ad den vej udvikle og afklare 
sine faglige såvel som sine personlige kompetencer og erfaringer. På 
den måde hjælpes man også som humanist, til at finde ud af hvordan 
man omsætter sin faglighed til en vare, som rent faktisk kan sælges til 
virksomheder. (Studieordning for tilvalg på kandidatniveau 2007  s. 3. 
bilag 9) 
 
Kurset er delt i to (fiktive) moduler for at imødekomme kravet om en 
akademisk udmåling, som følger KU’s standard. Det er et eksempel på, 
hvordan de særlige undervisningsmål i entreprenørskab udfordres af de 
traditioner for undervisning og udprøvning, som findes på et universitet. 
Reelt var der tale om ét kursus, hvor der mandag og onsdag blev 
undervist i teori, og tirsdag, torsdag og fredag var praktiske øvelser og 
kontakt til andre aktører. I studienævnet valgte man at bruge denne 
løsning med en opdeling i to moduler frem for at lave en særlig ordning, 
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som skulle have dispensation. Ved at opdele i to moduler er de 
personlige og de faglige kompetencer adskilt og dermed mulige at 
udmåle hver for sig.  
 
Modul 1, ”Presentation Days”, omhandler den praktiske og 
foretagsomme del med at starte virksomhed. Denne del skulle bestås 
ved, at man fremlagde en præsentation hver fredag. 8 ud af 12 ugers 
præsentationer skulle bestås. 
Den anden del, modul 2, ”Reflection Days”, foregik på samme tid, men 
var pga. uddannelsespolitiske forhindringer adskilt i studieordningen. 
Eksamineringen af modul 2 var en 20-25 siders rapport, som skulle give 
en reflekteret og analytisk beskrivelse af det projekt, de studerende 
havde været igennem10

 
.   

15 ECTS  
Modul I: Introduction, Knowledge, Action and Presentation Days 

Formålet med kurset er, at de studerende udvikler praktiske og 
teoretiske kompetencer inden for: entrepreneurship, projektledelse, 
den innovative arbejdsproces, metodeudvikling inden for teoretisk og 
praktisk entrepreneurship, netværking og tværfagligt samarbejde, 
forretningsforståelse og kommunikation. 
De studerende vil desuden tilegne sig omfattende handlingskompetencer 
(gennem praktiske opgaver m.m.)  
 
 

15 ECTS  
Modul II: Reflection Days (som foregår simultant med modul 1) 

De studerende tilegner sig analytiske og teoretiske kompetencer gennem 
refleksion over og analyse af egen læringsproces i det i modul I 
gennemførte projekts udvikling. 
Dette sker gennem analyser af projektet set i forhold til et udvalgt 
område som f.eks. entrepreneurship, projektledelse, den innovative 
arbejdsproces, metodeudvikling, netværking og tværfagligt samarbejde, 
forretningsforståelse og Kommunikation. 

                                     
10 For en uddybende beskrivelse af de to moduler, se bilag 11.  Det Humanistiske Fakultets Uddannelser. 
Studieordning for tilvalg på kandidatniveau, Operation StartUp 2007-ordningen, Under Humanistbekendtgørelsen 
af 1995. 
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Dato for observationer Antal studerende Lektioner 
04.09.06 18 6 
11.09.06 18 6 
25.09.06 18 6 
02.10.06 18 6 
30.10.06 13 6 
06.11.06 17 6 
17.11.06 7 6 
14.12.06 18 8 
15.12.06 18 8 
 

5.2.4. Kulturen på Operation StartUp 
Som tidligere nævnt i indledningen til denne case, er Operation StartUp 
placeret uden for regi af KU. Dette afspejler sig også i kulturen forstået 
som de normer og værdier, undervisere og studerende lægger vægt på i 
deres undervisning, læring og interaktion før og mellem timerne.  
Det specielle ved Operation StartUp er, at kurset er startet af to 
iværksættere, som har forsøgt at lave en uddannelse, som de selv mener, 
træner præcis de kompetencer, man har brug for som succesfuld 
iværksætter. Dette indebærer, som det er beskrevet i studieordningen, 
både træning i personlige og faglige kompetencer. Kulturen på 
Operation StartUp bærer præg af, at kursisterne bliver set på som 
kunder, man skal tage vare på og servicere. Operation StartUp lever af 
tilfredse kunder, som anbefaler dem videre. Derfor er atmosfæren i 
klassen mere præget af forretningsmøde, med kaffe og lys på bordene, 
og opstillingen af bordene var uformel - man sad i små grupper, hvilket 
var med til at bryde en traditionel undervisningsform, hvor studerende 
sidder i én gruppe, og underviseren står for sig selv.  
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Klasselokalerne på Operation StartUp 
 
Som det fremgår af debatten om studiemiljøet på KU, er der generelt 
stort frafald og mangel på nærvær i forhold til undervisere og andre 
studerende (Universitetsavisen, 2009). Operation StartUp er på mange 
måder en diametral modsætning til den fremherskende studieform på 
KU. Studerende forventes at møde ind hver dag, interagere og modtage 
undervisning, frem for at sidde alene i studerekammeret derhjemme.  

5.2.5. Foretagsomhed som en tilrettelagt didaktik 
I mit observationsstudie vil jeg se nærmere på, hvordan Operation 
StartUp tilrettelægger undervisningen for at understøtte foretagsomhed i 
henhold til min model om foretagsomhedsdidaktik. Som nævnt tidligere 
er præsentationen af mine studier af foretagsomhed opbygget efter 
følgende skabelon: 
 
a) Tilrettelæggelse af undervisning som primært teoretisk eller 
praksisbaseret.  
 
b) På hvilken måde og i hvilket omfang understøtter underviserne:  

1. succesoplevelser,  
2. rollemodeller,  
3. omgivelsernes overtalelse og  
4. selverkendelse.  

c) Understøttes foretagsomhed hos deltagerne, og i givet fald: Hvordan 
fremmes foretagsomhed: 

1. Gennem krav om handling 
2. Gennem refleksion over erfaring fra handling. 
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d) Hvilken udprøvning af foretagsomhed finder sted? Sammenhæng 
mellem læringsmål og eksamensformer. 
 

5.2.5.1. Ad a) Tilrettelæggelse af undervisning som primært teoretisk 
eller primært erfaringsbaseret.  
Operation StartUp havde en didaktisk form, hvor hver uge var relateret 
til et bestemt emne, og ugerne var struktureret således: mandag og 
onsdag: teori om emnet, tirsdag og torsdag: praktisk arbejde og kontakt 
til eksterne personer. Fredag var fremlæggelsesdag.  
Hver uge fik de studerende en ”Action Day” (se bilag 10), hvor der var 
beskrevet en udfordring og en opgave, som skulle løses.  
Nedenstående er et eksempel på en af ugerne omkring ”mentorer”.  
Ugens ”Action Day” (se bilag 10) lød eksempelvis: 
 

Din udfordring i uge 45 bliver at tage kontakt til en person, du ønsker 
dig som mentor i relation til udviklingen af din virksomhed. 

Udfordring: 

Udfordringen rummer tre dele: 
1) For det første skal du identificere fem personer, der alle rummer 
stærkt potentiale til rollen som din nye mentor. 
2) For det andet skal du tage kontakt til én eller flere af dem. 
3) For det tredje skal du – så vidt muligt - arrangere et møde med en af 
de fem personer på din liste. 
 
Processen:  
Om fredagen blev næste uges Action Day eksempelvis præsenteret på 
denne måde af Nicolai Seest: 
 
Næste uge handler om mentorer. 
Når du retter uopfordret henvendelse, er kunsten at gøre det på en 
måde, der gør det så let som muligt for din modtager at gå i dialog med 
dig. TK vil i sin briefing lægge nogle helt operationelle vinkler på, 
hvordan du kan gribe udfordringen an på en effektiv måde, og du vil 
både mandag d. 6. og onsdag d. 8. november få nogle praktiske 
redskaber til dette. Bl.a. vil vi onsdag formiddag lave en øvelse, der 
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lægger direkte op til udfordringen med at gribe telefonen og rette 
uopfordret henvendelse. (…) et par tips og tricks: Abstrahér i første 
omgang fra det, at det er en mentor, du skal finde, og identificér en 
række personer, som virkelig kan deres kram, og som du gerne vil tage 
ved lære af. Der er frit slag i bolledejen mht. hvem det kan være, men 
formentlig er der tale om personer, som på en eller anden måde 
opererer inden for dit område, eller som i hvert fald gør noget, du vil 
kunne bruge på dit område. Måske tænker du: ”Det er meget godt, men 
hvorfor skulle han/hun være interesseret i at tale med mig?” Hvis det er 
tilfældet, er det helt cool – svaret får du på mandag, når vi ses til 
knowledge day med operation mentor som hovedoverskrift! 
 
Oplæggene om mandagen var baseret i teori, men teorien havde en 
forholdsvis tilbagetrukket rolle – de studerende blev med andre ord ikke 
præsenteret for teoretiske begreber og koncepter, men det, der blev sagt, 
var linket til en lektionsplan, hvor litteraturen siger det samme og måske 
på en mere formel måde gennemgår det samme. Det vil sige, at 
oplæggene var erfaringsbaserede, men byggede på nogle teoretiske 
rammer, som de studerende kunne læse mere om, hvis de ville dykke 
ned i dette specielle emne.  
Nicolai Seest beskriver i sin introduktion til ugens emne både 
vigtigheden af, at de studerende får oplæg (teori), og at de derefter skal 
handle. 
 
Undervisningens opbygning  
Underviseren (TK11

 

) begrundede i en erfaringsbaseret teori, hvorfor 
mentorship er vigtigt: 

”I bund og grund handler det om at få folk til at tage action 
på deres ideer.” 

 
Underviseren fortalte, hvorfor han i starten af sin karriere fik andre til at 
hjælpe ham med at blive skubbet ud i handling: 

                                     
11 Underviseren har initialerne TK. 
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” (…) vi satte kniven på hinandens struber. Vi tvang hinanden 
til at tage kontakt til forskellige mennesker (…) Det at tage 
kontakt og handle var lidt af en øjenåbner.” 

 
Underviseren fortæller her, hvordan han lærte at handle ved at blive 
skubbet til det af andre. Med sin egen læring som udgangspunkt fortalte 
han de studerende, hvor vigtigt det er at blive afkrævet handling.  
 

”Jeg var vant til at være den dygtige og kunne slet ikke forstå, 
at de ikke ville tale med mig.” 

 
Underviseren gør her opmærksom på forskellen mellem at være dygtig 
på universitetet og at være dygtig til at sætte forandrende handlinger i 
gang. Denne forskel beskrev underviseren som den ”akademiske 
svaghed” og pointerede, at det ville være et gavnligt skub at træne de 
studerende i at ringe op til mentorer. Underviseren beskriver, hvad 
universitetet mangler at give færdigheder i, og begrunder, hvorfor de 
skal havde en mentor - nemlig for at sikre, at de får handlet på deres 
ideer. 
 
Der er således tale om et udgangspunkt i erfaringsbaseret teoretisk 
undervisning, hvor det netop er vigtigt, at de studerende skal prøve på 
deres egen krop at kontakte andre, netop fordi denne personlige 
kompetence ikke bliver trænet på universitetet.  
 
Hvorfor og hvordan er dette et eksempel på adskillelse mellem 
teoretisk og erfaringsbaseret undervisning? 
Den første dag kommer underviseren (TK) ind og går med 
udgangspunkt i teori over til praksis og bevæger sig dermed over og 
gennem teori til at skubbe de studerende til praksis, som de derefter skal 
begrunde i teorier. Det ligger implicit i TK’s citater, at han ønsker, at 
andre akademikere også skal have den samme erfaring med at 
overskride personlige grænser, hvilket ugens Action Day og krav om 
handling skal være med til at sikre. 
 
En anden måde at undervise i emnet, hvor teori havde været mere 
fremtrædende, ville være at tage fat på en teori om mentorer og bede de 
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studerende forklare, hvorfor og hvordan disse teorier påvirker vores 
evne til at turde overskride vores frygt for at handle. Dette kunne have 
været en ren teoretisk opgave, hvor de studerende skulle begrunde 
teoretisk, hvorfor handling er vigtigt. Denne tilgang blev ikke valgt af 
nogen af underviserne, da den underliggende holdning var, at de 
studerende (i henhold til læringsmålene) skulle prøve det på egen krop.  

5.2.5.2. Ad b) På hvilken måde og i hvilket omfang understøtter 
underviserne:  

1. succesoplevelser,  
2. rollemodeller,  
3. omgivelsernes overtalelse og  
4. selverkendelse  

Succesoplevelser

 

: Gennem kurset kunne jeg følge den udvikling, de 
studerende gennemgik, fra at være usikre på deres idé (nogle havde slet 
ikke en forretningsidé, da de kom) til at få klare idéer og 
succesoplevelser med at handle på deres viden. Tegnene på disse 
succesoplevelser var eksempelvis: 

”I dag kommer min hjemmeside op at stå.” 
 
Forinden havde de haft kurser om kommunikation, og de skulle lave 
mockup af en hjemmeside, som hele tiden blev brugt som en 
forretningsplan forstået på den måde, at de gennem at lave en 
hjemmeside skulle definere: Hvem er min målgruppe, hvad er mit 
produkt, hvad skal mit/mine produkter/ydelser koste osv. Altså de 
samme trin, som en forretningsplan gennemgår, så der sikres en 
refleksion omkring kunder, produkt og målgrupper. Ved at relatere disse 
overvejelser til en fysisk hjemmeside oplevede de studerende, at de fik 
et synligt produkt og dermed var tættere på at blive iværksætter. 
 
Et andet eksempel var: 
 

”Jeg har fået min første kunde.” 
 

De studerende gennemgik hver uge de forskellige trin, som formede en 
entreprenøriel proces: segmentering, markedsføring osv. (i henhold til 
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lektionsplanen se bilag 11). Dermed blev de uge for uge eksponeret for 
at lave forandrende handlinger, som for mange var meget udfordrende i 
forhold til deres nærmeste udviklingszone. Det svære i at bevæge sig fra 
deres indre forestillinger om at handle til faktisk at udføre en handling 
ses eksempelvis her: 
 

”Vi havde fejlkalkuleret kontakten til virksomhederne. Vi tog 
god viden med os fra det oplæg, vi havde om det personlige 
telefonsalg. Vi refererede, hvad det var, som gjorde os unikke. 
Selvom vi havde prøvet at forestille os, hvilke afslag vi ville 
få, var vi faktisk slet ikke forberedte på alle de afslag. Det 
gjorde os meget nedslåede. Men vi havde god støtte i 
hinanden, og vi valgte at blive mere modige og flabede. Det 
gjorde, at vi fik nogle til at indgå samarbejde med os.”  

 
Denne gruppe beskriver forskellen mellem at forestille sig de 
udfordringer, man kan møde, og de faktiske udfordringer, som virkelige 
kontakter kan afstedkomme. Den læring har de studerende erfaret og 
været i stand til at overvinde. De udfordrede hinanden til at blive ved 
med at handle, og via fælles overtalelse og viden fra deres 
oplægsholdere fik de succes med deres projekt. Faren ville have været, 
at de var stoppet efter de første afslag og tilskrevet det, ”at de var 
dårlige til det, og at deres projekt skulle droppes”. De ovennævnte 
studerendes projekt blev gennemført som en event på Rådhuspladsen, 
og den dag, hvor de skulle holde denne event, blev de interviewet live i 
”Go’morgen Danmark”. Den oplevelse var også en stor succesoplevelse 
af at overvinde frygten for at handle og opleve succes med denne 
overvindelse.   
 
Rollemodeller. En af underviserne på kurset var David Madié, som også 
har skabt kurset. David startede kurset med at fortælle sin egen historie 
og fortalte om, hvad han havde lavet af fejltagelser, og hvordan han 
havde overkommet dem. Han formåede at gøre sin viden skalerbar. 
Skalerbar refererer til det faktum, at han hele tiden kunne skalere sin 
viden ned til de små skridt, de studerende skulle tage på deres rejse mod 
at blive iværksættere. En af måderne, han blandt andet gjorde det let at 
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identificere sig med ham var, at han omtalte sig selv og kursisterne med 
OS. 

”Hvad med OS. Hvad kan VI gøre?”.  
 
På den måde bliver det ”os” og ikke ”mig” og ”jer”. Det var med til at 
skabe en fælles ånd og gøre det svære, han havde været udsat for, til 
noget, de studerende kunne spejle sig i, da han jo bare var en af dem.  
 
Som sagt var underviserne på holdet alle iværksættere og på den måde 
alle rollemodeller, da de er lykkedes med at starte egen virksomhed.  
Alligevel var der forskel på, i hvor høj grad underviserne var i stand til 
at skalere deres viden, så den blev relevant for de studerende. Nogle 
undervisere tog udgangspunkt i, hvad andre store firmaer havde gjort:  
 

”Jeg ved godt, at det er store firmaer, men det fortæller, hvad 
der er tænkningen også for jer. Hvis I ikke tænker, hvad der 
er jeres værdikæde, går det galt.” 

  
Hvilket for gruppen af studerende – som lige havde formuleret deres ide 
– var meget langt fra deres virkelighed. Dette viste sig fysisk ved, at de 
studerende begyndte at læse nyheder og skrive mails på deres pc, når 
det, underviseren sagde, ikke relaterede sig til deres nærmeste 
udviklingszone. 
 
Det greb andre undervisere anderledes an (undervisningen handlede om 
varesalg): 
 

”Annmette, du kunne sælge andres smykker.” 
 
Her griber underviseren en studerendes ide og bruger den som 
eksempel: 
 

”Interflora – de sælger jo bare gaver. Man kunne også sælge 
smykker som gaver i Interflora.” 

 
Ved at tage udgangspunkt i de studerendes konkrete idéer åbnedes 
øjnene for alternative ideer, som de ikke selv ville komme på. Det 
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udgangspunkt var meget anderledes end at lave beskrivelser ud fra store 
virksomheders virkelighed. På den måde blev eksempelvis denne 
underviser en stærk rollemodel, fordi han formåede at skabe nye 
spændstige ideer og komme med brugbare løsningsforslag. Det gav 
tillid, at han kunne se de ting, de studerende ikke selv kunne se.  
 
Omgivelsernes overtaltelse

  

: På Operation StartUp var alle iværksættere, 
hvilket skabte en samlet diskurs, hvor det hele tiden handlede om at 
starte virksomhed: 

”Tænk det at gå ud i verden som det at sælge et projekt. Det 
er ikke at få nej eller ja til jeres person. Det er lettere at tænke 
”jeg har et projekt.” Vi skal have nogle konkrete redskaber til 
at tage kontakt.” 

 
Underviseren prøver at fjerne frygten for at handle ved at eksternalisere 
salget som det at sælge et produkt – ikke at sælge sig selv. Det bevirker, 
at det ikke er så hårdt at få afslag, og dermed er afslag ikke noget, 
individet behøver at se som et personligt nederlag. Det er en måde at 
sikre gruppen intern overtalelse til at tænke ”så er det heller ikke 
sværere”.   
 

”Det er, fordi fokus ikke skal være ”mig”, men slutproduktet. 
Hvis I lægger det perspektiv, så får I folk til at lytte på en 
anden måde. Fokus skal væk fra ”hvem er jeg” til at være 
mere ”hvad er mit produkt”.” 

 
Gennem hele kurset blev der talt om virkelige forretninger, f.eks. ”jeg 
har fået mine første kunder”, ”jeg producerer firmagaver”. 
De studerende beskrev i stigende grad sig selv som iværksættere og 
brugte ordet ”JEG producerer…”.  I starten var de mere forsigtige og 
sagde ”jeg vil gerne lave en forretning”. Udviklingen peger på, at de har 
internaliseret en opfattelse af sig selv som iværksættere og lader den 
opfattelse skinne igennem i deres måde at tale om sig selv på. Den måde 
at iscenesætte sig selv på er en aktiv indikator på, om mindsettet har 
ændret sig. Kulturen blev, at det var i orden at omtale sig selv som 
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iværksætter. Det skaber identitet til individet og samtidig også en fælles 
kultur om, at ”her er vi iværksættere og ikke ”bare” studerende. 
  
Selverkendelse

Et andet tema, som øger selverkendelsen hos de studerende, er at kunne 
adskille frygten for at kontakte fremmede med frygten for ikke at vide 
nok, eller at andre kunne tage deres ideer. 

: Første uge på kurset handlede om at finde ud af, hvem 
deltagerne var som personer. Til dette blev de introduceret for og testet 
med Enneagram, som er et persontypeværktøj, der giver en indsigt i, 
hvad der bremser i livet, og hvad der inspirerer. Deres individuelle 
enneagrammer hang på væggen hele kurset, så de kunne referere til, 
hvilke styrker de havde, som kunne hjælpe dem, når det var svært at 
handle. Der blev arbejdet med, at man ikke nødvendigvis var trænet 
gennem universitetsstudiet til at være god til at handle, men at det kunne 
læres.  

 
”Jeg er bange for, at ham, jeg gerne vil have som mentor, 
stjæler min ide.” 

 
Til det sagde underviseren: 
 

”Det er en meget lille del, der er ren innovation, men det, der 
skal trække jer frem, er jeres energi, så der er en meget lille 
risiko ved at dele.”  

 
Dette grinede de studerende en del af, da de havde hørt præcis det 
samme fra andre undervisere. Det understreger imidlertid det faktum, at 
emotionelle barrierer for at kontakte andre ofte bygger på frygt for, at vi 
mister noget, som tilhører os. Den frygt for at kontakte andre, som kan 
stjæle vores idé, er naturligvis reel, så det er vigtigt at beskytte ideen så 
godt som muligt. Når det er gjort, er selve frygten dog, som 
underviseren påpegede, ofte ubegrundet, og det kan handlingslamme at 
være for ubevidst om, hvad der er reel frygt for at blive bestjålet, og 
hvad der er egen frygt for at kontakte en fremmed.  
Frygten for, at andre kan stjæle vores ide, kan handlingslamme så 
meget, at vedkommende aldrig får fortalt om ideen, hvilket bevirker, at 
intet sker – men at der jo heller ikke bliver stjålet noget. Den frygt skal 
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overvindes ved at få succes med at kontakte andre og opleve, at de ikke 
stjæler, men tværtimod hjælper og sikrer, at den studerende får ny 
energi til at videreudvikle. Der blev skabt et rum til at tale om frygt både 
for at blive bestjålet og for at blive afvist på følgende måde: 
 

”Jeg vil gerne have, at I udfylder en selvanalyse, så I får et 
indblik i, hvad I kan, og hvad I vil. Det kan hjælpe jer til at se, 
hvor I har modstand. Vi diskuterer det på fredag.”  

 
En anden af undervisningsgangene handlede om tidsstyring. Her sagde 
underviseren: 
 

”Det er en vigtig opdagelse at vide, hvorfor vi udskyder ting, 
og hvorfor vi gør de udskydelser, samt hvad det er, vi gør, for 
at udskyde.” 
 

Den uges Action Day var, at de studerende skulle lave en 
tidsstyringsplan og samtidig registrere, hvornår de havde modstand på at 
overholde deres egne aftaler.  
Disse præcise værktøjer for at arbejde med modstand og emotionelle 
barrierer er udsædvanlige i universitær sammenhæng. Det interessante i 
forhold til at koble persontypetest med redskaber til at undersøge, 
hvornår der opstår modstand mod at handle, er, at det giver de 
studerende en mulighed for at pejle sig ind på, under hvilke 
omstændigheder de møder deres blokeringer, og dermed får de 
mulighed for at konfrontere dem og tale med de andre om det. Det 
bliver håndgribeligt og konkret at arbejde hen imod at få større 
selvindsigt. Det paradoksale i dette var, at der kun var 7 til stede til 
denne undervisning, hvilket kan tyde på, at selve emnet ikke forekom de 
studerende vigtigt – at det måske blev opfattet, som ikke direkte relevant 
for deres virksomhed – eller at de ikke havde lyst til at arbejde med 
selvudvikling, da det var for langt uden for deres nærmeste 
udviklingszone? 
Jeg tror, at det er en kombination af begge, da personlige kompetencer 
er uvante at arbejde med for universitetsstuderende, og samtidig var 
emnet måske ikke noget, de syntes de direkte behøvede for at arbejde 
med deres forretning.  
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Fælles for Operation StartUp er, at der i høj grad bliver undervist, så alle 
punkterne i at underbygge et højt self-efficacy bliver understøttet.  
 

5.2.5.3. Ad c) Understøttes foretagsomhed hos deltagerne, og i givet 
fald: Hvordan fremmes foretagsomhed? 

1. Gennem krav om handling 
2. Gennem refleksion over erfaring fra handling. 

 
”Vi har lavet en udfordring til jer (...) I skal trække viden ud af 
jeres kunder. De ved, om det er et godt produkt. Kravet er at få 
det gjort og formuleret de spørgsmål, der er (…) Husk nu, at 
dette ikke er en perfekt præsentation, det er vigtigt, at I kommer 
i gang.” 

 
Dette citat er fra en af introduktionerne til ugens Action Day, hvor det 
fremgår, at der ligger et krav om handling. De studerende skal med 
andre ord være foretagsomme for at kunne honorere ugens opgave. 
Disse krav om handling understøtter muligheden for at opleve succes 
med at kontakte kunder og opleve fremdrift i deres forretninger. Hvis de 
studerende ikke fik krav om at handle, ville faren være, at de forestillede 
sig, hvor fantastiske deres ydelser/produkter var, uden nogen sinde at 
blive korrigeret af deres kunder. Hos Operation StartUp var der konstant 
indbygget et krav om at handle i alle afleveringerne til ugens Action 
Day.  
En af de studerende sagde under fremlæggelsen til afslutningen: 
  

”Jeg troede, at kunder var noget, man fik på et halvt år. Jeg 
har solgt min første opgave, men det har været hårdt. Jeg har 
brugt min tænketank – (mentor, egen kommentar), og jeg har 
haft en artikel i et blad med hjælp fra Matilde fra holdet, og 
jeg har været på messe, hvor jeg fik en masse kontakter.” 

  
Dette vidner om en stor progression i forhold til, da hun kom og ikke 
havde en færdig idé, og til 4 måneder senere, hvor der faktisk var en 
fungerende virksomhed, som allerede havde solgt sin første ordre. Dette 
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vidner også om, at der er udvist foretagsomhed i forhold til at lave 
forandrende handlinger, som har værdi for andre.  
 
Det er ikke altid, at ”krav om handling” har medfødt en succes. Nogle 
gange var opgaven uden for den studerendes ZNU, og vedkommende 
gik i stå. Dette var ikke succesoplevelser. En af de studerende sagde 
under en briefing:  
 

”Jeg har ikke fået ringet til nogen kunder – jeg vidste ikke, 
hvem jeg skulle tage fat på.”  

 
Eller 
 

”Jeg har ikke lyst til at ringe til nogen kunder for, hvad nu 
hvis de afviser mig?” 

 
Sådanne oplevelser vidner om, at opgaven har været for 
uoverkommelig, og at der er fare for, at troen på at ringe til folk og 
fortælle om en idé, bliver koblet med en negativ markør. På kurset blev 
disse emotionelle modstande besvaret med coachende spørgsmål: 
 

”Ja, hvad hvis du bliver afvist? Hvad sker der så? Kan du 
træne med din makker at ringe op? Har du prøvet at blive 
afvist?” 

 
Derefter var en del af ugens fremlæggelse at fortælle, hvorvidt de havde 
handlet, og hvilke modstande de havde mødt. Dermed var der indbygget 
en didaktisk form, som undgik, at emotionelle modstande og frygt satte 
sig som negative somatiske markører, da det var muligt at få coaching 
og hjælp til at prøve igen og dermed opleve succes. 
 
Operation StartUp byggede på den antagelse, at ”vi bygger fortovet, 
mens vi går på det” – som en af indehaverne sagde den første dag om 
pædagogikken på kurset.  
En anden underviser sagde: 
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”Nogle gange skal man ikke bruge måneder på at tage sigte, 
men mere skyde og se, hvad der sker.” 

  
Dette tolker jeg som et udtryk for, at undervisningen opdrager til 
foretagsomhed. Det er ifølge dette citat vigtigere at handle der, hvor der 
er motivation, end at vente med at handle, til man har samlet al viden i 
verden, og dermed risikere, at chancen forpasses. Det uheldige i denne 
tilgang kan være, at studerende opfordres til at handle blindt og dermed 
kommer til at få fiasko med at handle, da det ikke er en planlagt og 
reflekteret handling. Ifølge effectuation-teori kan vi ikke planlægge 
længere frem end til næste handling, og verden forandrer sig gennem de 
handlinger, vi foretager. Fremtiden kan med andre ord ikke forudsiges, 
og kontrol kommer ved at have kontrol over små skridt af handling. 
Dette forhold gør ifølge effectuation-teori entreprenører bedre i stand til 
at håndtere en uforudsigelig verden og bedre i stand til at handle.  
En af underviserne sagde: ”Når vi gør os selv synlige, så kan der dumpe 
en appelsin ned i turbanen.” 
Her bliver der også brugt effectuation-logik, da citatet vidner om, at der 
kan ske uventede ting, og at disse uventede ting skal man tage vare på 
og se som appelsiner i turbanen. Hvis der havde været brugt causation-
logik, så havde et sådant citat måske lydt: Hvis I planlægger helt præcist 
og følger jeres forretningsplan, kan I styre uden om de farer, som en 
opstart byder på”. Begge dele er for så vidt rigtigt, men det former to 
forskellige måder at se på verden: Vi kan planlægge næste skridt ved at 
have nok viden, eller vi kan planlægge, målbeskrive og forudsige 
fremtiden.  
På Operation StartUp var der krav om handling - også selvom der ikke 
var 100 % viden. Der var også planlægning og krav om refleksion over, 
hvordan disse handlinger havde påvirket deltagernes ide. På den måde 
understøttede Operation StartUp foretagsomhed gennem handling og 
kvalificeret planlægning, som kom fra teorien. 

5.2.5.4. Ad d) Hvilken udprøvning af foretagsomhed finder sted? 
Sammenhæng mellem læringsmål og eksamensformer. 
Før undervisning kommer eksamensformer. Dette fænomen hedder 
washback og refererer til det faktum, at studerende lærer og læser med 
henblik på, hvilken eksamen de skal evalueres efter. Derfor er det 
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vigtigt at medtænke en eksamen, som understøtter de konkrete 
læringsmål. På Operation StartUp var det sigtet, at de studerende skulle 
have evnen og modet til konkret at starte en virksomhed op. Et udpluk 
fra læringsmålene for modul 1 (se s:163): 

• Entrepreneurship: at etablere og udvikle kulturevents, sociale 
projekter eller egen virksomhed  

• Kommunikation: præsentation, markedsføring og salg af 
projektet/virksomheden  

• Metodeudvikling inden for teoretisk og praktisk entrepreneurship 
 
Til hver uge skulle de studerende aflevere et produkt som eksempelvis 
kunne lyde sådan: 
 
1) Top 5 liste over dine mentoremner  
2) Liste med din tilgangsvinkel til minimum én af de fem personer  
(din tilgangsvinkel kan f.eks. være de brændende spørgsmål, du  
kunne tænke dig at stille personen, eller at personen har et projekt  
eller en virksomhed, du synes er spændende)  
3) Drejebog for din henvendelse (hvordan gør du?)  
4) Agenda for første møde med din nye mentor  
5) Hvad har du konkret foretaget dig i forbindelse med denne uges  
Action Day? – begrund dine handlinger – kort resumé 
(Ugeplan for Operation StartUp, se bilag 11). 
 
Disse opgaver skulle løses hver fredag, og 8 ud af 12 skulle bestås med 
”bestået/ ikke bestået”. 
De studerende læste og handlede i høj grad hen imod at blive mere 
foretagsomme, da de uge for uge blev udmålt i at have lavet konkrete 
handlinger og kunne reflektere over deres handlinger. Der er således tale 
om en høj grad af sammenhæng mellem læringsmål og udprøvning.  
Eksempelvis er her et udsnit af, hvordan den sidste aflevering foregik 
foran et panel af henholdsvis ”en iværksætter, en investor og en 
underviser fra Operation StartUp.” Den studerende viste samtidig slides, 
som viste en mockup af en hjemmeside, beregninger af økonomi for 
projektet osv. 
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”Vi er Midnatsinstituttet (…). Vi skal lave en podcast for gys.  
Vi vil lave en hjemmeside, som skal være en generel 
instruktion til verden af gys. Det er terror og ikke horror. Vi 
vil være smagsdommere, og siden skal levere 
rejsebeskrivelser, akademiske indlæg, autentiske indlæg, 
mareridt og digte.”  

 
Herefter kommenterede panelet, som blandt andet sagde: 
 

”Hvordan vil I tjene penge på at lave jeres lyde? Hvordan vil 
du markedsføre sitet?” 

 
Dette kommenterede den studerende på, og panelet kom med flere 
kritiske spørgsmål, som kunne styrke virksomheden.  
Til sidst afsluttede den studerende med at sige: 
 

”Hvis jeg lige må knytte en kommentar til det, jeg har lært de 
seneste måneder, så er jeg selv forbløffet over, at jeg står her 
i dag og har en færdigformuleret idé. Det har været inde i mit 
hoved i mange år, og nu er det blevet virkeligt.” 

 
Dette eksempel er for at vise, hvordan Operation StartUp eksaminerer 
på en måde, som understøtter læringsmålene. Glæden fra de studerende 
over at præsentere deres produkter var stor. Det eksempel, som er 
trukket frem her, var ikke enestående. Under den afsluttende reception 
efter denne fremlæggelse spurgte jeg 9 studerende om: ”Hvad er de tre 
vigtigste ting, du har lært ved at følge dette kursus?” 
Her er et uddrag: 
 
”At handle på mine ideer”  
”Don’t play – act!” 
”Kunder er vigtige” 
”Jeg har lært om mine styrker og svagheder” 
”Jeg har fået større selvtillid” 
”Konkretisering af iværksætterprocessen” 
”Jeg har lært om økonomi.” 
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Operation StartUp havde inden kurset afklaret med Københavns 
Universitet, at de kunne få lov til at lave to adskilte eksamensformer. 
En, som meget direkte sigtede på at evaluere de studerendes evner til 
foretagsomhed, og en type eksamen, hvor de studerende skulle skrive en 
rapport, som metarefleksivt begrundede deres valg og fravalg i 
forbindelse med faget. Den første eksamensform, som skulle vurdere 
foretagsomhed, bestod i, at de studerende hver fredag fremlagde deres 
Actions Days foran de andre studerende samt underviseren. Den sidste 
fremlæggelse bestod i, at de skulle fremlægge deres virksomhedsplan 
for et panel af entreprenører, som skulle vurdere, om deres plan var 
bæredygtig. Disse evalueringer lagde vægt på, om de studerende havde 
kontaktet andre aktører og dermed justeret forretningens ide med 
kundernes behov. Ligeledes blev der lagt vægt på, at de fremlagde en 
overbevisende økonomisk plan, som viste, at de havde overvejet deres 
forretningsmodel. Denne del af kurset blev vægtet med 15 ECTS point.  
 
Den anden del af eksamen bestod i en rapport, hvor de studerende på 
mere traditionel akademisk vis fremlagde deres valg og fravalg 
begrundet i teorier. For denne del fik de yderligere 15 ECTS-point. På 
den måde var Operation StartUp i stand til at imødekomme KU’s 
studieordning om pensumkrav og metarefleksion.  
I vejledning til modul 2 beskrives det: 
 
Eksaminanden kan desuden forholde sig kritisk og konstruktivt til eget 
projekt, både hvad angår tilrettelæggelse, revision, evt. afprøvning af 
produktet samt de foretagne valgs sammenhæng med relevant teori om 
forretningsudvikling. 
 
Da fokus er, at det er en akademisk opgave, er opgaven problem- og 
analysefokuseret. Det gælder ikke om at forsvare sig selv, sine 
handlinger eller redegøre grundigt for, hvad der er sket de sidste 4 
måneder. I vejledning til udfærdigelse af den skriftlige rapport står der 
endvidere: 
 
”Den gode opgave er én der gennem teori analyserer fx årsager, 
roller, antagelser og værdier der danner baggrund for udviklinger, 
fænomener eller hændelser (og så videre) af relevans for virksomheden. 
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Det er vigtigt at skelne mellem at analysere sin egen lærings- eller 
udviklingsproces og så referere de erfaringer man har gjort sig. Det 
sidste er mindre vigtigt for processen og ikke akademisk funderet. 
Analysen er til gengæld i fokus. 
Vi forventer altså ikke en ’så gjorde jeg sådan og så gjorde jeg sådan’-
opgave, men en ’jeg gjorde sådan, og hvis vi bruger model A (teoretiker 
blabla:2005), vil vi se at effekten af mit valg kommer til udtryk i…’ 
Tag derfor fat i et 'problem' i forbindelse med jeres opstart, og behandl 
det som I ville gøre ved enhver anden analyseopgave ved universitetet”.  
(uddrag fra ”lidt om reflektioner over egen læring bilag 12) 
 
 
Biggs beskriver i bogen ”Quality teaching at the university”, at 
studerende læser med henblik på det, som lønner sig (Biggs, 2003). 
Kurser som Operation StartUp, som direkte sigter mod at højne self-
efficacy og gøre studerende mere foretagsomme, bliver nødt til at kræve 
handling for at give de studerende succesoplevelser og derigennem gøre 
deres tro på at handling er trygt, til en del af læringsudbyttet. Denne 
kompetence anses ikke for at være en akademisk disciplin og har derfor 
ikke normale mål at blive målt efter ifølge Biggs SOLO-taksonomi (se 
bilag 4). SOLO-taksonomien er ikke i modsætning til at opstille 
læringsmål, som adresserer konkrete handlinger – de skal bare 
beskrives, så det er formuleret, hvad et 12-tal er udtryk for. Den gamle 
taksonomi, som beskrives af Blooms (bilag 2), havde sværere ved at 
belønne handlinger, da det var kognitive færdigheder, som blev 
vurderet. Her gik skalaen fra ”viden” (gengivet) til ”vurdering” (ud fra 
interne og eksterne kriterier). Dette var i højere grad et udtryk for, at det 
var de kognitive, intellektuelle, metarefleksive evner, som kunne 
evalueres. Der lå en antagelse om, at det var de evner, som var 
dokumenteret skriftligt eller mundtligt over en lineær praksis, som 
kunne vurderes. Med den nye SOLO-taksonomi er det muligt i højere 
grad at opstille læringsmål, som beskriver en mere cirkulær tilgang til en 
opgave, hvor det at have handlet og kontaktet eksterne aktører også kan 
give høje karakterer.  
Uanset om der tages udgangspunkt i teoretisk eller erfaringsbaseret 
undervisning, er det vigtigt, at handling begrundes med teori, og teori 
følges op med handling.  
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Operation StartUp har gjort det muliges kunst og opdelt 
eksamensformer efter de formelle studiekrav, som eksisterede. Den ene 
del, som understøttede foretagsomhed, havde svært ved at få 
godkendelse fra KU’s studiekontor, mens den sidste teoretiske del var 
genkendelig og ikke behøvede argumentation. Det særlige, som 
Operation StartUp har formået, er at opstille en form for læringsmål i 
modul 1, hvor analysen over handlinger indgår som en del af karakteren. 
De studerende bliver dermed skubbet gennem krav om at reflektere over 
deres handlinger i en analytisk kontekst til at forstå deres handlinger og 
dermed blive i stand til at forbedre deres kommende handlinger på et 
kvalitativt mere sikkert grundlag. 
 
Der er ingen tvivl om, at de studerende lærte meget af de krav om 
handling, som blev stillet for at kunne honorere eksamen i modul 1. Det 
er derfor en udfordring at kunne begrunde denne foretagsomhedslæring 
i læringsmål, som på samme måde som i modul 2 kan finde fodfæste i 
en akademisk tradition. I afsnit 6.6. har jeg samlet refleksionerne over 
dilemmaerne i forhold til udprøvning af foretagsomhed og forsøgt at 
opstille en række læringsmål i forhold til entreprenørskabsundervisning 
– herunder foretagsomhed. 

5.2.6. Delkonklusion 
Casen viser, hvordan krav om handling kan tænkes ind i undervisningen 
som et didaktisk element på højde med teoretisk læring. Casen har vist, 
hvordan krav om handling kan føre til ændret adfærd. Casen har vist, 
hvordan entreprenørskabsundervisning kan afsluttes med en eksamen, 
som understøtter foretagsomhed, da den også evaluerer de studerendes 
handlinger i forhold til de forretninger, som de havde lavet.  
 
Operation StartUp har en tydelig holdning til, at entreprenørskab er 
noget, ”man skal gøre”. Det er ikke noget, man kan læse sig til. 
Operation StartUp har et udgangspunkt, som er teori omsat til krav om 
handling. Så selvom der blev undervist i mentorer, segmentering, 
markedsføring eller forretningsmodeller, var undervisningsmetoden den, 
at de anvendte teorier blev brugt til at sige noget om en praksis, som de 
studerende konkret skulle bruge i deres forretninger.  
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De studerende har oplevet en mestring i forhold til forandrende 
handlinger via gentagne krav om handling. Disse krav om handling har 
styrket min hypotese om, at det netop er disse krav, som opbygger en 
foretagsomhed. 
De studerende havde mange succesoplevelser på kurset. Blandt andet 
var der en gruppe bestående af 3 kvinder, som havde lavet en forretning, 
som skulle integrere etniske indvandrere gennem fritidsjob i danske 
firmaer. De lavede en messe på Rådhuspladsen, hvor de inviterede unge 
indvandrere fra forskellige skoler og indbød forskellige firmaer til at 
komme og få en fritidsarbejder ind i firmaet. Den dag, hvor messen 
skulle løbe af stablen, kontaktede de ”Go’aften Danmark” på TV2 og 
blev alle tre interviewet om deres ide. Messen blev en succes, og de fik 
skaffet adskillige unge et fritidsarbejde. Det påfaldende var, at de på 
intet tidspunkt i tv-udsendelsen nævnte, at de gik på et kursus, hvor de 
skulle lære at lave forretning. De beskrev sig selv som iværksættere, og 
deres succes var en integreret del af den måde, som de opfattede sig selv 
på. Det var ikke udelukkende et stykke arbejde, de gjorde, fordi de gik 
på universitetet. Det tolker jeg som et udtryk for, at deres læring er 
blevet internaliseret. De oplevede ikke undervisningen som 
fremmedgørende, men derimod som noget, de selv havde sat i værk.  
Gennem krav om handling i situationer, hvor det var særligt svært at gå 
fra tanke til handling, viste det sig at være nyttigt at sætte specifikke og 
målbare krav op for konkrete handlinger. Krav om konkrete handlinger 
blev på Operation StartUp formuleret i de ugentlige udfordringer, som 
de kaldte Action Day (se bilag 1).  
En af de studerende fra Operation StartUp sagde i en af fremlæggelserne 
over deres Action Day: 
 

”Når man arbejder med det, kan man gå fra at have det i 
hovedet til virkelig at kunne mærke det i kroppen, og så bliver 
det integreret i ens måde at være på.” 

  
Denne udtalelse beskriver den antagelse, som erfaringsbaseret 
undervisning bygger på. Denne udtalelse beskriver, hvordan integreret 
læring opnås ved at arbejde handlingsorienteret med teoretiske emner, 
som derved bliver en integreret måde at være på. 
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Min konklusion på casen om Operation StartUp er, at undervisning med 
krav om forandrende handlinger medfører foretagsomhedsadfærd. 
 
I forhold til modellen for foretagsomhedsdidaktik tager Operation 
StartUp udgangspunkt i både teoribaseret undervisning og 
erfaringsbaseret undervisning. Den teoribaserede undervisning bliver 
understøttet af krav om forandrende handlinger gennem de opgaver, de 
studerende fik i deres Action Day. Den erfaringsbaserede undervisning 
blev understøttet af krav om refleksioner, som de studerende skulle 
levere sammen med besvarelsen af deres Action Day samt i deres 
besvarelser af den skriftlige opgave til modul 2. 
 
Kurset understøtter alle punkterne i at fremme self-efficacy. Kurset kan 
dermed siges at fremme foretagsomhed i henhold til mit teoretiske 
kapitel om faktorer, som fremmer foretagsomhed (kap. 3). 
For at understøtte foretagsomhed har underviserne stillet krav om 
handling ved at kræve mange små forandrende handlinger. Disse krav 
var indimellem vanskelige og modstandsfyldte for de studerende at 
udføre, men de blev overkommet, hvilket bevirkede succesoplevelser.  
Refleksion over handling blev i modul 1 stærkt pointeret, da de 
studerende skulle begrunde deres valgte handlinger. Der kunne således 
ikke anerkendes blind handling uden viden og refleksion. I den skriftlige 
aflevering som afslutning på modul 2 skulle teorien kobles på de 
studerendes projekter (se læringsmål for modul 2, s:163). Disse opgaver, 
har jeg fået oplyst af Nicolai Seest, er alle blevet besvaret 
tilfredsstillende.  
 
På kurset var der 18 studerende, og ingen af de studerende stoppede 
undervejs. Det kan ses som et udtryk for, at de ikke blev overudfordret 
og dermed ikke oplevede at blive skubbet længere ud, end de oplevede 
tilpas udfordring. Handlekompetence er som nævnt før ikke en 
kompetence, som ofte trænes i universitetssammenhænge, og dermed 
kunne det potentielt være den udfordring, som de studerende ville 
opleve som fremmed og for stor en udfordring. Kurset formåede at 
skabe gradvise succesoplevelser ved at levere tilpasse udfordringer, som 
gradvist formede en større og større foretagsomhed, hvilket jeg tolker ud 
fra, at flere studerende startede virksomheder og stadig – her to år efter 
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– har deres virksomheder. Man kan anføre, at et hold med blot 18 
kursister er luksus og meget resursekrævende set i forhold til den 
indtægt (STÅ-midler), det lille antal af studerende genererer. Andre 
kurser med holdstørrelser på op til 80 og 100 studerende har naturligvis 
ikke den mulighed for at følge de studerende på samme intense måde. 
Den didaktik, som Operation StartUp benyttede, var tilpasset et lille 
hold, og det ville sandsynligvis ikke være muligt at opnå samme 
resultater, hvis det skulle gennemføres med 100 studerende. I hvert fald 
står det tilbage at undersøge, hvorledes et større antal studerende på 
samme hold kunne understøttes i deres foretagsomhed på samme måde.  
 

5.2.7. Hvad tager jeg med mig fra Operation StartUp til næste case? 
Under en undervisning d. 6/11 2006 skrev jeg følgende egenrefleksion: 
 

”Jeg tænker, at det er kernen i transformationen fra at være 
dygtig akademiker til at være en foretagsom, dygtig 
akademiker. At få nogle skub og blive tvunget til at handle på 
usikre informationer. De fleste ting, man bliver udfordret i på 
universitetet, er kalkulerbare udfordringer, hvor man ikke 
bliver eksponeret i retning af det usikre og det at tage 
kontakt.” 

 
Forinden havde underviseren fortalt om, hvordan han havde fået ”sat 
kniven på struben” af nogle andre til at tage kontakt.  
I dette citat er det tydeligt, at jeg er ved at korrobere en viden om, hvilke 
didaktiske elementer som former foretagsomhed.  
I næste case er fokus skærpet på at se, hvordan underviserne mere 
direkte anvender krav om handling eller refleksion over handling som 
aktive didaktiske elementer. 
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5.3. Kaospiloterne  

5.3.1. Baggrund for Kaospiloterne 
Kaospiloterne er startet i Århus og har rødder 
tilbage til starten af 1970’erne, hvor Århus Festuge startede. 
Århus Festuge er en stor kulturel festival, som har udviklet sig til en 
national og endog international begivenhed. Tilbage i 1980'erne var en 
initiativrig ungdomsgruppe – Frontløberne – med til at 'genopfinde' 
Århus Festuge gennem happenings og events. År efter år blev deres 
indvirkning på festivalen større og større.  
Frontløbernes strategi var, at det bedste politiske argument var baseret 
på demonstration gennem positive, konkrete eksempler, og »alt er 
muligt". Emnerne var tunge - ungdomsarbejdsløshed, begrænset adgang 
til de videregående uddannelser og stofmisbrug. Men på trods af alvoren 
i disse spørgsmål, fremkom Frontløberne med positive løsninger, 
løsninger, der var kreative, innovative og (helst) billige. De praktiserede 
socialt iværksætteri, længe før begrebet blev en del af mainstream 
dagsordenen inden for iværksætterkulturen. Inden for en relativt kort 
periode – koncentreret omkring 1989-1993 – opstod en række mindre 
netværksorienterede virksomheder ud af de aktiviteter, som 
Frontløberne iværksatte: "MouseHouse", et multimedieselskab; 
"Agenda", et ugentligt kulturmagasin; "Cykelbudene", et cykelkurer-
firma og det legendariske totalteater "Café Kølbert", bare for at nævne 
de mest tydelige eksempler på kulturelt og socialt entreprenørskab. 
  
De fleste af de unge mennesker i Frontløberne havde ikke nogen formel 
videregående uddannelse – i hvert fald ikke i entreprenørskab og 
lederskab. Begreber som bundlinje, budgetter, kreativ produktudvikling 
og "mission statements" blev lært og forstået ved at starte uafhængige 
virksomheder. På grundlag af disse første erfaringer indså Frontløberne 
nødvendigheden af en uddannelse i projektledelse og iværksætteri.  
Ambitionen var at skabe den ideelle skole, som "jeg ville have deltaget i 
for at være fagligt rustet til at møde de udfordringer, jeg står over for i 
dag" (Elbæk, 1998).  
En lille gruppe af de mest erfarne frontløbere begyndte at tegne 
omridset af, hvad der er den faglige og pædagogiske filosofi og 
konceptet bag Kaospiloterne i dag. Altså – baseret på en drøm om at 
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lave det perfekte sted at lære socialt entreprenørskab og kreativt 
business design startede skolen i 1991 (www.kaospilots.dk).  
 
Skolen har været inde i store omskift mht. finansiering. Tilbage i 2002 
satte regeringen en evaluering i gang af kaospilotuddannelsen og fandt 
dengang begrundelse for at designe en paragraf, som kom til at hedde 
”kaospilotparagraffen”,§28a under CVU-lovgivningen. Denne paragraf 
gjorde det muligt at få SU og gav skolen et årligt grundbeløb, som var 
betinget af, at skolen optog 35 studerende fra EU-landene. Dansk 
Folkeparti stillede et mistillidsvotum om Kaospiloternes 
eksistensberettigelse og fik gennemført, at Kaospiloterne ophørte med at 
få statsstøtte fra finansåret 2004. Skolen kom i 2006 igen på 
finansloven. Dette – og Kaospiloternes opstart, har på mange måder 
både præget omverdenen og medarbejdernes opfattelse af at være på en 
skole, som bryder med vante tankesæt og ikke lader sig begrænse af 
vante forestillinger og regelsæt. 
 
Skolen har ændret sig gennem årene. Efter 17 år har den udviklet sig til 
en internationalt kendt og respekteret institution ikke mindst i 
erhvervslivet og i kulturelle fællesskaber på grund af den overraskende 
kreativitet samt dens evne til at skabe et handlingsorienteret 
læringsmiljø. Men den er også foragtet i akademiske kredse for at sælge 
varmt luft (Larsen & Aagaard, 2004) og mangle akademisk dybde.  Alle 
disse myter og andenhåndsreferencer ville jeg udsætte for empirisk 
observation. Jeg har derfor valgt, at Kaospiloterne skal være min mest 
omfangsrige case, og dermed har jeg også valgt at observere på andet og 
mere end de 5 uger, kurset varede, netop for at komme bag ved de myter 
som, florerer om Kaospiloternes pædagogik og didaktik. 
 

5.3.2. Kaospilotuddannelsen i dag 
Kaospiloterne er en 3-årig BA i ”Creative Business Design” og ”social 
innovation”. Uddannelsen hører under private uddannelser og baseres på 
en paragraf kaldet ”kaospilotparagraffen”,§28a. Evalueringer af 
uddannelsen er generelt meget positive (Deichmann-Sørensen, 1997;  
Danmarks Evalueringscenter, 1998; Langager, 1994). Flere evalueringer 
har uafhængigt af hinanden konstateret, at mere end 30 procent af de 
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studerende starter egen virksomhed, samt at de studerende udøver en høj 
grad af foretagsomhed i de job, de bliver ansat i. Tilsyneladende er 
skolen og dens opskrifter på iværksætteruddannelse meget vellykket 
med hensyn til antallet af nyuddannede, der starter egen virksomhed, og 
antallet af kandidater, som indtager nøglepositioner i etablerede 
organisationer som forandringsagenter eller kreative medarbejdere.  
 
Studerende betaler en skoleafgift for at gå på skolen og kan modtage et 
forhøjet SU-bidrag. Dette har konsekvenser på flere niveauer i forhold 
til uddannelsen. For det første betyder det for de studerende, at de – i 
modsætning til det øvrige uddannelsesudbud – selv skal bidrage til 
uddannelsens kvalitet gennem betaling. Dette har konsekvenser for 
indstillingen til uddannelsen og for engagementet. For det andet har 
uddannelsen større økonomisk råderum, idet de ekstra penge bruges på 
uddannelsen i form af studieture og  top-gæsteforelæsere. 
 

5.3.3. Kulturen hos Kaospiloterne 
Kulturen hos Kaospiloterne er anderledes end 
hos de fleste uddannelsesinstitutioner på flere 
måder. Kaospiloterne er lokaliseret i en 
etageejendom i det indre Århus, hvor der er lagt 
vægt på at skabe en hjemlig atmosfære. 
Rummene er udsmykket med planter og levende 
lys. Som nævnt tidligere kom skolen af 
finansloven i to år fra 2004 -2006. Denne 
omvæltning gjorde ifølge Bo Blaabjerg fra 
ledelsen, at personalet i endnu højere grad måtte 
finde ind til 
 

”Hvad er det for en værdi, som vi bibringer? Hvad er det, vi 
kan sælge – der kom salgsbriller på – det er man ikke vant til 
i uddannelsessystemet”. 
 

Dette (ufrivillige) fokus på Kaospiloterne som ”forretning” gav 
uddannelsen en mulighed for at agere entreprenørielt indadtil, hvilket 
kan mærkes på kulturen i dag, hvor ansatte også ser sig selv som 
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konsulenter, der skal bidrage til skolens økonomiske eksistens. Måske er 
disse mange kaotiske omskift en af grundene til, at skolen fokuserer på 
faste ritualer. Dette er måske for at skabe stabilitet? Ifølge Karin Barret, 
som sidder i ledelsen og er en af opstarterne bag Kaospiloterne, spiller 
ritualer en afgørende rolle for kulturen på skolen. I de 17 år, skolen har 
eksisteret, har mange begivenheder været de samme år efter år og har 
efterhånden fået karakter af traditioner. Skiftet mellem kaos og ritualer 
udgør en balance, som skaber sikkerhed og positiv forventning indadtil i 
organisationen. Hvert år, når de nye studerende starter, tager de på en 
hyttetur i det nordlige Danmark. De ved, hvad de kan forvente, og de 
studerende fra de ældre årgange overleverer de positive forventninger.  
 
De har også et ritual til fødselsdage. Hver gang nogen har fødselsdag, er 
der en stor kage, og hele skolen synger, og der gives en personlig gave 
udvalgt specielt til den enkelte. Det understreger den enkelte som en 
særlig person, hvilket er i modsætning til den virkelighed, som 
studerende eksempelvis kan møde på universitetet, hvor individet ikke 
er i fokus. Denne personificering af uddannelsen er måske det, der 
overrasker en mest som udefrakommende: Det er, som om de 
studerende ejer uddannelsen. Der er eget køkken, blomster i vinduerne 
og en fornemmelse af, at de studerende nærmest er flyttet ind. Skellet 
mellem studieliv og fritid eksisterer ikke. 
 
Skolen serverer champagne for at fejre uventede store øjeblikke og 
arrangementer på skolen. Studerende og ansatte er således 
opmærksomme på, at  
 

“surprises are not deviations from the path. Instead they are 
the norm, the flora and fauna of the landscape, from which 
one learns to forge a path through the jungle. The unexpected 
is the stuff of entrepreneurial experience” (Sarasvathy, 
2001b:3). 

 
Derfor, selv om disse ritualer kan synes meningsløse, tjener de som 
kulturbærende markører. De ansatte behøver ikke at være kreative i at 
ændre alt i de ydre rammer hele tiden, de kan koncentrere sig om de 
indre linjer. Hvert år optages 35 studerende, og der er peget på en meget 
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lav frafaldsrate (Deichmann-Sørensen, 1997). På det hold, jeg 
observerede på i 2007 – team 13 – blev 35 optaget, og 35 dimitterede 3 
år efter. 1 person dumpede, men gik op til eksamen igen og bestod i 
anden omgang.  

5.3.4. Observationerne 
Mit ophold hos Kaospiloterne har været spredt over mere end to år, hvor 
jeg er kommet og gået til møder og events, som studerende eller 
medarbejdere har stået for. Mit mål med at sprede opholdet ud over så 
lang tid var at opleve en uddannelsesinstitution over længere tid. 
Kaospilotuddannelsen blev valgt som case ud fra en forventning om, at 
uddannelsesinstitutionen ville præsentere en række didaktiske tiltag, 
som ville adskille sig radikalt fra andre danske uddannelsesinstitutioner. 
Den ville med andre ord tilhøre kategorien en eksemplarisk case.  
 
For at få en mulighed for at sammenligne casen om Kaospiloterne med 
de øvrige cases har jeg valgt at koncentrere casen om et 5 ugers 
undervisningsforløb hos Kaospiloterne, hvor jeg intensivt observerede et 
kursus, som omhandlede entreprenørskab, med overskriften ”Creative 
Business Design” (se bilag 14). I casen vil jeg derfor hovedsagelig 
koncentrere mig om den pædagogik og didaktik, jeg så i løbet af det 
forløb. Desuden vil jeg også inddrage observationer fra det lange forløb 
i min delkonklusion om Kaospiloterne 
Observationer Personer Lektioner 
26.02.07 30 7 
27.02.07 26 7 
01.03.07 26 7 
02.03.07 24 7 
05.03.07 29 7 
06.03.07 26 7 
07.03.07 30 7 
08.03.07 29 7 
09.03.07 28 7 
12.03.07 29 7 
13.03.07 27 7 
22.03.07 29 7 
23.03.07 29 7 
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Under opholdet hos Kaospiloterne har jeg foretaget ustrukturerede 
interviews med undervisere og repræsentanter fra ledelsen samt lavet 
mange mindre ustrukturerede samtaler med studerende i pauser. 
 
Uformelt interviewede personer Titel 
Uffe  Daværende rektor 
Per  Daværende kommunikationschef 
Paul  Daværende studieleder 
David  Team coach 
Karin Administration 
Kasper Team coach 
Dennis Team coach 
Bo Administrationschef 
Christer CEO 
 
Ud over mine observationer af 5 ugers undervisning har jeg deltaget i 
forskellige arrangementer og møder hos Kaospiloterne for at danne mig 
et indtryk af kulturen: 
 
Aktivitet Tidspunkt Antal timer 
Interview med ansatte (se 
liste ovenfor) 

Januar, februar, april og 
december 2006 
Marts 2007 

10 

Observation af staff møder Januar, februar og 
december 2006 

20 

Observation af 
optagelsesprøve (35 
studerende skulle findes 
blandt 121 ansøgere) 

Juni 2007 24 

Observation af 
dimissionsfest 

Juni 2007 6 

Observation af studerendes 
gruppearbejde 

Marts 2007 10 

Observation af 
Kaospiloternes generelle 
kultur (ophold i form af 
uformel deltagelse)  

Januar, februar og 
december 2006 
Februar, marts og juni 
2007 

40 
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Læsning af interne mails fra 
staff og studerende på team 
11, 12 og 13 

2006 og 2007 40 

I alt 150  
 

5.3.5. Kaospiloternes værdier  
Kaospiloterne er en stærkt værdidrevet organisation, og værdierne 
gennemsyrer både uddannelsespædagogikken, didaktikken og 
udprøvningen af uddannelsen. Derfor er det vigtigt, at jeg kort beskriver 
denne del, og at den behandles i relation til min analyse af didaktikken 
på uddannelsen frem for at indgå som et afsnit i beskrivelsen af 
Kaospilotuddannelsen og kulturen på uddannelsesinstitutionen. 
Kaospiloterne sorterer deres studerende og ansatte og løser uenigheder 
om beslutninger efter følgende værdier: 
 

• Playful: At være på KaosPilot uddannelsen skal være motiverende 
og inspirerende. 

•  Real World: De studerende og de ansatte er nødt til at arbejde 
med virkelige problemer, virkelige mennesker og virkelige 
konflikter. 

•  Streetwise: Skolen må aldrig være ude af trit med, hvad der sker 
på gadeplan i vores samfund.  

•  Risk-taking: Programmet og de ansatte skal være præget af viljen 
til at være modig og tage risici.  

•  Balance: Der skal være balance mellem krop og sjæl, mellem 
form og indhold og ikke mindst, mellem mennesker, tid og 
økonomiske ressourcer på skolen.  

•  Compassion: Menneskelig medfølelse og social ansvarlighed skal 
være kendetegnende for skolen. 

 (Elbæk, 2004. S: 9)  
 
Disse værdier hænger ifølge skolens daværende rektor, Uffe Elbæk, 
meget tæt sammen med det, ”man skal kunne, når man er færdig som 
kaospilot”. Disse overordnede værdier er således det, man bliver valgt 
på som studerende og ansat, men også det, de studerende bliver målt på 
under eksamineringen, hvor der ud over det teoretiske fundament også 
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bliver set på, om disse værdier er til stede i opgavens udformning (se 
eksempelvis bilag 16 ”Eksempel på oplæg til synopsis”). 

5.3.6. Indhold, formål og læringsmål 
Kurset, jeg fulgte, var et samlet forløb i ”Creative Business Design” på 
5 uger og indeholdt i overskrifter: 
 
The Business Plan 
- Introduction to entrepreneurship 
- Introduction to and methods for the business plan 
- Development of business ideas 
 
Social Responsibility & Social Economy 
- Ethics and social responsibility 
- Social economy and the possibilities as a start-up 
- Development of business ideas 
 
The Economy 
- Introduction to financial issues and budgets 
- Presentation of case stories 
- Development on business plans 
 
The International Perspective 
- Inspiration and international perspective on entrepreneurship 
- Visit to Team2 in Oslo (incl. feedback on business ideas) 
- Development on business plans 
 
The Creative Class 
- Introduction to arts and business 
- Presentation of case stories and possibilities 
- Presentation of business ideas and business plans for feedback 
 
For en grundig beskrivelse af de enkelte overskrifter se bilag 14 
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5.3.7. Foretagsomhed som en tilrettelagt didaktik 
I mit observationsstudie vil jeg se nærmere på, hvordan Kaospiloterne 
tilrettelægger undervisningen for at understøtte foretagsomhed i henhold 
til min model om foretagsomhedsdidaktik. Som nævnt tidligere er 
præsentationen af mine studier af foretagsomhed opbygget efter 
følgende skabelon: 
 
a) Tilrettelæggelse af undervisning som primært teoretisk eller 
praksisbaseret.  
 
b) På hvilken måde og i hvilket omfang understøtter underviserne:  

5. succesoplevelser,  
6. rollemodeller,  
7. omgivelsernes overtalelse og  
8. selverkendelse.  

c) Understøttes foretagsomhed hos deltagerne, og i givet fald: Hvordan 
fremmes foretagsomhed: 

1. Gennem krav om handling 
2. Gennem refleksion over erfaring fra handling. 

 
d) Hvilken udprøvning af foretagsomhed finder sted? Sammenhæng 
mellem læringsmål og eksamensformer. 

5.3.7.1. Ad a) Tilrettelæggelse af undervisning som primært teoretisk 
eller praksisbaseret.  
Modulet ”Creative Business Design” omhandlede udviklingen af en 
forretningside og viden om og ideer til at kunne skabe en virksomhed. 
Holdet, jeg fulgte, var førsteårsstuderende. Alle de studerende var 
udvalgt gennem en omfattende optagelsesprøve. Gennemsnitsalderen 
for en kaospilot er typisk 25 år, og alle har derfor været ude at høste 
andre erfaringer – enten i arbejde eller gennem andre studier/andre 
uddannelser. De havde alle en tentativ ide, som de i forvejen skulle have 
beskrevet, som en del af forberedelsen til kurset. Deltagerne skulle 
mundtligt fremlægge deres ide til for øvrige deltagere som en af de 
første aktiviteter på kurset. Disse ideer var f.eks. at producere økologisk 
undertøj i Afrika designet af designstuderende. Ideen var at lave et 
brand, som samtidig var et socialt entreprenørielt projekt, hvor 
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afrikanske kvinder producerede bæredygtigt, designet økologisk 
undertøj. 
En anden ide var at starte et kulturhus i København, hvor brugerne 
kunne kombinere indkøb, tøjvask og spisning med byttehandel. 
Konceptet var, at alt skulle koste 50 kr. – at få vasket tøj, at købe en 
kultfilm, at spise sig mæt i økologisk mad og andet. Huset skulle 
fungere som et samlingssted, en form for et borgerhus.  
En tredje ide var at importere spiritus fra Brasilien i en høj kvalitet. 
En fjerde ide var at starte en hjemmeside med gør-det-selv projekter. 
En femte ide var at lave et kunstimportfirma med kunst fra de baltiske 
lande. En sjette ide var at lave et materiale, som kunne formes, så 
hjørnerne i rum ikke var firkantede, men blev runde, for derved at lave 
en bedre akustik og et andet lysindfald i et rum12

 

. Dette er blot for at 
nævne spændvidden i typen af ideer. De studerendes forretningsideer 
fordeler sig således:  

 
 
 
Der er således ikke kun socialt entreprenørielle projekter, men også 
produktion og salg af varer. Det kommercielle aspekt var således 
tydeligere repræsenteret på uddannelsen, end jeg forventede. Disse ideer 
skulle de studerende relatere undervisningen til.  
 
”Vi keder os” – forkælede studerende? 
En af de observationer, der gjorde indtryk på mig i forløbet, var de 
studerendes anvendelse af feed-back til underviseren i forhold til den 
undervisningsform, de blev præsenteret for. Normalt foregår feed-back 
på universiteterne i form af spørgeskemaer, som udfyldes i slutningen af 

                                     
12 For en fuldstændig liste se bilag 19. 

Produktion 8

Service 10

Handel 6

Finans 1

Figur 16: Fordeling af Kaospiloternes forretningsideer efter 
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et undervisningsforløb. Dette er et forløb med stor forsinkelse, som 
opleves som meningsløst af de studerende, idet der mangler et 
incitament for deltagelse: Der kan først rettes op på eventuelle 
pædagogiske svigt på det efterfølgende hold.  
 
For at denne observation giver mening, er jeg nødt til at forklare et 
forhold omkring didaktikken på Kaospilotuddannelsen. Hvert hold har 
en team coach tilknyttet. Denne person følger holdet gennem alle tre år. 
Personen fungerer på denne måde som en gennemgående figur, som en 
personlig coach og som holdets team coach. Det er den person, de 
studerende går til, når de har faglige og/eller personlige udfordringer, de 
vil vende. Team coachen er med om morgenen, når de studerende 
”tjekker ind” (dvs. melder sig til det daglige forløb), og om 
eftermiddagen, når dagen evalueres. Team coaches har som 
udgangspunkt en uddannelse som kaospilot (der findes undtagelser). 
Derudover har flere af dem en tillægsuddannelse som coaches eller en 
akademisk tillægsuddannelse.  
 
Et af undervisningsmodulerne var et tredages forløb med socialt 
entreprenørskab. Undervisningsformen var i starten meget 
underviserstyret, hvor det udelukkende var de to undervisere, som viste 
PowerPoints, der var aktive. Det fandt de studerende meget kedeligt og 
kritiserede det efter nogle timer. En studerende sagde: 
 

”Det er kedeligt; kom, vi trænger til energi – skal vi ikke lave 
en energizer?13

 
”  

Derefter ændrede underviserne på formen og gjorde den mere interaktiv 
blandt andet ved, at de studerende skulle lave en avis, som beskrev: 
”Hvad er socialt entreprenørskab?”.  
Denne øvelse er et eksempel på en didaktisk metode, som tager sit 
udgangspunkt i teoribaseret undervisning. Der gives først et overblik 
over den teoretiske ramme, som siden skubbes over til handling. 
Handlingen var i dette tilfælde at beskrive socialt entreprenørskab 
gennem udarbejdelsen af en avis. 
                                     
13 En energizer er en lille leg, hvor deltagerne for eksempel skal fange hinandens fingre i en rundkreds. Energizere 
har til hensigt at få folk til at bevæge sig og bringe energi til en gruppe. Se eksempelvis Darsø et al.,2004 
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Den overordnede didaktiske ide var, at de begreber, de studerende havde 
lært, blev omsat til et konkret udtryk. De skal igennem en 
bearbejdningsproces af den viden, de er blevet præsenteret for, for at 
kunne udtrykke den selv. 
 
På anden- og tredjedagen blev der i højere grad ændret på formen, da 
der kom meget kritik af den teoretiske form, som de studerende ikke 
vidste, hvad de skulle bruge til.  
 
Derfor ændredes undervisningen sig til, at de skulle forholde sig til 
deres egen ide og hvordan de kunne præcisere deres socialt 
entreprenørielle snit. Spørgsmålene var eksempelvis: 
 
”How is your idea/enterprise meeting social needs?”  
“What are the innovative aspects of your idea/enterprise?” 
“How do you optimize resources?” 
“How can our idea/enterprise contribute to the generation of social 
capital?” 
“How are you going to move forward? Make a list of minimum 5 
tasks.” 
 
Denne form for undervisningsdidaktik er et krav om handling i 
klasseværelset, hvor de studerende konkret skulle forholde sig til deres 
egen ide i forhold til socialt entreprenørskab og internalisere den ved at 
beskrive, hvordan de kunne forandre den.  
 
I modsætning til at løse virkelige problemstillinger var der elementer, 
hvor undervisningen godt nok var praksisorienteret, men ikke relaterede 
sig til de studerendes egne ideer. For eksempel i et forløb, hvor de skulle 
lære om bogføring. Her var opgaven, at de skulle sætte fiktive regninger 
ind i et regnskabsprogram. Det oplevede de studerende meget hurtigt 
som irrelevant, for det handlede ikke om dem. Min tolkning på denne 
adfærd var, at krav om handling uden et personligt engagement, ikke er 
interessant for en kaospilot, hvilket jeg uddyber i det følgende.  
 
Jeg blev konfronteret med Kaospiloternes krav om handling gennem 
den kritik, en af underviserne fik. De studerende gav meget hurtigt 
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udtryk for, at de syntes, undervisningen var kedelig. De begyndte med 
det samme at checke mails eller læse andet på nettet. I pauserne 
diskuterede de også, at undervisningen var på et for lavt teoretisk plan 
eller for kedelig – de forholdt sig hele tiden til, om undervisningen gav 
dem noget, de kunne bruge. Som en af deltagerne udtrykte i plenum 
med underviseren: 
 

”Vi trænger til noget mere energi.”  
 
I en evaluering efter et af delemnerne på kurset entreprenørskab var der 
en meget hård kritik af forløbet fra de studerende. De sagde blandt 
andet: 
 

”Der har været en masse informationer, jeg ikke ved, hvad 
kommer til at betyde for mig.”  

 
”De praktiske detaljer er meget vigtige. Hvad er de praktiske 
detaljer skridt for skridt? Det ville jeg hellere have hørt i 
stedet for at høre det på et teoretisk plan.”  

 
”Jeg ville have forventet mere. Det er en stor del af vores 
uddannelse. Og det er ikke nok. Vi har læst artiklerne, og de 
var på et højere niveau. Jeg ville gerne have haft et højere og 
et mere stimulerende niveau.” 

 
Alle disse citater vidner om en kritisk forholden sig til, at 
undervisningen ikke var relateret nok til dem og deres egne projekter. 
Efterfølgende talte jeg med deres daglige team coach, som sagde, at  
 

”En del af læringen som kaospilot er at lære at sige stop i 
situationen og ikke vente med kritik til de sidste 5 minutter, så 
kan man jo ikke ændre på noget. De skal lære at sige: ’Hov 
stop, er der ikke lige noget, vi skal have diskuteret?’. De 
møder jo mange forskellige undervisere, så de skal lære at 
give feedback i tide.” 
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Min umiddelbare reaktion på den meget negative feedback, de 
studerende gav, var, at de var meget fokuserede på, at alt skulle kunne 
omsættes til handling med det samme. På den måde fik jeg fat på en 
skjult for-forståelse hos mig selv, som lyder: ’Teori behøver ikke at 
være anvendelig’, og derfor syntes jeg, det var urimeligt, at de 
studerende brokkede sig så meget over teoretisk gennemgang, som 
måske ikke lige handlede om dem. Den forestilling om, at teori ikke skal 
være anvendelig på kort sigt, har en kaospilot ikke. Tværtimod opdrages 
de til, at alt, hvad de lærer, skal kunne anvendes – ellers er det spild af 
tid. Dermed er en del af læringen over de tre år, som uddannelsen tager, 
at de skal kræve, at undervisningen konkret kan anvendes til deres egne 
projekter. Det er derfor ud fra deres for-forståelse og uddannelsens 
værdisæt ikke forkert, at de kræver omsat teori. Det er en del af den 
pædagogiske opdragelse. En af Kaospiloternes 6 værdier er, at 
undervisningen skal relatere sig til den virkelige verden: ”Real world - 
the students and staff have to work with real problems, real people and 
real conflicts” (uddrag fra Kaospiloternes værdier fra 
www.kaospilot.dk). Det gøres gennem en pædagogik, som hele tiden 
stiller krav til underviserne om at relatere stoffet til virkelige 
problemstillinger og til de studerende om at omsætte undervisningen til 
deres egne virkelige problemstillinger. 
 
Ifølge Kolb (1984) skal ’eksperimental learning’ forstås som en cirkulær 
proces, hvor der tages udgangspunkt i en konkret oplevelse, som der 
reflekteres over, for derigennem at lave en abstrakt konceptualisering og 
til sidst aktivt at eksperimentere. Dette er et nedslag i Kolbs model for 
eksperimental learning, som er beskrevet nærmere på s:100. 
Kaospiloterne har ikke ”besluttet” at udvikle en pædagogik, som bygger 
på Kolb. Deres pædagogik er opstået gennem mange års praksis, som 
har vist sig hensigtsmæssig for at gøre de studerende entreprenante og 
foretagsomme. Da jeg startede mine observationer, var Uffe Elbæk 
stadig rektor. Under et interview med ham sagde han:  
 

”Vi får flere og flere studerende, som har universitetsgrader, 
og som derfor er vant til at læse teorier. De spørger tit, om de 
ikke kan få mere teori. Til det siger jeg altid, at så skulle de 
gå på universitetet igen – sådan bliver man ikke kaospilot. 

http://www.kaospilot.dk/�
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Faktisk så siger jeg til nogle af dem, at hvis de er så bange for 
livet, at de kun tør læse om det, så skal de ikke være her. Så 
længe jeg kan bestemme, så skal man prøve livet på kroppen 
og ikke gemme sig bag teorier.”  

 
Bag denne udtalelse gemmer der sig en klar pædagogisk holdning til, at 
læring bør tage udgangspunkt i praksisbaseret undervisning, og at teori 
uden handling er frugtesløs; ”man skal prøve livet på kroppen”. Kravet 
fra de studerende går derimod i retning af, at de vil have mere teori som 
udgangspunkt for handling. Udsagnet fra de studerendes evaluering af 
undervisningsforløbet om det lave niveau i teorigennemgangen 
udfordrer til en vis grad Uffe Elbæks pædagogiske holdning og det 
modsætningsforhold mellem teori og praksis, som udtrykkes af Uffe 
Elbæk. Dette spændingsfelt bliver spændende at følge de kommende år 
hos Kaospiloterne. 
 

5.3.7.2. AD b) På hvilken måde og i hvilket omfang understøtter 
underviserne:  
Succesoplevelser  
Det første, man skal, når man starter hos Kaospiloterne – den første uge 
– er at iværksætte en fest. Formålet er at skabe overskud, som skal 
bruges til eksempelvis studieture. De nye studerende skal lave en fest, 
hvor de skal arrangere musik og drikkevarer. Dette er deres første 
entreprenørielle udfordring. De skal stå for det hele og sørge for, at 
festen giver overskud og bliver en god forretning. Denne iværksættelse 
af en social begivenhed er deres første reelle udfordring med at handle 
entreprenørielt. De får en oplevelse af, hvilke udfordringer der er 
forbundet med at lave en stor fest for flere hundrede mennesker og 
samtidig er opgaven en næsten sikker succesoplevelse, da der er masser 
af erfaring at trække på fra de ældre studerende med at lave denne type 
fest. En af de studerende fra team 13 sagde: 
 

”Der var totalt kaos, da vi skulle lave festen, og folk trådte 
virkelig i karakter. Jeg lærte, at det er vigtigt at have klare 
roller, ellers er der ingen, som tager ansvar. Så vi lærte om 
lederskab og samarbejde. Og jeg har også tænkt, at man da 
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altid kan lave en fest og tjene penge – det er en forretning som 
så mange andre.” 

 
Hendes beskrivelse er en succesoplevelse af at have gjort noget, som på 
forhånd var usikkert. Læringen efterfølgende var, at ”man da altid kan 
lave en fest og tjene penge”, hvilket vidner om, at opgaven ikke har 
været uden for den nærmeste udviklingszone, men tværtimod har været 
en optimal frustration og en succesoplevelse.  
 
Et andet eksempel er fra fremlæggelsen af forskellige projekter. En 
måde at bruge andres erfaringer til at skabe forventninger om succes og 
italesætte succesoplevelser på er at trække på mere erfarne kaospiloters 
erfaringer. Her bliver de emotionelle sider adresseret og beskrevet. 
Eksempelvis af en studerende på team 12, som fremlagde et projekt for 
team 13 efter opfordring fra team coachen. Hun beskrev sit projekt, og 
hvad hun havde lavet helt konkret, men hun sagde også dette:  
 

”…jeg har været meget forbløffet over, hvor meget modstand 
jeg mødte over at lave forandring. Jeg kunne mærke i rummet, 
at folk var på vagt og syntes, det var underligt, det, jeg kom 
med. Det gjorde, at jeg fik en lille klump i maven af nervøsitet 
og angst. Jeg besluttede mig for at trække vejret dybt og være 
helt til stede og gå på den modstand, som jeg oplevede, og så 
spurgte jeg, hvad det var, de havde så meget modstand over 
for – det var meget svært at tage mig sammen til at 
konfrontere det, for jeg havde lyst til at løbe væk. Nu har den 
oplevelse hjulpet mig til at være i svære processer, for det gik 
godt.”  

 
Dette er en beskrivelse af en overvundet frygt, som er blevet til en 
succesoplevelse (Bandura), da det svære og angstfyldte er overvundet 
og blevet til en positiv markør; ”trække vejret dybt... og gå på den 
modstand”. Netop overvindelsen af noget, som før blev oplevet som 
svært, er et af Banduras kriterier for, at noget kan karakteriseres som en 
succesoplevelse. Det er altså ikke ”blot” det at have succes, men at have 
succes med noget, som tidligere blev oplevet som svært. Disse 
oplevelser af svære overvindelser sikrer en gradvis somatisk markering 
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af, at svære opgaver er noget, man kaster sig ud i og sandsynligvis har 
succes med – fordi man har haft det mange gange før.  
 
Rollemodeller 
Når man bliver ansat hos Kaospiloterne, er udvælgelseskriterierne, at 
man kender til livet som entreprenør, at man har gået vejen selv, at man 
er risikovillig, at man har et stærkt kendskab til sig selv og sine styrker 
og begrænsninger (se Kaospiloternes værdier s:192). Undervisningen 
hos Kaospiloterne foregår enten ved, at team coachen hjælper med at 
facilitere de studerendes projekter eller ved, at der trækkes eksterne 
eksperter ind fra hele verden. Kaospiloterne forsøger at få de bedste 
undervisere til at fortælle om hver deres niche. Det er ofte mennesker, 
som kan fortælle, hvad det vil sige at lave forandringsprojekter for store 
firmaer – for de har selv gjort det. Det samme gælder for personer, som 
skal undervise i salg. De er eksperter og fortæller, hvordan man gør, og 
kan øve det med de studerende. De undervisere, jeg mødte, var stort set 
alle personer, som havde praksiserfaring fra deres område. De skulle 
ikke levere et teoretisk overblik, men give en casehistorie og 
underbygge den med relevant teori. Det har den styrke, at de studerende 
hele tiden kan relatere sig og spejle sig i den rollemodel, som har 
ansvaret for deres udvikling. Svagheden er, at hvis personen ikke falder 
i deres smag og ikke kan levere et passende selvobjekt, så har 
undervisningen hverken teoretisk styrke eller praktisk styrke. 
Sammenfattende var det mit indtryk, at for at være en god rollemodel 
for en kaospilotstuderende skulle man overskride grænser og 
konventioner på en måde, så man fik positiv opmærksomhed, der kunne 
veksles til opbakning for nye projekter. Kaospiloter har et vågent øje 
for, hvad der er streetwise, dvs. ikke er en del af det etablerede samfund, 
men stadig god stil – dvs. etisk bæredygtigt og i overensstemmelse med 
uddannelsens værdinormer. Et eksempel på en rollemodel ville være 
Frej Elbæk, som også holdt oplæg om markedsføring i forbindelse med 
kurset. Han fortalte de studerende om ”Guerilla Marketing”, hvor en 
række skuespillere fra Mungo Park uden tøj på uddelte løbesedler, der 
reklamerede for et skuespil. Sådanne eksempler på eksperter, som 
trækkes ind og fortæller, hvordan de konkret har gjort i en situation, er 
typiske for brugen af rollemodeller. Frej Elbæk fortalte om den måde, 
han planlagde ”guerilla marketing”, og kom ikke med teorier om 
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marketing. Det primære i denne type oplæg leveret af rollemodeller var 
netop, at de leverede deres personlige historier, og de studerende skulle 
dermed både forholde sig til mennesket, som fortalte, og den 
begivenhed, han fortalte om. Netop ved at oplægsholderne lader 
mennesket og begivenheden smelte sammen, transformerer de sig selv 
til rollemodeller. Disse rollemodeller kan de studerende så forholde sig 
til, hvilket de også gjorde ved flere lejligheder:  
 

”De praktiske detaljer er meget vigtige. Hvad er de praktiske 
detaljer skridt for skridt? Det ville jeg hellere have hørt i 
stedet for at høre det på et teoretisk plan.”  

 
Forud for denne udtalelse er der kommet et oplæg fra en underviser, 
som fortalte sin historie om socialt entreprenørskab, men som samtidig 
brugte mange teoretiske begreber. Hvorvidt en underviser vurderes til at 
have været en god rollemodel, svinger meget, da de studerendes 
personlige behov er forskellige, alt efter hvilke typer af 
forretninger/projekter de er i gang med at iværksætte. På 
Kaospilotuddannelsen skal de studerende konstant forholde sig til de 
eksperter/rollemodeller, de møder under deres studie, da en stor del af 
undervisningen varetages af eksperter. På den måde konfronteres de 
studerende hele tiden med rollemodeller, som skal forsøge at favne 
deres forskellige behov for teori og praksis. De forventninger, som 
stilles til underviserne, er som nævnt tidligere de 7 værdier, som 
Kaospiloterne bygger på. Lever man op til dem, ER man en god 
rollemodel. Dog vil jeg sige, at jeg oplevede uklare forventninger til 
underviserne, som eksempelvis kom til udtryk gennem ovennævnte 
citat.    
 
Omgivelsernes overtalelse   
Omgivelsernes overtalelse er beskrevet flere andre steder i denne case. 
Eksempelvis under afsnittet om kulturen på Kaospiloterne (afsnit 
5.3.3.), hvor det er beskrevet, at ansatte (og også studerende) ser sig selv 
som konsulenter og dermed tydeligt skal omsætte deres faglighed til 
værdi for en faktisk kunde. Dette forhold – at en kaospilotstuderende 
bliver understøttet i at lave projekter, som retter sig mod virkelige  
problemstillinger og samtidig hele tiden bliver fortalt, at det er den 
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bedste måde at lære på er med til at forme omgivelsernes overtalelse hen 
imod, at handling fører til forvandling; ”man skal prøve livet på 
kroppen”. Samtidig er forholdet omkring brugen af ritualer en vigtig 
faktor i omgivelsernes påvirkning og overtalelse – hvor fokus netop er 
på individets betydning som forandringsagent, blandt andet ved at alle 
får at mærke, at de er noget særligt, gennem personlige gaver og fejring 
af deres succeser.    
 
Den sociale overtalelse er ligeledes et vigtigt element i at øge self-
efficacy, fordi vi som mennesker handler i forhold til de normer, som vi 
er iblandt (Bandura, 1994). Hvis vi hele tiden lever i en diskurs, hvor 
der bliver spurgt: ”Hvilket job skal du søge, når du bliver færdig?”, så 
bliver den sociale overtalelse, at det er naturligt at blive lønmodtager. 
Flere undersøgelser peger på, at børn af entreprenører har større 
sandsynlighed for selv at blive iværksættere (Kirby, 2003). Dette 
hænger blandt andet sammen med, at forældrene bliver rollemodeller, 
men også i høj grad sammen med den diskurs, som er i hjemmet under 
ens opvækst. Hos Kaospiloterne er der en klar og gennemgående diskurs 
om at starte selv. Det er det, som, underforstået, er det rigtige at gøre. 
Under præsentationen af de studerende redegjorde alle for, hvor mange 
ting de havde været med til at starte op – ikke hvor de havde arbejdet. 
 

”Jeg hedder Sille, jeg har været med til at starte et 
kulturprojekt i København under Kulturnat sidste år – og jeg 
vil gerne arbejde med, at flere mennesker får gode 
kulturoplevelser.” 

  
Der blev ofte refereret til de projekter, de studerende havde sat i værk, 
mere end til de fritidsjob, som mange havde for at tjene penge.  
 
Selverkendelse 
Sarasvathy beskriver (Sarasvathy, 2001a, 2001b, 2004), at måden at 
understøtte succesentreprenører er gennem tre typer af midler: 
’Hvem er jeg’, ’hvad kan jeg’ og ’hvem kender jeg’? Med andre ord 
entreprenørens egne træk, evner og sociale netværk (Sarasvathy, 2001a, 
2001b, 2004). 
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Dernæst spørges: Givet disse midler, hvilke effekter kan jeg skabe, hvad 
kan jeg gøre? Målet bestemmes således i høj grad af midlerne og kan 
naturligvis ændre sig løbende i processen, efterhånden som de 
tilgængelige midler ændrer sig (Kirketerp & Korsgaard, 2007b).  
 
Gennem undervisningen hos Kaospiloterne var udgangspunktet meget 
entydigt netop disse tre udgangspunkter.  
”Hvem er jeg” – er helt centralt hos Kaospiloterne. De tre år hos 
Kaospiloterne handler i høj grad om personlig udvikling og erkendelse 
af ’hvem er jeg’. Eksemplerne er mange. Her skal nævnes nogle af dem, 
som direkte er observeret. Hver morgen (når de har deres team coach) 
tjekker de studerende ind, når de sidder i klassen. Dette betyder, at hver 
person fortæller, hvordan de har det, hvor man er i sit liv, hvad man går 
og tænker på, og hvilke problemer eller glæder der er i livet lige nu. 
Dette kunne lyde:  
 

”Jeg er rigtig glad for tiden. Jeg har kontaktet chefen for 
Røde Kors, og de synes om mit projekt. Det har givet mit 
projekt nyt liv. Jeg har længe følt mig lidt uden for gruppen, 
men efter festen i fredags kan jeg igen opleve et fællesskab. 
Det var dejligt at opleve – så jeg tjekker ind.”  

 
Ved at tjekke ind om morgenen opbygger de studerende en kompetence 
til at fortælle om og præcisere deres emotioner. Dette har jeg ikke set så 
direkte adresseret noget andet sted end hos Kaospiloterne. Det opleves 
ret overvældende, fordi emotioner ikke er noget, der arbejdes med på 
andre uddannelser, som jeg har observeret. Under min egen uddannelse 
som psykolog var det en naturlig del af det kliniske arbejde, fordi vi som 
behandlere skulle kende vores egen ”medklang”, hvilket vil sige at vide, 
hvad man selv bringer med i rummet. Når man skal arbejde med andre 
mennesker, er det i mange felter en professionel forudsætning at kende 
sin medklang, og alligevel bliver det sjældent trænet. Hos Kaospiloterne 
er de punkter, man skal beskrive, når man giver en aflevering, blandt 
andet ”hvad bragte jeg selv med i rummet”. De studerende skal med 
andre ord lære at adskille deres egne emotioner fra de øvrige i rummet 
for at kunne sætte sig ud over frygt og kaos. Dette er en bevidst 
metodik, som team coachene arbejder med.  
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Paul Natorp, som er underviser og tidligere team coach på 
Kaospiloterne, har under et uformelt interview fortalt, at det er meget 
vigtigt, at de studerende kender sig selv virkelig godt, da de kommer ud 
med sig selv som det vigtigste værktøj. Derfor skal de vide, hvornår 
angst og usikkerhed kommer fra dem selv, og hvornår det er noget, der 
er i gruppen, for ellers kan de ikke arbejde med svære 
udviklingsprocesser. Derfor er denne del ”hvem er jeg” meget vigtig og 
essentiel i forhold til at være Kaospiloterne. 
 
’Hvad kan jeg” hænger meget tæt sammen med ’hvem er jeg’, da de 
personlige egenskaber, som de træner, også træner dem i at fortælle, 
hvad de er gode til, og hvad de endnu mangler for at kunne bestride en 
opgave. En af de studerende sagde, da de havde om regnskab:  
 

”Jeg kan godt se, at det er vigtigt at vide meget om budget og 
økonomi, men det er ikke min stærke side, jeg skal helt fra 
starten af min virksomhed have en, som kan lave denne del af 
min forretning, ellers ved jeg, at det ikke bliver gjort”.  

 
Dette rummer også en fare for at undgå det, som opleves som 
modstandsfyldt, men samtidig er det også en styrke, hvis de studerende 
rent faktisk kender deres begrænsninger og går i partnerskab med andre, 
som kan udfylde de roller, som de ikke selv kan udfylde. 
Et andet eksempel er i et fremlæggelsesforløb, hvor to studerende havde 
tegnet en kurve over, hvordan de havde oplevet undervisningsforløb 
omkring ”Creative Business Design”. Her sagde de om processen:  
 

”Vi glemte at mærke, hvor vores følelser og energi var. Vi 
kom til at lave et projekt for andres skyld, og ikke fordi vi 
gerne ville. Vi skulle have haft små succeser, og vi skulle have 
visualiseret, hvad det var, der gik galt i vores proces, noget 
før.” 

 
Citatet vidner om en bevidsthed om, at læring er deres eget ansvar. At 
lære noget og få så meget ud af undervisningen er den studerendes eget 
ansvar, og de skal kunne mærke, hvornår undervisningen fungerer, og 
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forholde sig til, hvis den ikke fungerer – i tide. Det kan de kun, hvis de 
er trænede i at mærke, ”hvor energien er”. Som nævnt tidligere så jeg 
under mine observationer, at en kaospilot bruger sine egne emotioner 
som pejlemærke snarere end at bruge teorier som pejlemærker for at 
analysere. At tage et individuelt og subjektivt udgangspunkt bliver ikke 
kommenteret og udfordret. Det kunne eksempelvis blive udfordret fra 
undervisernes side ved at spørge, om der er teorier, som understøtter det 
dilemma, de sidder i. Dette krav om at rykke en subjektiv indstilling 
over til en mere objektiv og teoretisk forholden sig til problemstillinger 
så jeg sjældent. En kaospilot må altså anse det for godt og vigtigt at 
forholde sig subjektivt, som eksemplet ovenfor beskriver. 
 
”Hvem kender jeg” er helt essentielt for en kaospilot. Det er særdeles 
vigtigt at have et meget stort netværk for at kunne markedsføre nye 
ideer og meget vigtigt: have adkomst til at få nye kunder i tale. Når der 
bliver fremlagt projekter, og underviserne beder de studerende om at 
kontakte forskellige kunder for at undersøge, om ideen er bæredygtig, så 
er det helt afgørende, at de har så stort et netværk som muligt.  
Under en fremlæggelse var der en studerende, som spurgte: 
 

”Er der nogen, som kender en fra Århus Kommune, så jeg 
hurtigt kan få nogle svar?” 

 
De benytter sig af hinandens netværk samt naturligvis personalets 
forgrenede netværk, som er opbygget gennem mange år. 
I eksemplet ovenfor er det samtidig en indikator på en bevidsthed om, at 
netværk og sociale relationer er vigtige for at nå igennem med sine 
budskaber. Jeg hørte ofte de studerende spørge de øvrige og 
underviserne (og faktisk også mig selv), om de kender nogen i et 
bestemt fagområde. Der ligger meget menneskelig kapital i at kunne 
formidle kontakter til andre. Undervisere, som kan sætte de studerende i 
kontakt med vigtige kunder, er populære og virker også som 
rollemodeller på dette punkt (se s:202 om rollemodeller).  
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5.3.7.3. Ad c) Understøttes foretagsomhed hos deltagerne, og i givet 
fald:  
Hvordan fremmes foretagsomhed: Gennem krav om handling 
Uanset hvilket emne de studerende blev undervist i inden for 
entreprenørskab, indeholdt undervisningen krav om handling. For 
eksempel skulle de i slutningen af forløbet fremlægge for et panel af 
eksterne entreprenører og bankfolk. Forinden havde de lavet 
præsentationer og kontaktet kunder og andre relevante instanser. 
 

”Vi har talt med havnechefen – han var ikke glad for ideen” 
”Jeg har lavet en forespørgsel på 150 mennesker på gaden. 
123 ud af 150 ville købe, hvis det var billigere eller lige så 
billigt.” 
”Jeg sælger italiensk kunst og sælger det på Svineriet 
(restaurant i Mejlgade – egen kommentar). Jeg har kontaktet 
de mennesker, som gik ud derfra, og spurgt, om de havde set 
billederne på væggen” 
”Vi har kontaktet SKAT, og de vil have 200.000 kr., fordi vi 
skal importere spiritus.” 

 
Disse kommentarer vidner om, at alle studerende har fokus på at tilpasse 
deres ideer til det eksisterende marked. Der blev taget udgangspunkt i 
teoribaseret undervisning, men gennem spørgsmål og øvelser blev der 
givet et skub til at tage udgangspunkt i deres egen praksis. I løbet af de 
fem uger skulle de kontakte eksterne aktører for at høre, hvordan de 
konkret kunne forbedre deres ide. Ved at spørge eksterne aktører opøver 
de studerende en vane med at korrigere og tilpasse deres ideer til deres 
kunders behov – hvilket også er et af læringsmålene for en kaospilot. 
Samtidig opøves en tryghed med hensyn til at kontakte fremmede.  
 
”Jeg er genial” 
Ved at lytte med i pauserne og under deres gruppearbejde oplevede jeg 
en anden egenskab ved Kaospiloternes studerende. De havde en stor 
tiltro til, at deres ideer var unikke.  
Eksempelvis skulle de lave en avis, som fortalte om socialt 
entreprenørskab. Den gruppe, jeg overhørte, udtalte f.eks.:  
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”Vi laver en hjemmeside, hvor vi samler alle reklamer, som 
udkommer.” ”Det er en pissego’ ide –  jeg er genial”, ”det 
bliver stort.” 

 
De kom ofte på ideer, som var set før, og gjorde ikke noget stort forsøg 
på at undersøge, om det rent faktisk var unikt. Det handlede mere om 
selv at komme på en ide og så gøre noget ved den. Om den rent faktisk 
var innovativ og nyskabende, var ikke nødvendigvis et kriterium. Dette 
tolker jeg som en pædagogik, som i meget høj grad stimulerer til 
foretagsomhed og ikke laver somatiske markører hos de studerende i 
form af, at ”det er nok gjort før – det kan ikke betale sig”. I stedet må de 
gerne gå ud og afprøve ideer, som andre har fået før dem, for det kan jo 
være, at de kan gøre noget nyt ved det, eller de kan skabe konkurrence. 
 
Hvordan fremmes foretagsomhed: Gennem refleksion over erfaring 
med handling 
Når de studerende har været ude at kontakte en kunde, laver de 
opsamling om den læring, de har haft ved mødet. Eksempelvis:  
 

”…jeg har været meget forbløffet over, hvor meget modstand 
jeg mødte over at lave forandring. Jeg kunne mærke i rummet, 
at folk var på vagt og syntes, det var underligt, det, jeg kom 
med. Det gjorde, at jeg fik en lille klump i maven af nervøsitet 
og angst. Jeg besluttede mig for at trække vejret dybt og være 
helt til stede og gå på den modstand, som jeg oplevede, og så 
spurgte jeg, hvad det var, de havde så meget modstand over 
for – det var meget svært at tage mig sammen til at 
konfrontere det, for jeg havde lyst til at løbe væk. Nu har den 
oplevelse hjulpet mig til at være i svære processer, for det gik 
godt.” 

 
Det var ofte refleksioner, som gik på de emotionelle erfaringer med at 
handle, og i mindre grad teoretiske refleksioner over, hvilke teoretiske 
elementer de kunne udlede fra deres kontakt til eksterne aktører. En 
anden måde at forholde sig til ovennævnte beskrivelse af mødet med en 
kunde kunne være at analysere de ordvekslinger, som indikerede frygt 
for forandring, og adskille de begreber, som henviste til frygt for 



210 
 

forandring. Denne tilgang med at reflektere over erfaringer ved hjælp af 
teoretiske begreber fandt jeg ikke i nogen observationer, hvilket får mig 
til at undres over det, som ”ikke bliver sagt”. Der bliver ikke

Refleksionsloopet er relateret til deres følelser i nuet, mere end det er 
relateret til teoretisk metarefleksion. De beskrivelser, de anvender er i 
reting af ”jeg føler, at”; ” jeg kunne mærke”; ”jeg fik ondt i maven” – 
mere end det gik i retningen af ”teorien om dette dilemma beskrives 
af…” : ”man kan forstå denne problemstilling ved hjælp af teorien 
om…”.  

 reflekteret 
teoretisk, men derimod med udgangspunkt i emotionelle erfaringer.  

Det hold, jeg observerede, var førsteårsstuderende, og dermed kender 
jeg ikke progressionen i de studerendes evne til at reflektere over 
handlinger ved hjælp af teoretiske termer på de øverste klassetrin. På 
dette punkt har min for-forståelse hjulpet mig, da jeg dermed blev klar 
over, hvad jeg ikke så – nemlig krav om refleksion via teoretiske 
begreber.  

5.3.7.4. AD d) Hvilken udprøvning af foretagsomhed finder sted? 
Sammenhæng mellem læringsmål og eksamensformer 
Slutmålet for en uddannet kaospilot er, at de kan vise, at de kan 
iværksætte et selvstændigt projekt gennem kontakt til en bruger eller en 
kunde og afdække behov. Dernæst skal de skrive en rapport over 
projektets faser, hvor de også skal relatere deres handlinger i forhold til 
den teori, som de har brugt gennem studiet. 
 
Læringsmålene, som de studerende bliver målt på til deres eksamen, er: 
 
Evne til at designe/udvikle og facilitere en procesintervention samt den 
studerendes evne til på en nuanceret og reflekteret måde at mestre de 
problemstillinger og udfordringer, der er forbundet dermed. 
 
Eksaminationen vil tage afsæt i den studerendes evne til: 

• at afgrænse opgaven mht. tid, omfang og kompleksitet. 
• at forankre procesinterventionen i kundeorganisationen. 
• at afstemme og begrunde processuelle valg undervejs i forløbet. 
• at reflektere over egen rolle i forbindelse med 

procesinterventionen. 
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• at dokumentere, perspektivere og formidle procesinterventionen. 
• at evaluere og vurdere procesinterventionens styrker og 

svagheder. 
Kilde: Retningslinjer for eksamen: Homebase/Kaospiloterne. Bilag 15. 
 
Disse retningslinjer peger på, at der både udmåles i personlige 
kompetencer (at forankre procesinterventionen i kundeorganisationen; 
at afstemme og begrunde processuelle valg undervejs i forløbet samt 
reflektere over egen rolle i forbindelse med procesinterventionen) og 
faglige kompetencer (at afgrænse opgaven mht. tid, omfang og 
kompleksitet; at dokumentere, perspektivere og formidle 
procesinterventionen samt at evaluere og vurdere procesinterventionens 
styrker og svagheder).  
 
Jeg har ikke set. hvordan Kaospiloterne laver eksamen, da jeg har fulgt 
et forløb midt inde i skoleåret. Det ville være spændende at se, i hvor 
høj grad de studerendes evne til at vurdere ”procesinterventionens 
styrker og svagheder” blev begrundet i relevante teorier, eller om de i 
højere grad blev begrundet ud fra emotionelle og subjektive kriterier.   

5.3.8. Delkonklusion - refleksioner undervejs 
Casen viser, hvordan Kaospiloternes undervisning tager udgangspunkt i 
teoribaseret undervisning, som ofte skubbes over i konkrete krav om 
handling, for at de studerende kan mærke livet som entreprenør på egen 
krop gennem virkelige problemstillinger. Casen om Kaospiloterne har 
yderligere oparbejdet en forestilling om, hvordan konkrete krav om 
handling understøtter foretagsomhed. Casen viser, hvordan 
Kaospiloterne arbejder målrettet med at øge de studerendes self-
efficacy. Casen beskriver en didaktik, hvor de studerende lærer at 
arbejde med, hvem de er, hvem de kender, hvad de brænder for, og med 
at omsætte tanker til virkelighed. 
 
Teori/praksis 
I forhold til modellen for foretagsomhedsdidaktik tager Kaospiloterne 
udgangspunkt i både teoribaseret undervisning og praksisbaseret 
undervisning. Den teoribaserede undervisning bliver understøttet af krav 
om forandrende handlinger gennem konkrete opgaver, de studerende fik 
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i undervisningen. Den erfaringsbaserede undervisning blev understøttet 
af krav om refleksioner, som de studerende skulle levere sammen med 
besvarelsen af deres opgaver. Når de studerende selv skal lave 
virksomheder, er det praksisbaseret undervisning, og teoribaseret, når de 
undervises i de forskellige delelementer i opstart af virksomhed. Casen 
om Kaospiloterne har vist, at den pædagogik, som tager udgangspunkt i 
handlinger, har nogle klare fordele i form af ejerskab, relevans og 
engagement hos de studerende. Ulemperne er den store mængde af tavs 
viden, som uden teoretisk og traditionel akademisk dannelsespåvirkning 
ikke får mulighed for at blive forfinet, udviklet og formidlet. 
Self-efficacy 
Kaospiloterne har en intuitiv tilgang til at arbejde didaktisk med 
entreprenørskab. Når jeg har observeret og efterfølgende spurgt 
underviserne om, hvilke pædagogiske og didaktiske overvejelser de har 
gjort sig, er der ingen, som har nævnt, at de bevidst arbejdede på at 
højne self-efficacy. De har svaret, at de arbejdede på at gøre de 
studerende foretagsomme ved at give dem ”real life experiences”. Det er 
en bevidst pædagogisk tilgang og udtryk for en lang tradition, de har 
forfinet, som i næsten alle træk er et rendyrket eksempel på en 
pædagogik, som adresserer de elementer som i teorien, højner self-
efficacy.  
 
Undervisningen på Kaospiloterne opfordrede de studerende til at 
sprænge grænser og tage udgangspunkt i de umiddelbare muligheder, 
som opstår. Kaospiloterne tager udgangspunkt i, at studerende skal 
kende deres egne styrker og svagheder. Dette kommer til udtryk i 
eksempelvis præsentationer af sig selv hver morgen, hvor de tjekker ind.  
Selvbevidsthed som kompetence er grundigt beskrevet i denne case, 
hvilket er et af de kendetegn, Kaospiloterne bevidst arbejder med. Det er 
med udgangspunkt i personlige kompetencer, at de studerende skal 
assimilere de faglige kompetencer. Som en af team coachene Bjarne, 
sagde:  
 

”De skal lære at forstå, hvad de har mest brug for i en 
situation og tage ansvar, for at få den viden.” 

.  
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En anden ting, som gik igen hos Kaospiloterne, var, at de studerende 
ved mange lejligheder brugte Kaospiloternes motto ”Change the game” 
som opsang til hinanden, hvis deres løsninger blev for konforme eller 
for normale. Så kunne kommentaren være: ”Altså Camilla, har det kant 
nok? Change the game”. Det var en legitim måde at skubbe til en anden 
medstuderende på og udfordre til alternative løsninger.  
 
Krav om handling 
Alle opgaver skal forholde sig til virkelige kunder, og deres store 
projekter er virkelige konsulentopgaver for firmaer, hvor de også nogle 
gange bliver betalt for deres arbejde. Kaospiloterne har dermed et meget 
stærkt krav om handling til de studerende. De ringer, skriver og holder 
møder med eksterne aktører i forbindelse med deres projekter.  
Det, jeg ville observere hos Kaospiloterne, var, hvordan de underviste 
for at opnå den grad af foretagsomhed, som deres studerende har ifølge 
de eksisterende evalueringer (Deichmann-Sørensen, 1997). Et problem, 
jeg meget hurtigt fik, var at adskille, hvorvidt de studerende var 
foretagsomme i forvejen og måske endda blev mindre foretagsomme, 
end de var, da de kom ind på uddannelsen.  
Når Kaospiloterne holder optagelsesprøver, ser de efter personer, som 
har ansats til de værdier, som Kaospiloterne har beskrevet. 
Optagelsesprøverne er en hel case i sig selv – så jeg vil nøjes med at 
fortælle, at de varetages af førsteårsstuderende, som laver øvelser med 
de ca. 130 personer, som inviteres til 3 dages workshop. Ud af disse 
personer bliver der udvalgt 35 studerende. Sigtet er at sammensætte et 
hold, hvor der er stor diversitet mht. holdninger og erfaringer. Man ser 
altså ikke efter én type personlighed og laver et homogent hold, men 
derimod sammensætter man holdet, så der er mange modsætninger. 
Dermed kan man ikke sige, at kriteriet er at finde de personer, som i 
forvejen er mest entreprenante på en bestemt måde. Under 
optagelsesprøverne hørte jeg en af underviserne sige: 
 

”Ham kan vi ikke lære noget – det ville være spild af tid for 
ham at gå her. Han har allerede startet adskillige 
forretninger op – hvad mon han vil lære her?” 
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Så tilbage til spørgsmålet, om Kaospiloterne bliver mindre 
foretagsomme gennem uddannelsen: 
Denne mulighed eksisterer naturligvis. Det er svært at afgøre, om de 
rent faktisk ændrer adfærd mod at blive mere foretagsomme, eller om de 
”blot” bliver øvede i at fremføre deres projekter og dermed får højere 
self-efficacy? I et sådant argument ligger en implicit holdning til, at 
entreprenørskab er noget, man er født til, og ikke noget, man kan træne 
op via opøvelse af personlige kompetencer som eksempelvis at højne 
self-efficacy.  
Det argument kan man kun anvende, hvis personlige kompetencer ses 
som noget, man har fra fødslen, og faglige kompetencer er noget, man 
skal lære i en skole. De personlige kompetencer spiller en stor rolle hos 
Kaospiloterne. Når man i bøger som ”På en bølge af begejstring” 
(Larsen & Aagaard, 2004) eller andre spørger med skepsis, om det 
overhovedet virker at træne de personlige kompetencer så tydeligt, som 
man gør hos Kaospiloterne, er det et udtryk for den akademiske 
tradition, hvor holdningen er, ”hvis bare man har viden nok, så handler 
man nok også”. Det udgangspunkt mener jeg er værd at udfordre. 
Blandt andet fordi personlige kompetencer er mulige at træne på lige 
fod med faglige kompetencer. Hvis man anser personlige kompetencer 
som ”mod” lukkede for ændring – altså noget man er - eller ikke er – så 
er der naturligvis god grund til at spørge om Kaospiloterne overhovedet 
bibringer de studerende noget. Som psykolog ville det ud fra et fagligt 
synspunkt være meget udsigtsløs. For hvis det ikke er muligt gennem 
træning, at ændre på kognitive strukturer som igen medfører 
adfærdsmæssige ændringer – så er kognitiv terapi virkningsløst, hvilket 
det ifølge forskning om forskellige terapiformer ikke kan siges at være 
(Hougaard 2004).  Dermed mener jeg absolut det er muligt – og 
hensigtsmæssigt - at træne personlige kompetencer for at understøtte 
entreprenørielle færdigheder som foretagsomhed. 
 
Eksamensformer 
For langt de fleste videregående uddannelser er det et stort problem at 
lave eksamensformer i de entreprenørielle fag, som reelt understøtter 
foretagsomhed. Hos Kaospiloterne har man valgt at lave en 
eksamensform, hvor der tages udgangspunkt i en konkret 
problemstilling for en rigtig kunde. Denne problemstilling er 
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udgangspunkt for en skriftlig synopsis, som skal komme med teoretiske 
begrundelser over de erfaringer, man har gjort i forhold til kunden.    
 
Eksamensformen hos Kaospiloterne understøtter læringsmålene på den 
måde, at de laver ”real-world” problemstillinger, i og med, at de 
arbejder med rigtige problemer og ikke ”som om” problemstillinger. 
Dette sikrer en færdighed i at omsætte viden til værdi for andre, og 
dermed understøtter det foretagsomhed. Deres eksamensform 
understøtter også evnen til at være ”risk-taking” på den måde, at de 
netop ikke kan løse deres eksamensopgaver uden at tage chancer og 
udfordre deres personlige mod i forhold til at kontakte eksterne aktører. 
Som sagt har jeg ikke observeret på 3. årgang og har dermed ikke set en 
eksamensfremlæggelse og mangler således at se, hvordan deres 
refleksion over kontakten til de eksterne aktører udfolder sig.  
 
Kaospiloterne understøtter foretagsomhed ved, at der gennemgående er 
krav om at lave forandrende handlinger i alle fag. Kaospiloterne 
underviser i høj grad til livet som iværksætter, men også med henblik på 
at uddanne til det foretagsomme menneske. I de senere år er der kommet 
en større grad af akademisering, og med Kaospiloternes akkreditering til 
at uddanne bachelorer skal deres eksamensopgaver i højere grad også 
begrunde og reflektere valg og fravalg ud fra teoretiske overvejelser. 
Således er der i dag tale om, at der ud over de to første kriterier 
”education to the enterprising individual” og ”education to become an 
entrepreneur” også er uddannelse i det, Fayolle & Gailly (2008) 
beskriver som ”education to academic entrepreneurship”. Fra at 
Kaospiloterne i starten var meget praksisorienteret, er der i dag et større 
fokus på at kunne begrunde i teorier. Dette er både en ”bottum up” og 
en ”top down” proces, i og med at flere studerende kommer med 
universitetsgrader og dermed er vant til teorier i forbindelse med 
undervisning (og dermed afkræver underviserne at kunne pege på 
litteratur) samtidig med, at underviserne i højere grad tager uddannelser 
i teoretiske emner som eksempelvis læringsteori, hvilket også skærper 
deres tendens til at begrunde via teorier. Modsætningen til at begrunde i 
teorier (teoribaseret undervisning) er at begrunde ud fra et emotionelt 
praksisbaseret udgangspunkt. Det sidste så jeg ofte hos Kaospiloterne, 
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hvilket indikerer, at Kaospiloterne stadig finder erfaring vigtigere end 
teorier. 
 
På Kaospiloterne er der ikke et krav om, at ideerne skal være udtryk for 
radikal innovation, men snarere er der et fokus på at udvikle ideer og 
forbedre dem – og handle på dem.  
Selv om Uffe Elbæk ikke er rektor mere, så er udgangspunktet stadig 
fokus på praksis. Dog kan jeg spore en langsom bevægelse mod det 
mere akademiske hos Kaospiloterne. Eksempelvis er flere og flere af 
deres team coaches akademikere, eller de er ved at tage 
universitetsgrader for at imødekomme kravet om ECTS-point og andre 
akkrediteringskrav. Om dette er starten på Kaospiloternes endeligt, eller 
om det er en naturlig udvikling, er foldet ud i artiklen ”Entrepreneurial 
Action in shaping Education for Entrepreneurship: The case of the 
KaosPilots International ” (Christensen & Kirketerp, 2007), hvor det 
diskuteres, om det er en nødvendig forudsætning for at kunne handle 
entreprenant som institution at være uden for de gængse akkrediterede 
undervisningsinstitutioner. Hvis Kaospiloterne forsøger at blive som de 
institutioner, de skal samarbejde med, har de så noget at tilbyde? Hvor 
meget skal de tilpasse sig kravet om akkrediteringer og andre formelle 
krav, og hvor meget skal de bevidst gå imod strømmen og forblive i 
opposition til den omkringliggende undervisningssektor? Jeg har et håb 
om, at Kaospiloterne forbliver et reelt tilbud om en anderledes måde at 
blive uddannet på, hvor de studerende lærer at handle foretagsomt. 
 

5.3.9. Hvad tager jeg med mig fra Kaospiloterne til næste case 
I praksis var jeg hos Kaospiloterne, før jeg startede med at observere 
Enterprisers, men i teorien var jeg faktuelt på Enterprisers før – da deres 
program lå i januar 2007, og jeg startede først min egentlige 
caseobservation hos Kaospiloterne i februar-marts 2007. Mine 
observationer af Kaospiloterne startede dog allerede i januar 2006 – 
hvilket gør billedet af rækkefølgen en smule overlappende. Jeg har dog 
valgt at bringe Kaospilotcasen først, da observationen hos Kaospiloterne 
startede helt tilbage i februar 2006. Det, jeg tager med fra Kaospiloterne 
er, at fokus på både personlige og faglige kompetencer i forhold til at 
arbejde med virkelige problemstillinger former en lang række konkrete 
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krav om handling, som på sigt opøver en internaliseret foretagsomhed. 
Desuden har Kaospilotcasen skærpet min for-forståelse for, hvad 
rollemodeller gør, og hvilken indflydelse de har på individets tro på, at 
fremtidige handlinger bliver en succes. På Kaospiloterne har jeg set, at 
rollemodeller er personer, som formår at lade deres personlige 
succeshistorie smelte sammen med en høj grad af evne til at skalere 
historien, så den fortæller skridt for skridt, hvad de studerende selv kan 
gøre for at opnå samme succes som oplægsholderen. I næste case er 
rollemodeller noget af det, jeg specielt vil se nærmere på. 
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5.4. Enterprisers - Centre for Entrepreneurial Learning  
 

 
5.4.1. Baggrund for Enterprisers                                                                
I 2000 gav den britiske regering støtte til at skabe Cambridge-MIT-
initiativet og sammensatte forskere/ledere fra Cambridge University og 
Massachusetts Institute of Technology (MIT). Formålet var at sætte 
fokus på, hvordan iværksætterånd (the spirit of entrepreneurship) kunne 
udvikles og plejes i hele England. Mange programmer, projekter og 
samarbejdsformer blev udviklet, og dette kapitel fokuserer på et af disse 
programmer: CMI-Connections – nu kaldet Enterprisers. 
 
Enterprisers varetages i dag organisatorisk af et center: Centre for 
Entrepreneurial Learning (CfEL), som startede 1. september 2003 med 
en mission om at: "Spread the Spirit of Enterprise by providing 
educational activities to inspire and build skills in the practice of 
entrepreneurship”. http://www.cfel.jbs.cam.ac.uk/ 
 
Centret var oprindeligt en del af Cambridge Entrepreneurship Centre 
(etableret 1999), som blev delt i to selvstændige organisationer, CfEL 
og Cambridge Enterprise. CfEL er et “ not-for-profit” organisation, som 
er placeret på Judge Business School, som er et af institutterne på 
University of Cambridge's School of Technology.  
Det oprindelige Cambridge Entrepreneurship Centre blev inviteret til 
samarbejdet med MIT og blev derfor partner i samarbejdet CMI-
Connections.  
 
Centrale folk fra Cambridge og MIT overvejede spørgsmålet om 
undervisning i iværksætteri, og hvilken form det skulle have 

http://www.cfel.jbs.cam.ac.uk/�
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pædagogisk og didaktisk. Dr. Shai Vyakarnam, som er leder af CfEL 
fortæller i et interview: ”We looked at an existing program at MIT – 
MIT LeaderShape – as a starting point.”   
MIT LeaderShape var et partnerskab mellem MIT og LeaderShape Inc., 
en non-profit organisation i Champagne, Illinois. LeaderShape Inc. 
udbød hele pensum for MIT LeaderShape (se http://www.leadershape. 
biz/).  
Programmet, der kom til MIT i 1995, har til formål at udvikle en række 
færdigheder i problemløsning, faglig etik og beslutningstagning. Det 
indeholder en lang række emner og aktiviteter, herunder planlægning, 
teambuilding, gruppebeslutningsproces og konfliktløsning. De 
studerendes samspil på tværs af institutter er centralt for den erfaring, 
kurset ønskede at give, og de fleste beslutninger og aktiviteter foregår i 
små grupper for at give støtte, sikre omgivelser, der fremmer læring, 
samt udvikle nye færdigheder og holdninger. LeaderShape er et 
intensivt seksdages kursus.    
 
CMI-Connections bliver født 
Shai Vyakarnam fortæller om grundlaget for CMI-Connections: 
  
”Following the innovative structure of LeaderShape, we considered if 
such an approach could apply to entrepreneurship education and 
created the first iteration of CMI-Connections. Connections was chosen 
based on the idea that connections are an important thread for 
entrepreneurs and the program would connect like-minded people with 
a variety of academics, entrepreneurs, and others.”  
 
I 2002 blev CMI-Connections etableret som et eksperiment for at se, 
hvad der ville ske, når man tager dygtige mennesker fra alle 
verdenshjørner, hver med forskellige kulturelle baggrunde og 
discipliner, og kombinerer dette med en oplevelse i 
entreprenørskabsuddannelse i en hel uges internatkursus. Shai 
Vyakarnam siger om baggrunden:   
 

“Academics have long debated whether or not you can teach 
entrepreneurship; we believe entrepreneurship can be taught, 
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but questioned what we were trying to achieve in terms of 
learning outcomes. 
Our conclusions so far are that entrepreneurship teaching 
comes down to two broad areas: business knowledge and 
personal development. They are interconnected, and expertise 
in one area with insufficient development in the other will 
result in an incomplete “Enterpriser.” What we have 
discovered, and what is supported by the research, is that 
CMI-Connections (now Enterprisers) raise participants’ 
levels of self confidence and self belief, which in turn can 
raise their entrepreneurial intent.” 

 
 Programmet udvikles – fra CMI-Connections til Enterprisers  
CMI-Connections har ændret navn til ”Enterprisers – what are you 
waiting for”, som bedre afspejler karakteren af programmet. Oprindeligt 
var kurset rettet mod BA-studerende, men er i dag et kursus for 
kandidatstuderende og ph.d.-studerende, folk fra universitetsfakulteter 
samt private virksomheder. Programmet er blevet gennemført i hele 
England, i Skotland og i Australien.  
Centre for Entrepreneurial Learning har op til 2009 kørt mere end 20 
Enterprisersprogrammer med studerende fra BA op til ph.d.-studerende. 
 

5.4.2. Kulturen på Enterprisers 
Kulturen er videreført om et 4 dages internatkursus, hvor deltagerne 
intensivt undervises i forskellige elementer i den entreprenørielle 
proces. Forud for programmet samles i 2 dage et hold af facilitatorer, 
som skal lede gruppeprocesserne. Disse personer bliver udvalgt fra 
tidligere programmer og uddannes til at varetage facilitatorrollen på 
Enterprisers. På Enterprisers opdeles de studerende i hold på 8, som 
hver har 2 facilitatorer. Facilitatorernes rolle er at sikre en god 
gruppedynamik, og at alle delelementerne i programmet bliver instrueret 
tilstrækkeligt grundigt. Enterprisers består af mange spil, oplæg og 
fremlæggelser, så der er meget, som skal instrueres og forklares, hvilket 
er facilitatorernes rolle. Ligeledes er det facilitatorernes rolle at sikre en 
god dynamik og et godt sammenhold i grupperne. Det har en stærk 
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indflydelse på programmet, at der sidder to facilitatorer med i hver 
gruppe. 
 

.  
Da formålet med kurset er at højne det entreprenørielle mindset, er 
programmet nøje sammensat med elementer af individuelle og 
gruppeorienterede opgaver, som tilsammen skal højne self-efficacy.  
Kulturen er præget af intensitet og højt tempo, da programmet er 
rammesat som et fuldt dags- og aftenprogram i samtlige 4 dage.  
 

5.4.3. Indhold, formål og læringsmål 
Missionen: 
“The programme is fun, action-orientated, practical and based on 
experimential learning, i.e. learning by doing. It is about inspiring 
people to develop entrepreneurial skills and a ‘can do’ attitude with the 
confidence to make things happen.” 
Kilde: Students manual – Enterprisers - what are you waiting for? 
 
Indholdet på Enterprisers er i overskrifter:  
Personal Goals, Getting to Know You, BaFaBaFa, Team Building, 
Belbin team roles, Identifying resources, Making a Business Case, 
Writing a business plan, clarification and preparation,  
Understanding Markets and customers, Entrepreneurship Panel og 
Networking Skills. 
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Læringsmålene for de enkelte dage er: 
 
Day One – Moi 
‘Moi’ is about community building, defining and better understanding 
entrepreneurship. Understanding the entrepreneur within each of us 
and thinking about the importance of self-identity and cultural values in 
entrepreneurship. 
 
Day Two – Ideation 
Launching a great idea is about better understanding what an 
entrepreneur is, creating and developing an entrepreneurial idea, 
crafting the first pieces of a project plan to help successfully implement 
an idea and learning how to engage others in a plan.   
 
Day Three – Nuts ‘n’ Bolts 
What will it take to succeed?’ Today is about learning how to effectively 
lead others in different environments, learning how to acquire and 
manage necessary resources and understanding the need for a strong 
network.  
  
Day Four – Crystal Ball 
‘Keeping the dream alive’ is about motivation, sustaining your 
commitment, how we all best move forward as a community and 
celebrating the experience. 
 
Kilde: Students manual – Enterprisers what are you waiting for? 
 
Indholdet på kurset er beskrevet detaljeret i bilag 17. 
 
Disse læringsmål, som knytter sig til indholdet, er udmålt på den måde, 
at to forskere, Sarah Y. Cooper og William A. Lucas fra henholdsvis 
University of Strathclyde og Cambridge MIT, har fulgt kurset over en 
årrække for at undersøge, i hvor høj grad de studerende – på kort og på 
langt sigt – opnår et øget self-efficacy (Cooper & Lucas, 2004; Cooper 
& Lucas, 2007). Resultatet er, at deltagerne umiddelbart efter kurset 
opnår et markant højere self-efficacy, og programmet efter 6 måneder 
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stadig har en målbar effekt på eksempelvis intentionen om at starte egen 
virksomhed. 
 
Immediate postevent results (resultater udfyldt på afrejsedagen)  
 

“The highest levels of improvement are found in participant 
self-confidence in the ability to start a new company. The 
proportion of those saying they have “good” or better 
understanding of what it takes to start a business rose from 
24.1% to 72.7%. The percent that felt they had the ability to 
start a business if they wanted to tripled, rising from 20.4% to 
67.3%.” (Cooper & Lucas, 2004:10) 

 
Postevent results (resultater efter 6 måneder) 
 

“Nonetheless, a general conclusion is that the results from the 
posttest show that the Strathclyde programme had a strong 
and enduring impact on the participants’ continuing sense of 
efficacy, particularly for skills related to leadership, 
entrepreneurship, and other abilities central to the curriculum 
content. Leadership gains are found in the percent of those 
ranking their ability as good to excellent at motivating others 
to work together, which rose from 59.3% to 74.1%. The same 
percentages for their ability to lead a group whose members 
disagree rose from 37.0% to 63.0%. Selfranked 
understanding of what it takes to start a company rose from 
19.2% to 76.9%, and their confidence in being able to start a 
company if they wanted to went from 22.2% to 59.3% saying 
they had good to excellent abilities for that purpose. These 
differences are significant at p<.001, which is to say that they 
could have only occurred one time in a thousand or less often 
by chance.” (Cooper & Lucas, 2004: 12) 

 
 
Det ses tydeligt at, de studerendes holdning til, at de er bedre rustede til 
at starte virksomhed, er markant forbedret og forbliver markant 
forbedret efter 6 måneder. Da det ikke har været muligt at se på 
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eksamensformer i denne case af den simple grund, at der ikke er nogen 
form for eksamen, vil disse målinger af de studerendes self-efficacy i 
stedet blive brugt som parameter for, om der er sammenhæng mellem 
læringsmål og udbytte. 
Cambridge Centre for Entrepreneurial Learning har med programmet 
”Enterprisers - what are you waiting for” skabt et program, hvor fokus 
er på at højne self-efficacy. Dette center uddanner studerende i den ”før- 
entreprenørielle fase” (citat fra interview med Shai Vyakarnam) og 
lægger vægt på at give de studerende en overordnet forståelse af den 
entreprenørielle kompetence. Kurset er et 4 dages internatkursus, hvor 
de studerende gennem forskellige øvelser skal have et indblik i, hvad det 
vil sige at være entreprenør. Kurset sigter på, at de studerende skal højne 
deres entreprenørielle intention. 
  
Observationer: Antal deltagere: Antal undervisere/facilitatorer 
08.01.07 78 18 
09.01.07 78 18 
10.01.07 78 18 
11.01.07 78 18 
 

5.4.4.Foretagsomhed som en tilrettelagt didaktik 
I mit observationsstudie vil jeg se nærmere på, hvordan Enterprisers 
tilrettelægger undervisningen for at understøtte foretagsomhed i henhold 
til min model om foretagsomhedsdidaktik. I forhold til de øvrige cases 
er der ikke en eksamen eller udprøvning af læringsmålene, hvorfor 
beskrivelser af disse ikke er med i casen. Da opholdet på Enterprisers 
hele tiden skiftede mellem forskellige typer af undervisning, har jeg 
valgt at dokumentere en del af casematerialet som billeder. 
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Casen tolkes gennem følgende punkter: 
a) Tilrettelæggelse af undervisning som primært teoretisk eller 
praksisbaseret.  
 
b) På hvilken måde og i hvilket omfang understøtter underviserne:  

1. succesoplevelser,  
2. rollemodeller,  
3. omgivelsernes overtalelse og  
4. selverkendelse.  

c) Understøttes foretagsomhed hos deltagerne, og i givet fald: Hvordan 
fremmes foretagsomhed: 

1. Gennem krav om handling 
2. Gennem refleksion over erfaring fra handling. 

 

5.4.4.1. Ad a) Tilrettelæggelse af undervisning som primært teoretisk 
eller praksisbaseret  
Undervisningen på Enterprisers var opdelt i mange små dele (se bilag 17 
for en detaljeret oversigt over programmet). Et typisk eksempel på en 
opdeling mellem teoretisk og praktisk arbejde var i spillet Yomb.  
 

 
 
Yomb er et forretningsplansspil, hvor man skal vurdere, hvilke tiltag 
man vil sætte i gang i en aftalt tidsperiode. Forretningsideen var 
fremkommet gennem en simpel idegenereringsfase, hvor to  
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undervisere guidede deltagerne gennem en kort brainstorm over de 
ideer, de ønskede at udvikle, og derefter lavede en ”pitch”14

  

- 
konkurrence for at vælge den ide, som holdet skulle arbejde videre med. 

 
 
 

Disse ideer blev fremlagt for de 
øvrige på holdet, og den bedste 
ide blev valgt som 
udgangspunkt for Yomb. Efter at have arbejdet med Yomb gik 
deltagerne tilbage til fælles oplæg i plenum.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Der var således konstant en vekselvirkning mellem undervisning med 
udgangspunkt i teori og

                                     
14 En pitch eller på dansk ”elevatortale” er en kort beskrivelse (2 minutter) af en ide eller et koncept, hvor formen 
er, at man skal nå at præsentere det vigtigste budskab, samt hvilke tilbud der ligger for kunden at tage stilling til. 

 praksisbaseret undervisning. Teoribaseret 
undervisning blev observeret som optakt til praksisbaseret undervisning: 
først kort intro omkring ”hvad er en businessplan”, så spillede 
deltagerne ”Yomb” efterfulgt af yderligere et oplæg om ”forretningsplan 
og venturekapital” som opsamling efter en praksisbaseret undervisning. 
På den måde blev behovet for at kende teorierne stimuleret, da det både 
var introduktion til en øvelse og besvarelse af de spørgsmål, som var 
dukket op. I forhold til Piagets teori om adaptation, så fungerer dette i 
teorien som en optimal form for læring, da deltageren får understøttet et 
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stillads for, hvordan man kan systematisere den praksis, man senere skal 
ud og afprøve – hvilket så til sidst bliver forstærket ved, at teorien 
gennemgås efter den praktiske øvelse, så eventuel forvirring kan 
korrigeres. En anden af metoderne til at få de studerende til at assimilere 
ny viden var at indlægge tid til at reflektere i en udleveret notesbog. 
Metoden er ikke ny, men bruges mange steder i det danske 
uddannelsessystem og går under betegnelsen ”logbøger”.  
 

”There will be time to reflect. We are maybe older than most 
of you and we know that all the information needs to be 
reflected. The notebook will be the diary or “what do I 
want?” or “did I make the right decision to come here?” 

 
Der blev således brugt forskellige metoder til at understøtte læring og 
foretagsomhed: teoribaseret undervisning, som blev fulgt op af krav om 
handling i klasseværelset, herunder logbøger; praksisbaseret 
undervisning, som blev fulgt op af refleksion over handlingen, herunder 
gruppeøvelser, hvor der blev arbejdet med gruppedynamiske aspekter 
samt personlige udfordringer, hvor den enkelte skulle kontakte 
fremmede for at undersøge, hvordan vedkommende evt. kunne komme 
videre med sin ide. 

5.4.4.2. AD b) På hvilken måde og i hvilket omfang understøtter 
underviserne:  
Succesoplevelser  
Succesoplevelser er på Enterprisers små sejre med at turde kontakte 
fremmede og fortælle om sine ideer. Det er også at overskride ubehaget 
med at netværke med folk, som man ikke kender (dette beskrives 
nærmere under afsnittet om selverkendelse s:233). På Enterprisers 
starter man ikke virksomhed, så succesoplevelsen er ikke at se sin egen 
virksomhed blive til virkelighed, men det er at opleve mange 
succesoplevelser med selve ideen om at starte virksomhed. Deltagerne 
får mange forskelligartede informationer til livet som iværksætter. Det 
er, som en af deltagerne sagde: 
  

“You get life as an entrepreneur downsized.”   
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Den oplevelse, at livet som iværksætter kommer i øjenhøjde, er en 
succesoplevelse, som generelt stimulerer det entreprenørielle mindset.  
Som skrevet i casen om Kaospiloterne, er en del af gode rollemodeller, 
at de er i stand til at skalere deres viden og gøre den anvendelig for 
deltagerne. Når det nævnes her under succesoplevelserne, er det, fordi 
en del af succesoplevelserne for deltagerne netop var at møde dygtige 
entreprenører og opleve, at deres vej mod at blive iværksætter ikke 
længere forekom så uoverskuelig; den var blevet ”downsized”.  
 
De største succesoplevelser, som deltagerne fik, var efter min tolkning, 
at de skulle præsentere deres ideer for hinanden gennem elevatortaler 
(Pitchs), som de fik feedback på. De første præsentationer var usikre, og 

det var let at mærke, at deltagerne ikke 
helt vidste, hvad de skulle præsentere som 
hovedbudskab. Det blev løbende forbedret 
gennem spil, hvor de skulle arbejde med 
ideens 
kernebudskab. 

Der blev også diskuteret etik, f.eks. omkring 
nedbrydelighed og produkternes produktion. 
De sidste præsentationer viste klare 
fremskridt, og den oplevelse var med til at 
sikre deltagernes oplevelse af, at de havde mestret, og sikrer således en 
succesoplevelse.  
 
Rollemodeller 
Enterprisers har som formål at øge deltagernes bevidsthed om det, der 
skal til for at starte egen virksomhed. Det er ikke ideen, at folk skal 
arbejde med deres egen forretningsplan. De skal derimod have en lille 
smagsprøve på de elementer, som indgår i livet som entreprenør. 
Gennem hele programmet er diskursen, at det også er en mulighed at 
starte virksomhed med egne ideer i stedet for at blive ansat. Der blev for 
eksempel taget entreprenører ind i undervisningen for at fortælle om, 
hvordan det er at starte egen virksomhed, og om de besværligheder, der 
har været forbundet med opstart. Selvom fortællingerne er af typen 
Frank Sinatra: ”I did it my way”, tjente de det formål at inspirere til 
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yderligere spørgsmål. Efterfølgende var oplægsholderne til rådighed i 
enkelte sessioner for yderligere spørgsmål. 
En af oplægsholderne, Nicki Lehrer, var en helt ung kvinde fra MIT, 
som studerede til BA i astrofysik.  
Nicki Lehrer har startet et børnehjem i Guayaquil i Ecuador 
(http://www.childrenofguayaquil.org/). 
Det interessante ved hendes oplæg var den detaljerede beskrivelse af, 
hvordan hun på en meget foretagsom og handlingsorienteret måde fik 
indsamlet donationer. Ligeledes fortalte hun om, hvordan hun helt 
konkret kontaktede forskellige professorer på MIT for at få dem til at 
udarbejde planer for, hvordan et børnehjem skulle fungere.  
Hendes beskrivelse stemmer overens med Sarasvathys 
effectuationprincip ”Bird in Hand” (Sarasvathy, 2008: 74), hvor nye 
erfaringer hele tiden leder til nye handlinger, som ikke kunne have været 
forudsagt. Hun fortalte, at hun havde været på ferie i Sydamerika, fordi 
hun gerne ville lære spansk. Så kom hun i kontakt med nogle mennesker 
fra en mindre by. Det fik hende til at ønske, at hun kunne gøre noget 
godt for de mennesker, for børnene i byen var ofte alene hele dagen, fra 
de var helt små. Så spurgte hun familie og venner, om de ville donere et 
beløb for at starte en fond til at oprette et børnehus i Guayaquil. 
Efterfølgende har den ene kontakt ført til den anden, og alt det førte til, 
at hun fik startet en hjemmeside, hvor folk kunne donere penge eller tid. 
Ligeledes har hun spurgt folk, om de kendte nogle, hun kunne spørge, 
hvis de ikke selv kunne hjælpe.  
 
Eksempelvis fortalte hun følgende: 
 

"I went up to one of our professors-  who knew 
my supervisor-  at the Department of 
Architecture , and asked him if he would help to  
draw and design the new center - and he said 
yes! Then the hard work began when I was 
talking with local authorities to buy land and stuff. But I 
always knew someone I could refer to, so after a while I was 
allowed to buy land and then I just had to raise more money. " 

 

http://www.childrenofguayaquil.org/�
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I denne fortælling beskriver hun, hvordan hun uden et færdigt mål ender 
ud med et børnecenter – hvilket ikke var givet på forhånd – hvor 
pengene er doneret, og al hjælp er skaffet gennem netværk. Det 
modsatte havde været at planlægge et børnecenter ud fra 
causationtankegangen med forretningsmodel og budget. Denne tilgang 
ville nok have vist, at det ikke kunne lade sig gøre, og at projektet var en 
dødssejler. F.eks. er det ikke tilladt for udlændinge at købe jord i 
Guayaquil. Nicki Lehrer tog fat, hvor det kunne lade sig gøre, hvor hun 
havde et netværk, og hvor den næste mulighed viste sig. Denne 
fortælling var inspirerende, fordi den gav os tilhørere en oplevelse af at, 
hvis man tager fat i det første håndtag, så åbner dørene sig efterhånden.  
 
Min sidemand sagde efter oplæget:  
 

” It’s just about taking the first step, then the rest follows”.  
 
På mange måder er det præcis det, foretagsomhed handler om; nemlig at 
turde tage det første skridt og vide, at handling lønner sig. Undervisning, 
som sigter mod større foretagsomhed, skubber de studerende til at tage 
det første skridt. 
Under et interview i løbet af Enterprisers spurgte jeg Nicki, hvordan hun 
selv opfattede, at hun var blevet så foretagsom. Hun svarede, at hendes 
far altid havde fulgt hendes ideer op med spørgsmålet: ”Hvornår gør du 
det så?”. Det var ikke noget i skolen eller på universitetet – hun havde 
altid været vænnet til at omsætte tanker til handling. Nicki er således 
ikke blevet foretagsom gennem træning i en bestemt pædagogik, men 
mere som et produkt af omgivelsernes overtalelse og gode 
rollemodeller, som eksempelvis at hendes far udfordrede hende og på 
den måde også var en god rollemodel for, at ”viden forpligter”. I mine 
noter under foredraget har jeg skrevet: 
  

”Jeg vil ned og hjælpe hende på hendes børnehjem – det 
virker meget meningsfuldt.” 

  
Nicki formåede at skalere sin viden ned, så det blev tydeligt for os 
andre, hvor enkelt det var at starte noget stort – man skal bare tage 
første skridt. 
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Foretagsomme mennesker som Nicki vil sandsynligvis altid sætte 
projekter i gang. Alligevel er der grund til, at undervisere skubber 
studerende som Nicki til at handle på endnu større projekter, end de selv 
ville have sat i værk.  
 
Omgivelsernes overtalelse  
Bandura (Bandura, 1997) beskriver, hvordan omgivelserne er med til at 
forme menneskers ønske om at blive en del af en bestemt kultur. Hvis 
en institution hele tiden bekræfter, at det er farligt og usikkert at starte 
egen virksomhed, og i stedet spørger folk, hvilke job de vil søge, når de 
er færdige, bliver det dén kultur, som de studerende ønsker at blive en 
del af. På Enterprisers var diskursen, at livet som entreprenør var den 
mest attraktive mulighed, fordi den sikrede, at den enkelte deltager 
kunne omsætte sin viden til værdi – eksempelvis med rollemodeller som 
Nicki Lehrer. En måde, hvorpå Enterprisers trænede denne overtalelse, 
var ved at få deltagerne til at formulere, hvilken virksomhed de ville 
starte. De skulle holde elevatortaler for hinanden og forbedre ideen. 

  
En aften var der indbudt en lang række entreprenører fra England. De 
skulle deltage i middagen og efterfølgende gå rundt med et skilt, hvor 
der stod, hvad de hed. På en liste, som alle havde fået udleveret, stod 
der, hvad hver enkelt entreprenør havde for kompetencer, og hvad deres 
virksomhed arbejdede med. Deltagerne skulle gå rundt og finde den 
entreprenør, som kunne fortælle dem, om deres ide havde potentiale, og 
hvilke ting der kunne forbedres. Alle agerede, som om de skulle starte 
op i virkeligheden. Tidligere på dagen havde de fået en kort introduktion 
til forskellige aspekter af opstart af virksomhed såsom finansiering, 
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patenter, markedsføring, cash flow, banklån, private investorer osv. Det 
var en form for verdenskort over, hvilke ting de senere skulle undersøge 
i dybden før en eventuel start af virksomhed. Oplevelsen med at gå 
rundt og netværke med entreprenører gav en reel oplevelse af at have 
adgang til at spørge om, hvad entreprenøren havde gjort for at få kunder, 
og hvad de havde gjort det første år. Jeg talte med en deltager, som ville 
starte en praksis for mennesker med problemer med deres hunde (eller 
hunde med problemer med deres mennesker). Hun var dyrlæge og var i 
gang med en ph.d. om hundeadfærd. Jeg spurgte hende om, hvad hun 
havde fået ud af aftenen med inviterede entreprenører. 
Hun fortalte, at:15

 
 

”Jeg er mere sikker på, hvad jeg skal gøre for at skaffe penge 
til at starte. Jeg er mere sikker på, at jeg vil lave en klinik, for 
der er masser af mennesker, som har meget stærke følelser for 
deres hunde, men ikke forstår, hvorfor de bider og ødelægger 
ting. Jeg overvejede engang, om jeg hellere skulle være 
psykolog, for min interesse er i ligeså høj grad mennesker. På 
denne måde kan jeg kombinere min viden om dyr og min 
interesse for psykologi. Jeg har fået rigtig gode kontakter, og 
nu synes jeg ikke, det er så uoverkommeligt at starte. Men jeg 
skal nok have nogle kurser i økonomi, inden jeg skal starte 
op.”  

 
Citatet er på en og samme tid beskrivelsen af en succesoplevelse og 
rollemodellers vigtige indflydelse. Det er også en beskrivelse af 
omgivelsernes overtalelse/indflydelse, da denne kvinde oplevede at 
blive behandlet som en iværksætter. ”Men jeg skal nok have nogle 
kurser i økonomi, inden jeg skal starte op

 

”. Kvinden italesætter sig selv 
som ”i gang med at starte virksomhed”, hvilket er en tydelig indikator af 
en positiv markør mht. at blive iværksætter. 

Omgivelsernes overtalelse er i dette tilfælde med ”Enterprisers” en 
kultur, hvor det er normen at starte egen virksomhed, og derfor er det 
tilladt at forestille sig, hvad man ville gøre, hvis man ville starte. Der er 

                                     
15 Citatet er på dansk da mine noter fra samtalen er på dansk. 
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ikke en fælles norm om, at det er farligt at starte op, bare fordi det er 
fyldt med vanskeligheder. Der er naturligvis fokus på vanskelighederne 
ved at starte op, men diskursen er, at det kan man få råd og vejledning i. 
Og så er der overtalelse i form af entreprenører, som har gået hele vejen, 
og som kan fortælle, at det er muligt, spændende og attraktivt at være 
iværksætter. 
 
Selverkendelse  
Hele Enterprisers er et nøje konstrueret program, hvor deltagerne skal 
mærke på deres egen krop, hvad det vil sige at arbejde i grupper, 
præsentere foran andre, udvælge ideer, arbejde med ideer, kontakte 
andre og sælge egne ideer. 
Alle dele i programmet er bundet sammen af konkrete handlinger og 
består således ikke udelukkende som en teoretisk mulighed.  
Den første dag skal deltagerne arbejde med, hvem de er, og med, 
hvordan de fungerer i en gruppe. Formålet er, at de skal lære deres 
styrker (og svagheder) at kende. Dette foregår ved, at de udfylder en 
Belbin-test, som fokuserer på de forskellige nødvendige aktørprofiler i 
en gruppedynamisk sammenhæng. For de deltagende er dette fokus på 
den personlige udvikling ofte ny og anderledes end den type af teoretisk 
undervisning, som mange universiteter underviser ud fra. Kurset sigter 
som sagt ikke direkte mod at udvikle iværksættere, men fokuserer i 
stedet på at gøre de deltagende bevidste om, hvem de er, og hvad de skal 
være opmærksomme på, hvis de vælger livet som entreprenør.  
Første dag er sigtet ”moi”. Moi udforskes gennem forskellige 
introduktionslege, hvor deltagerne trænes i at sige personlige ting til 
fremmede. Eksempelvis: 
 
Neal (underviser) siger:  
 

”Nu skal vi lege en leg, som hedder ”linje, 
linje, linje”, hvor I skal stille jer op på en 
lang række efter jeres navne – Ann 
kommer altså før Brian.”  

 
Folk spørger: ”Hvad hedder du?”, og efter kort tid er alle opdelt efter 
navne. Der er en munter stemning, og folk griner. Herefter skal linjen 
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opdeles, så der formes to linjer, hvor alle står over for hinanden. Så skal 
man udspørge den overfor om:  
 

”Hvilken film kan du bedst lide?”, ”hvem ville du invitere til 
middag?” og ”hvad håber du at få ud af dette program?”  
 

Alle disse spørgsmål er med til at lave tilgængelige netværk hurtigt. 
Deltagerne roterer rundt og stiller folk forskellige spørgsmål, som de 
ellers ikke ville stille til fremmede. Det styrker evnen til at netværke ved 
at bryde grænserne ned for generthed.  
 
Efter dette går folk i grupper med 8 deltagere og to facilitatorer, hvor 
alle skal tegne et våbenskjold, som er 
inddelt i 4 felter: 
Hvad gør dig glad? 
Hvad motiverer dig?  
Dit motto? 
Hvad er dine værdier? 
Øvelsen med våbenskjoldet er en 
øvelse, som bevirker, at deltagerne 
fortæller om vigtige dele af deres 
personlighed. Jeg kunne naturligvis kun 
være til stede i én gruppe, men jeg var 
forbløffet over, hvor personlige ting deltagerne fortalte om. Der var en, 
som fortalte, at hans vigtigste værdier var ærlighed, og at det havde sat 
flere af hans venskaber på hårde prøver. Ved at have en tegning at 
fortælle ud fra blev det personlige håndgribeligt og let at kommunikere. 
Det var intervenerende i sig selv at fortælle sammenhængende om de 
fire elementer i våbenskjoldet. Interventionen skete i kraft af, at den 
sammenhængende fortælling om, hvilke værdier og ting som 
motiverede den enkelte, hvilket blev sat i sammenhæng med deres 
potentielle risici og farer ved at blive iværksætter. Våbenskjoldet havde 
en lignende funktion som enneagrammet på Operation startUp (se 
s:173).   
 
Senere første dag skulle deltagerne deltage i et kulturspil, som hedder 
”BaFaBaFa”. Dette spil giver deltagerne en oplevelse af, hvordan det er 
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at møde en fremmed kultur, som man ikke forstår. Spillet går ud på, at 
hele holdet deles i to grupper, ”Alpha” og ”Beta”, som hver for sig skal 
lære en kultur. Eksempelvis rører Alphaerne ved hinanden hele tiden, og 
de har en bestemt måde at bytte kort på. Betaerne har en helt anden form 
for møntsystem, som de skal give hinanden og sige nogle mærkelige 
lyde. Betaerne rører slet ikke ved hinanden. På skift sendes der 
observatører ind til den anden gruppe, som skal rapportere tilbage til 
egen gruppe om, hvad han/hun havde opfattet som de andres kultur. Det 
interessante er, at alle udsendte observatører kom tilbage og havde 
opfattet noget helt andet end det, som faktisk var reglerne i den anden 
kultur. Spillet BaFaBaFa er designet, så det giver deltagerne en 
oplevelse af etnocentrisme og af, hvor farligt det er at tro, at man forstår, 
hvad det er, der foregår umiddelbart, da vi altid opfatter en kultur 
gennem vores egen for-forståelse af, hvad der former en kultur. 
Efterfølgende var der en opsamling af, hvad deltagerne havde fået ud af 
det.  
  
Det overordnede sigte med BaFaBaFa er indlevelse i etnocentrisme, og 
en sidegevinst er, at folk kommer til at røre ved hinanden (Alpha’erne 
rører meget), hvad der igen er med til at sikre stor tillid og nærhed. Jeg 
talte med en Alphadeltager efter legen, Diana:16

 
 

 ”Jeg synes, det var meget grænseoverskridende at røre så 
meget ved de andre. Legen var svær at komme ind i, for der 
var så mange regler. Men det var næsten et fysisk chok at få 
at vide, at mine tolkninger af Beta’ernes kultur var helt 
forkerte. Jeg troede, at jeg havde forstået, hvad det var, de 
lavede; men jeg tog helt fejl. Det er meget tankevækkende, og 
det sker sikkert hele tiden – også blandt de mennesker, som 
jeg omgås med til daglig. Tænk, hvis jeg altid misopfatter dem 
på samme måde. Måske skal jeg blive bedre til at stille 
spørgsmål til min forståelse (ler).” 

 
Efterfølgende var der en opsamling af, hvad deltagerne havde fået ud af 
legen. Opsamlingen kunne have været meget værdifuld for deltagerne, 

                                     
16 Citatet er på dansk, da mine noter fra pågældende observation er på dansk. 
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hvis de havde haft lov til at reflektere over og diskutere, hvad de havde 
fået ud af øvelsen. Det kunne have været en ide at lade deltagerne gå ud 
i grupper og få lov til selv at fortælle, hvad de havde oplevet, i stedet for 
at blive fortalt, hvad de havde oplevet. I stedet blev opsamlingen til et 
foredrag fra en af underviserne om etnocentrisme. Det ville 
sandsynligvis have haft større virkning, hvis han i stedet havde stillet 
krav om refleksion.   
 
Viden om sig selv er en vigtig del af Enterprisers, som godt kunne 
udfordres endnu mere. Eksempelvis hvis underviserens – velmenende – 
behov for at fortælle, hvad deltagerne skulle have fået ud af en øvelse, 
havde fyldt mindre til fordel for krav om refleksion. 
 

5.4.4.3. AD c) Understøttes foretagsomhed hos deltagerne, og i givet 
fald: Hvordan fremmes foretagsomhed? 
 
Ifølge teorien hæves folks tro på, at fremtidige handlinger vil have 
succes, hvis deres self-efficacy hæves (eller teorien om self-efficacy 
beskriver netop, at folk med højt self-efficacy har troen på, at fremtidige 
handlinger vil blive en succes). Enterprisers har sat et program sammen 
for bevidst at højne self-efficacy, hvilket dermed i teorien skulle føre til 
en højere grad af foretagsomhed. Kurset er konstant under 
forskningsmæssig bevågenhed (Cooper & Lucas, 2004; Cooper & 
Lucas, 2007) for at måle på self-efficacy, og målinger viser, at kurset 
højner deltagernes self-efficacy (se afsnit 5.4.3. om målinger af kurset). 
Så dermed er Enterprisers også på mange måder en bekræftende case – 
da spørgsmålet ikke så meget er, OM de understøtter self-efficacy og 
foretagsomhed, men mere hvordan. 
 
Gennem krav om handling 
En af underviserne sagde i starten af kurset: 
 

”There will be very few PowerPoints – we will force you to 
take action in exercises.”  
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Dette vidner om et bevidst krav om handling. Det er teori som 
udgangspunkt for praksis.   
På Enterprisers var der mange krav om handling i forhold til at 
præsentere foran andre. De studerende skulle lave minimum én  
individuel præsentation foran alle de andre i plenum i løbet af de 4 dage. 
Derudover var der mange mindre præsentationer i de små grupper, hvor 
deltagerne skulle præsentere ideer for de andre. Deltagerne skulle 
kontakte fremmede iværksættere som et af kravene. På Enterprisers er 
der ikke eksamen, og dermed er det muligt for den enkelte at undgå 
disse krav – det bliver ikke opdaget, hvis udfordringen er for stor og 
uden for ZNU. Der var 78 deltagere, og jeg har ikke et billede af, hvor 
mange der undgik krav om handling og lod andre præsentere eller 
undlod at kontakte fremmede. Da det lå som krav gennem hele 
programmet, og der samtidig blev skabt tillid og tryghed gennem lege 
som linje, linje, linje og BaFaBaFa, var det min oplevelse hos de 
grupper, jeg fulgte tæt, at alle fulgte de krav om handling, som blev 
givet.  
 
Refleksion over erfaring fra handling 
I den praksisbaserede del af programmet indgik mange forskellige 
øvelser (se bilag 17 om program). Her var formen, at øvelsen blev 
introduceret vha. et oplæg i plenum, som var kategoriseringer af et 
begreb, hvor der bagved lå forskellige teorier, men ikke direkte 
teorigennemgang. Herefter blev øvelserne sat i gang, og når de var 
færdige, samledes gruppen til en fælles refleksion. Disse refleksioner 
var i stil med ”det har været lærerigt at opleve, hvordan det virker når, 
der kommer et uforudset element ind i forretningsplanen”. Som hos 
Kaospiloterne var refleksionerne i højere grad emotionelle, subjektive 
refleksioner, end det var teoretiske sondringer mellem typer af 
erfaringer, de havde gjort sig.  
Logbøgerne var tiltænkt at blive brugt til refleksion over erfaring fra 
handling. Om det skete efter hensigten, ved jeg ikke. 
  
Jeg hørte ikke deltagerne reflektere ved hjælp af teorier, og da der ikke 
var eksamen og dermed ikke noget akademisk krav om at behandle 
erfaringerne i en bestemt teoretisk ramme, skete det ikke. Faktisk har 
det punkt undret mig, da det var ph.d.’ere, som deltog, hvilket er 
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mennesker, som gennem lang tid er vænnet til at reflektere gennem 
teori. I en gruppesession prøvede jeg at bruge Sarasvathys begreber om 
effectuation og causation for at forklare nogle af de processer, 
deltagerne beskrev. Det blev hurtigt forbigået, og folk beskrev i stedet 
deres emotionelle, subjektive erfaringer, hvilket kan tolkes på to måder: 
Uden eksamenskrav har folk ikke behov for at beskrive deres oplevelser 
gennem teori for at få noget ud af dem – eller oplevelsen med at deltage 
i programmet var så fremmede, at de ikke var i stand til at anvende 
relevante teorier. Måske er det en kombination af begge. 

5.4.5. Delkonklusion 
Casen har vist, hvordan højtuddannede kan få et indblik i, hvordan 
handling kan give succesoplevelser. Dette er blandt andet sket gennem 
rollemodeller og en oplevelse af, at opstart af virksomhed også er en 
karrieremulighed. 78 ph.d.-studerende fra 5 forskellige universiteter 
skulle på 4 intensive dage opleve en øget self-efficacy gennem 
succesoplevelser, rollemodeller, omgivelsernes overtalelse samt en 
større viden om sig selv.  
 
Enterprisers er specielt på den måde, at det direkte sigter mod at give 
deltagerne et højere self-efficacy og højne den entreprenørielle 
bevidsthed. Der er et forskerhold, som har målt udbyttet af programmet 
gennem en årrække (Sarah Y. Cooper & Lucas, 2004; Sarah Y. Cooper 
& Lucas, 2007). De har lavet en før-test, den dag deltagerne ankommer, 
og en deltest, lige når deltagerne afslutter den sidste dag, og en sluttest 
efter 6 måneder. De har fundet signifikante indikatorer på, at self-
efficacy forbliver højt også efter 6 måneder. Jeg har været meget 
skeptisk over for om man virkelig kan højne self-efficacy på blot 4 
dage. Ændring af selvopfattelsen tager efter min erfaring længere tid 
end 4 dages intensiv træning. Den erfaring, jeg har gjort med 
Enterprisers, er, at jeg mener, at self-efficacy kan højnes efter disse 4 
dage, fordi de oplevelser, deltagerne får bl.a. med at kontakte og 
fremlægge for fremmede, bliver tilbage som en positiv markør. Jeg talte 
med flere af facilitatorerne, som selv har været deltagere på tidligere 
kurser, og de fortalte, at det har betydet rigtig meget for deres væremåde 
at deltage, og at det har givet dem en selvsikkerhed i andre 
sammenhænge, fordi de havde kontakt med så mange forskellige 
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mennesker, som det normalt ville tage år at komme i kontakt med. 
Træningen var så intensiv, at de fortalte, at summen af det antal 
præsentationer, de lavede på Enterprisers, oversteg den mængde, de 
havde lavet under hele deres uddannelse. Det er derfor sandsynligt, at 4 
dage med træning i ”hvem er jeg”, ”hvordan kontakter jeg fremmede”, 
”hvordan præsenterer jeg en ide” og ”hvordan skal jeg gribe opstart af 
virksomhed an” faktisk kan forandre mod en generelt højere self-
efficacy. 
Det anderledes ved Enterprisers er intensiteten, da det er et 
internatkursus, hvor energien og tilliden forbliver intakt. Det var én lang 
fest, hvor det var svært at adskille det faglige fra det sociale, hvilket er 
omdrejningspunktet og styrken i Enterprisers. Der var mange timer med 
traditionel forelæsning, gruppearbejde og aktiv eksperimenteren, men 
det var hele tiden kædet sammen af fællesspisning, billard og fest om 
aftenen. I denne form for læring bliver lyst og krav kædet sammen, så 
det faglige indhold opleves som vedkommende, da der hele tiden er 
omsat til relevant viden i forhold til den ide, de studerende er ved at 
udvikle. Lysten til at lære understøttes hele tiden af relevante modeller 
for at forstå de problemstillinger, som de studerende skulle løse 
undervejs.  
Enterprisers tager hovedsagelig udgangspunkt i teoribaseret 
undervisning, hvor oplæg danner rammen om en række øvelser. Disse 
øvelser kan ses som udtryk for praksisbaseret læring, da deltagerne skal 
erfare og handle sig aktivt gennem øvelserne. Øvelserne blev fulgt op af 
refleksion i grupperne eller som foredrag i plenum. Der var således både 
krav om handling, når der var teoribaseret undervisning, og krav om 
refleksion, når der var praksisbaseret undervisning.  
Programmet kunne se ud til at være et udtryk for praksisbaseret læring – 
hviket også er, hvad underviserne sagde den første dag: ”we will force 
you to take action”. Min tolkning af Enterprisers er dog, at alle 
øvelserne havde deres udspring fra et teoribaseret grundlag, hvor 
deltagerne først fik teorien og siden skulle erfare og erkende.  
 
Gennem mine observationer af Enterprisers var jeg specielt opmærksom 
på at forstå, hvordan rollemodeller indvirker på den entreprenørielle 
intention – herunder hvordan det kan understøtte foretagsomhed. Derfor 
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vil jeg dykke specielt ned i dette område for at forstå, hvad 
rollemodeller kan give til undervisningen. 
Grunden til, at rollemodeller er vigtige, er deres funktion som bærende 
selvobjekter (Kohut, 1990). Selvpsykologien er den gren af 
psykologien, som beskriver, hvordan vores selv formes og dannes 
gennem interaktion med andre mennesker, primært vores forældre. Et 
bærende selvobjekt er en person, man har lyst til at blive ligesom. Vores 
forældre tjener som det stærkeste spejl for vores identitetsdannelse, men 
også andre personer kan være bærende selvobjekter (Kohut, 1990). 
Teorien beskriver, hvordan selvet formes. Det dynamiske selv står i 
livslang forbundethed med andre vigtige personer, selvobjekter, som 
selvet a) kan spejle sig i og dermed udvikle sig som en nogen, og b) kan 
idealisere, hvormed tilværelsen får retning og verden en mening. 
(Bertelsen, 2001)  
Et bærende selvobjekt skal være den anden, vi vil være ligesom. 
Rollemodeller skal fungere som en, vi vil være ligesom, og dermed 
være så tæt på, at rollemodellen kan præge os, og så fjernt fra, at man 
kan opretholde sin autonomi. Vi skal kunne se os selv som værende på 
det mere attraktive sted, som vedkommende er på.  
Set i lyset af den teori er rollemodeller mennesker, vi vil være ligesom, 
og de skal fungere som nogle, der kan anvise den trædesten, vi kan 
træde ud på. Disse rollemodeller evner at anvise den nærmeste 
udviklingszone. Rollemodeller er i stand til at skalere det svære ned i 
øjenhøjde, så vejen fremad virker overskuelig. 
Dette fik mig til at reflektere over, hvad det er, vi som undervisere skal 
være opmærksomme på, når vi bringer rollemodeller ind i 
klasseværelset. Det er vigtigt at huske på, at de skal levere den næste 
trædesten, som er opnåelig, ellers bliver de ikke et bærende selvobjekt 
og opnår ikke at ændre vores adfærd. Hvis vi således bringer 
rollemodeller ind, som har succes, og som kan fortælle historien om 
hvordan ”I did it my way”, er det vigtigt, at de samtidig gør det 
genkendeligt og bringer rettetheden mod det nye og svære ned på et 
niveau, hvor det virker opnåeligt. Nicki Lehrer var en sådan person, som 
tilhørerne kunne føle den opnåelighed med. 
På kurset var der også andre succesentreprenører, som fortalte, hvordan 
”I did it my way”, uden evne til at levere de opnåelige trædesten. De 
blev derfor ikke et selvobjekt.  
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Denne case leverede en oplevelse af, hvorfor og hvordan rollemodeller 
kan bruges nyttigt og til at øge lysten til at blive entreprenør ved at 
levere et selvobjekt.  
Bandura beskriver ligeledes rollemodeller som vigtige for at ændre 
adfærd. Men Bandura beskriver ikke, hvordan rollemodeller er vigtige. 
Det gør teorien om bærende selvobjekter derimod. Når vi skal vælge 
noget nyt og umiddelbart svært, skal vi have en ledestjerne (”spænd en 
stjerne for din vogn”, Grundtvig), som gør, at det første usikre skridt 
kan tages, uden at vi føler os retningsløse. Rollemodeller/selvobjekter er 
den rettethed. 
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Kapitel 6. På tværs af casene 
 
I de foregående kapitler er hver enkelt case blevet gennemgået med 
henblik på at uddrage observationer om foretagsomhedsorienteret 
didaktik. Formålet med dette afsnit er – på tværs af casene – at se på 
mere generelle sammenhænge. Afsnittet vil i et vist omfang gentage 
observationerne fra de enkelte cases, men vil også bidrage til bedre at 
forstå forløbet i min erkendelsesproces og dermed beskrive 
metalæringen fra mit studie og indsætte det i en teoretisk ramme.  

6.1. Erkendelsesrejsen – datakorrobering 
Da jeg begyndte med at observere inden for området 
”entreprenørskabsundervisning”, var jeg bevidst om min store mangel 
på viden inden for området erhvervsøkonomi. Når jeg nævner dette, er 
det fordi megen undervisning i entreprenørskab – specielt akademisk 
undervisning OM entreprenørskab – traditionelt har været placeret inden 
for det erhvervsøkonomiske område, hvilket ikke er det fagområde, jeg 
kommer fra. Mit håb var at kunne bidrage med at forstå feltet 
entreprenørskabsundervisning i et foretagsomhedsperspektiv ud fra min 
faglighed som psykolog. Som sagt var det slet ikke meningen, at jeg 
ville beskæftige mig med foretagsomhed som personlig kompetence, 
men mere den neurologiske og kognitive mulighed for at udvikle 
kreativitet. Men det blev foretagsomhed, fordi jeg indså, at kreativitet 
var et dødt spor i forhold til at forstå, hvordan man kunne undersøge, 
hvilke elementer i entreprenørskabsundervisning der bidrager til, at 
skabe flere og bedre intra- og entre-prenører. Derfor blev jeg nødt til at 
”kill my darling”. I starten hos Kaospiloterne var jeg meget optaget af 
deres kultur og glemte næsten nogle gange, at det var 
entreprenørskabsundervisning, jeg var sat til at undersøge. 
Undervisningen var spændende, og miljøet var anderledes, end jeg har 
observeret andre steder. Det kan bedst beskrives således: Kaospiloterne 
er et sted, man har lyst til at være, også når man har fri. Det tog lidt tid 
at få tingene så meget på afstand, at jeg kunne observere objektivt på, 
hvad det var, undervisningen gik ud på. Jeg tror, jeg blev lidt forelsket i 
stedet i starten. Og kærlighed gør nogle gange blind eller måske 
selektivt seende. Derfor har det været meget nyttigt, at jeg først 
observerede et år efter, at jeg startede på de uformelle 
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kulturobservationer og observationer af møderne hos personalet. Det 
bevirkede, at min forelskelse havde lagt sig, og der også var begyndt at 
komme kritiske spørgsmål. I dag efter to år er jeg endnu mere på 
afstand, og det samlede billede er mere nuanceret i forhold til at vurdere, 
hvilke didaktiske og pædagogiske substanser Kaospiloterne bygger på. 
  
På Kaospiloterne var jeg i starten meget optaget af at udlede de 
pædagogiske elementer, som de byggede på som tavs viden. Det fik mig 
til at beskrive noget, som jeg kaldte ”holografisk læring”, som var et 
tentativt forsøg på at beskrive Kaospiloternes læring i en form, hvor 
man først fik hele meningen med det, man skulle lære, som så senere 
blev brudt ned i mindre dele, uden at det store billede på noget tidspunkt 
forsvandt. Derfor holografisk, da holografier netop er defineret ved, at 
de bevarer hele billedet, uanset hvor mange gange man brækker det i 
stykker. Der sidder med andre ord et stykke af hele billedet i hver enkelt 
lille bid i et holografi. På steder som Kaospiloterne og Babson arbejder 
man med, at studerende skal mærke det på deres krop i starten, og 
derefter kan man bryde det ned i mindre stykker. Sådanne beskrivelser 
har formet sig undervejs mange gange. De har dog alle vist sig at være 
blindgyder, som ikke bidrog til at forstå, hvordan studerende blev mere 
foretagsomme.  
At Kaospiloterne benytter mange ritualer, var også et tema, jeg 
undersøgte og prøvede at gå videre med i mine observationer og 
ustrukturerede interviews. Det viste sig også at være en blindgyde, da 
det ikke var det, som var de mest aktive faktorer i at understøtte 
foretagsomhed, da det ikke var noget, jeg kunne se, at andre institutioner 
gjorde noget specielt ved. Det, jeg derimod kunne se, at alle 
uddannelserne gjorde, var at give mange små skub med krav om 
handling. Når jeg har registreret det, er det også, fordi netop når 
underviseren bad de studerende om at udføre disse krav om handling, så 
kunne jeg mærke på mig selv, at jeg faktisk var lettet over, at jeg ”bare” 
skulle observere og ikke deltage. I de situationer blev det tydeligt, at det 
at skulle handle konkret på en ide også ville være overskridende for mig 
og fyldt med modstand. På Enterprisers var det ikke krav om at kontakte 
fremmede aktører, som var i centrum for opdagelsen af 
foretagsomhedsdidaktik. Her var det den generelle sammensætning af et 
program, som formåede at engagere og få de studerende til at yde 110 
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%, som var det mest interessante. Desuden var det et studie i, hvordan 
man kunne sætte et program sammen, så alle elementer i forhold til at 
understøtte self-efficacy blev mødt. Programmet Enterprisers havde på 
daværende tidspunkt kørt 13 gange og var meget veludbygget mht. den 
didaktiske form. Alligevel kunne de godt have arbejdet med at udfordre 
de studerende en smule mere. Jeg mener ikke, de nåede helt ud til 
kanten af det mulige, med så mange facilitatorer og undervisere og 
entreprenører, som var til stede.  
 
Generelt vil jeg sige, at det har været utrolig lærerigt at høre om alle de 
delelementer, som opstart af virksomhed indebærer. Det paradoksale er, 
at jeg jo i princippet har fået en masse konkret viden til at kunne starte 
virksomhed på linje med de studerende, som jeg har observeret. Jeg er 
blevet påvirket  - langt hen af vejen – på samme måde som de 
studerende jeg har observeret. Men jeg er ikke blevet udsat for det, de 
studerende skulle udføre i form af krav om handling.  
På den måde kan man sige, at jeg i henhold til min beskrevne teori om 
foretagsomhed, ikke er blevet mere foretagsom da jeg ikke har handlet 
på de krav underviserne har stillet. Min self-efficacy og foretagsomhed 
er således ikke blevet trænet, hvilket heller ikke på noget tidspunkt var 
meningen.  
 Jeg har ikke fået et større self-efficacy eller er blevet trænet i at være 
mere foretagsom. Nu var jeg jo ikke studerende, og det var aldrig 
meningen, at undervisningen skulle være pejlemærke for, om jeg 
personligt blev inspireret til at følge de råd, som underviserne gav. Så 
med det forbehold skal det jo nævnes, at jeg ikke er sat til at vurdere 
undervisningen, men lave observationer på undervisning. Det er dog 
stadig tydeligt for mig, at jeg skulle have lavet rigtig deltagende 
observation (hvor jeg var deltagende på lige fod med de studerende), for 
at jeg kunne mærke, om jeg var blevet mere foretagsom. Men det står 
tilbage til en anden gang og mine kommende studier.  
 
Erkendelsesrejsen har været en korroberet dataindsamling, som har 
været formet af min teoretiske for-forståelse. Der har været blindgyder 
som eksempelvis: holografisk læring, ritualer og brug af facilitatorer 
som det vigtige. Alt sammen har vist sig at være centreret omkring det 
aktive, nemlig at uden krav om handling overskrider man ikke det, som 
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opleves som vanskeligt at blive udfordret til – nemlig at være 
foretagsom. 
 
I  Fayolle & Gailly’s (2008) artikel opstiller forfatterne tre dimensioner, 
som kan anvendes til at beskrive sammenhængen mellem indholdet og 
målsætningen i entreprenørskabsuddannelser. I Figur 17 har jeg 
sammenlignet mine cases i forhold til denne model. Kortfattet kan siges 
at: 
Babson var udtryk for en excellent case som hovedsageligt skulle 
fungere som en introduktion til feltet entreprenørskabsundervisning. 
 
Operation Startup var udtryk for en inhomogen case, hvor jeg har set på 
et forløb, hvor sigtet var humanister, som skulle undervises med henblik 
på at blive entreprenører. Denne tilgang er den som Fayolle & Gailly 
(2008) beskriver i den 2. kategori ”education to become an 
entrepreneur”.  
 
Den anden case er Kaospiloterne, som er udtryk for en excellent case, 
som dels blev observeret på et samlet konkret kursus i entreprenørskab, 
dels blev observeret over en længere tidsperiode for at forstå den 
samlede tilgang til undervisningen. Kaospiloterne er et udtryk for både 
en kategori 1 og 2 i forhold til Fayolle & Gailly (2008). De sigter både 
mod ”education to become a entrepreneurial individual” og “education 
to become an entrepreneur”. 
 
Den sidste case ”Enterprisers” er en bekræftende case, hvor sigtet var at 
undersøge, hvordan undervisningen didaktisk var sammensat i et 
program, som havde et veldokumenteret (Cooper & Lucas 2004) belæg 
for at højne self-efficacy. Enterprisers er et eksempel på kategori 1 
”education to become an entrepreneurial individual”.  
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 Operation 
StartUp 

Kaospiloterne Enterprisers 

Education to 
become a 
entrepreneurial 
individual 

I høj grad I høj grad I høj grad 

Education to 
become an 
entreprenur. 

I høj grad I høj grad I nogen grad 

Education to 
academic 
entrepreneurship 

I mindre grad I nogen grad I mindre grad 

Figur 17. Forskellige tilgange til entreprenørskabsundervisning, efter 
Fayolle & Gailly’s (2008) opdeling. 
 

6.2. Observationerne - opsamling om cases. Fra data til teori.  
I det næste afsnit samler jeg op på de fællestræk, der er observeret på 
tværs af casene. Målet er at finde de spor, som skridt for skridt har 
formet en viden om, hvordan foretagsomhed understøttes didaktisk. Alle 
casene er tolket ud fra samme model for at lette transformationen fra 
data til teori. Dermed er det muligt at se fællestræk i forhold til, hvordan 
elementerne i de forskellige cases understøtter foretagsomhed.  
I min teoretiske for-forståelse har jeg argumenteret for den model (figur 
12 om foretagsomhedsdidaktik), som senere har dannet baggrund for 
mine empiriske fortolkninger. Dermed er de næste afsnit en bevægelse 
fra at anvende min teoretiske for-forståelse på casene og over til at se på 
de implikationer som bliver til en samlet beskrivelse af 
foretagsomhedsdidaktik og pædagogik. 
 

6.3. Hvordan korroberer hver enkelt case data til en 
foretagsomhedsdidaktik? 
I det følgende trækker jeg centrale læringspunkter fra mine cases ud fra 
mine tværgående tolkninger og refleksioner. Jeg har organiseret dem 
under følgende overskrifter: ”Forholdet mellem teori og praksis” samt, 
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”hvordan ser jeg de typer af krav om handling, som er små skub” (krav 
om handling og krav om refleksion). 
 

6.3.1. Forholdet mellem teori og praksis: Teori og dernæst handling. 
Når jeg læser mine cases på tværs, kan jeg se, at jeg til alle cases har 
observeret, at der bliver taget udgangspunkt i teoribaseret undervisning, 
som bliver skubbet over i praksisbaseret undervisning gennem krav om 
handling. Dette er et overraskende fund, da alle de involverede 
undervisere i casene (Operation StartUp, Kaospiloterne og Enterprisers) 
har beskrevet, at de netop ikke anser entreprenørskab som noget, man 
skal lære gennem en bog (teorier). Jeg havde således forventet at se 
undervisning, som tog udgangspunkt i praksisbaseret undervisning, 
hvilket ikke viste sig at være tilfældet. Dette overraskende fund kan 
forklares med, at hvis vi skal lære noget, skal vi kunne forstå meningen 
med det – det skal være et behov, vi gerne vil have opfyldt. Dette 
stemmer overens med læringsteorien, som er præsenteret i denne 
afhandling, der plæderer for, at vi skal have stilladser for at forstå 
verden. Dermed kan man sige, at det måske ikke ifølge læringsteorien er 
særlig overraskende, at alle mine cases tager udgangspunkt i teoribaseret 
undervisning, jf. tidligere citat:   
"Folk som ikke vil dét, de skal, duer ikke til det.” (Knoop, 2009). 
  
Frivillighed og tvang eller lyst og nød er et af pædagogikkens store 
dilemmaer. Det er hensigtsmæssigt ud fra et læringsteoretisk syn at 
skelne mellem lyst (umiddelbar frivillighed) og nød (ikke umiddelbar 
frivillighed) og indse, at også nød skal omdannes til lyst (umiddelbar 
frivillighed), før det virker godt på en person. 
Hvis vi bare tvinger studerende til at gøre ting, de ikke forstår meningen 
med, vil de sandsynligvis ikke ændre kognition og adfærd. Man skal 
ville dét, man skal – og det er den store pædagogiske udfordring for 
undervisere at motivere studerende, så de vil dét, de skal17

Min hovedpointe er, at underviserne også har handlet efter denne viden 
om, at det virker bedst, når undervisning didaktisk understøtter behovet 
for at forstå meningen med det, der skal læres, og det gøres ifølge mine 
observationer bedst, når der gives en kort teoretisk introduktion. 

.  

                                     
17 ”Skal” refererer til de læringsmål, som er bestemt for et givet fag. 



248 
 

Man kan også anføre, om det overhovedet er muligt at lave 
undervisning, som tager udgangspunkt i ren erfaringsbaseret 
undervisning? Det ville betyde, at underviseren satte de studerende til at 
gøre noget helt uden forklaringer på, hvad målet med handlingen var, da 
selv en forklaring for, hvorfor man skal gøre noget bestemt, vil kunne 
beskrives som et teoretisk udgangspunkt. Kaospiloternes fest var det 
tætteste, jeg kom på et rent praksisbaseret udgangspunkt, da der ikke 
blev givet nogen forud beskrevne begrundelser for, hvorfor det var 
vigtigt at lave en fest. Udover dette særtilfælde vil et minimum af 
teoretisk meningsoverblik være hensigtsmæssigt, før der bliver handlet.  
På mange måder er det helt i tråd også med Kolbs (1984) læringshjul, 
hvor teori danner udgangspunkt for en erfaringsbaseret læring. Så det 
paradoksale er, at alle mine cases giver indtryk af, at de tager 
udgangspunkt i praksisbaseret læring. De sagde eksempelvis:  
” Man kan ikke lære iværksætteri gennem en bog.”,  
”Man skal mærke det på sin egen krop”  
”I vil blive udsat for en masse øvelser”  
men i praksis handlede de ud fra princippet om, at teori er et bedre 
udgangspunkt for praksis, end tilfældet er den omvendte vej – at praksis 
kan danne udgangspunkt for teori. Det skal forstås på den måde, at jeg 
naturligvis har set tidspunkter, hvor praksis dannede udgangspunkt for 
teoridannelse – men aldrig som det allerførste i et kursus.  
 
Konklusionen er, at teoribaseret undervisning er udgangspunktet hos 
alle mine cases. Alle casene tager i deres didaktiske planlægning 
udgangspunkt i et teoretisk oplæg (som godt nok kan være præget af 
gode råd, men stadig har forbindelse til teorien på området), som så 
mere eller mindre hurtigt bliver omsat til krav om handling – 
erfaringsbaseret undervisning.  
Alle de krav, underviserne har stillet som udfordringer for de 
studerende, vidner om, at transformationen fra tanke til handling er den 
store udfordring. Ellers risikerer tankerne at forblive: ”forestillinger om, 
hvad man ville gøre, hvis man skulle handle”.  
Denne type krav kalder jeg for skub 1 – krav om handling. 
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6.3.2. Hvordan ser jeg præcis de krav om handling, som er små skub? 
I observationerne har jeg fundet, at alle underviserne stiller krav om 
handling for at sikre, at teorien bliver skubbet over til erfaring via krav 
om handling.  
 
På Babson havde de Foundation Management Experience, som konkret 
gav de studerende mange krav om handling. Som en af de studerende 
sagde:  
 

” You actually get the feeling of how to run a business. You 
actually see the numbers when they turn into black numbers. 
 

 
På Operation StartUp var der hver uge et krav om, at de studerende 
skulle kontakte andre aktører som et led i ugens ”action day”. Uden at 
honorere dette krav og reflektere over, hvilke handlinger de havde haft 
succes med, kunne de studerende ikke bestå.  
 
På Kaospiloterne var der ligeledes mange krav om at handle:  
 

”Lav en avis om socialt entreprenørskab – I skal beskrive, 
hvordan jeres ide bliver implementeret. I skal fremlægge i 
morgen kl. 14.00.” 

 
Eller  
 

”Gå ud og spørg jeres aftagere, hvad de mener om jeres ide.” 
 
På Enterprisers skulle de arbejde med at beskrive deres ideer og 
præsentere dem foran en stor gruppe af andre studerende. Her var fokus 
at højne self-efficacy gennem mange små succesoplevelser, spændende 
rollemodeller, omgivelsernes overtalelse samt oplevelse af  en større 
selvbevidsthed. Alle disse udfordringer var krav om at præstere og 
skulle få deltagerne til at få tillid og lyst til at handle.  
 
I alle cases var undervisernes krav om, at de studerende skulle handle på 
deres viden, noget helt centralt.  
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6.3.2.1. Entreprenørskab som handling. 
I alle cases er entreprenørskab beskrevet som handling.  Alle cases har 
ud over deres faglige læringsmål også personlige læringsmål, som kan 
siges at være foretagsomhed (se Babson case s:145 om læringsmål, OS 
case om læringsmål s:163, KP case om læringsmål s:193 og Enterprises 
case om læringsmål s:222).  
 
Kort refereret er de personlige læringsmål beskrevet således:   
 
Babson College: ”The students has to take action on opportunity”. 
Operation Startup: ”Man kan ikke lære iværksætteri ved at læse om det i 
en bog” 
Kaospiloterne: “Man skal handle for at lære”. 
Enterprisers: “Develop entrepreneurial skills and a ‘can do’ attitude with 
the confidence to make things happen”. 
 
I alle cases er didaktikken afspejlet i den pædagogiske holdning, og 
dette får mig også til at konkludere, at netop sammenhængen mellem 
den pædagogiske tanke om entreprenørskab som handling, der er 
beskrevet i læringsmål OG en tilrettelagt didaktik som understøtter – 
netop – handling er den korroberede teori om foretagsomhedsdidaktik, 
hvor krav om handling er den forskel i en didaktik, som understøtter 
foretagsomhed.  
  

6.3.3. Krav om refleksion. 
Som ved skub 1 er der tilsvarende fundet et krav om refleksion, som er 
skubbet fra praksisbaseret undervisning over i 
foretagsomhedsfremmende undervisning. Dette skub kalder jeg for 
”skub 2”.  
Skub 2 er for mange universitetsstuderende let, da det er den færdighed, 
de i forvejen er trænet til gennem flere års kritisk analytisk arbejde, 
teorier og opgaver.  
På OS var beskrivelsen af kurset opdelt i to moduler. Det første modul 
havde sigte på at stille en masse krav om handling (skub 1). Modul 2 
havde fokus på at få de studerende til at reflektere teoretisk over de 
handlinger, de havde sat i værk, og begrunde dele af deres 
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entreprenørielle proces med teorier inden for området, som kunne 
begrunde og problematisere den problemstilling, de havde arbejdet med. 
 
På KP var ”kravet om handling” at skulle kontakte aktører uden for 
huset. I deres afgangsprojekter skulle de studerende begrunde og 
reflektere over, hvorfor de havde handlet, som de havde gjort.  
 
Den store udfordring ud fra min analyse er: hvordan kan man både stille 
krav om handling og dermed opøve de personlige kompetencer (som 
foretagsomhed) samtidig med, at man opøver en akademisk refleksiv 
evne til at begrunde, hvorfor, hvordan og med hvilket udgangpunkt 
denne handling har haft indflydelse på de fremtidige handlinger, man 
sætter i gang. Hvis man skal lave en ideel 
entreprenørskabsundervisning, er det vigtigt, at de studerende trænes i 
foretagsomhed gennem krav om handling, men også trænes i at forbedre 
deres fremtidige handlinger via refleksion og dyb forståelse for 
teoretiske parametre, som kan hjælpe dem til at forstå komplekse 
problemstillinger. Ved- på den måde -  at opøve både personlige og 
faglige færdigheder kan man skabe et fundament, for at entreprenørskab 
kan få akademisk fodfæste og respekt på universiteter.  
 
I en model kan man beskrive denne dobbelte indsats således: 
 

 
Figur 18: Krav om handling – krav om refleksion, skub 1 og 2. 
 
Med udgangspunkt i et teoretisk funderet oplæg sker der et ”skub 1”, 
der kan beskrives som krav om handling, hvor de studerende bliver 
udfordret til at tage kontakt med andre aktører. På baggrung af dette skal 
de reflektere over, hvad denne handling har afstedkommet af ændrede 
kognitive og adfærdsmæssige ændringer hos den pågældende 
studerende ”skub 2”.  
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Dette er afspejlet i foretagsomhedsdidaktik-modellens pointering af 
skub som handling eller skub som refleksion. 

 
 
Figur 19: Foretagsomhedsdidaktik med indikation af skub 1 og skub 2. 
 
I mine cases har jeg undersøgt, hvordan foretagsomhedsdidaktik kan 
beskrives gennem denne teoretiske model om foretagsomhedsdidaktik.  
I modellen er det teoretisk begrundet, hvilke virkemidler der 
understøtter transformationen fra teoribaseret undervisning og 
praksisbaseret undervisning.  
Gennem denne model er mine cases tolket for at finde de elementer, 
som kan siges at være netop de transformationer af skub som handling 
eller refleksion er udtryk for.  
 
 
Når jeg spurgte underviserne, hvad de gjorde for at understøtte 
foretagsomhed, lød det fra Babson:  
 

We find ways to make them – what we call – collide with the 
reality” 

 
Eller hos Operation StartUp: 
 

”Entreprenørskab skal prøves på egen krop, det er ikke noget, 
man kan læse i en bog”. 
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Eller hos Kaospiloterne:  
”Vores studerende skal ikke bare læse om virksomheder, de 
skal i kontakt med dem og prøve det på egen krop”. 

 
Eller hos Enterprisers: 
 

“We will force you to take action in exercises”.   
 
Alle udtalelser vidner om, at det er gennem handling, man får viden og 
erkendelse. Det nye er således ikke at vide, at det forholder sig sådan – 
det har Dewey, Kolb og andre også sagt – det nye er at pege på, præcis 
hvad det er i transformationen fra tanker til handling, som 
afstedkommer foretagsomhed. 
Summeres alle deres udtalelser op til en didaktisk form, så er det mange 
krav om handling, som gradvist optræner succesoplevelser og tager fat 
på de personlige kompetencer, så frygt for at handle afdramatiseres og 
trænes i små tilrettelagte delmål, så den studerende bliver udfordret i 
ZNU og ikke overudfordres. Desuden skal der være rollemodeller, som 
det håndgribeligt bliver muligt at spejle sig i. Sidst, men ikke mindst 
skal omgivelserne understøtte en diskurs, som gør det attraktivt at være 
foretagsom – hvilket også indebærer, at eksamen skal belønne 
foretagsomhed. 
 
Derved formes kravet (ydre krav) til en indre lyst, som afstedkommer en 
større grad af foretagsomhed. 
 

6.4. Entreprenørskabspædagogik og -didaktik - skub metoden  
I de foregående afsnit er bevægelsen fra data til teori begrundet. I dette 
afsnit samles trådene fra teorien og empirien til en beskrivelse af den 
opsamlede viden om entreprenørskabspædagogik og -didaktik samlet i 
én metode til at fremme foretagsomhed.  
Jeg har fået en god dokumentation for, at de psykologiske og didaktiske 
teorier om somatiske markører, adaptation, self-efficacy og 
handlingsorienteret læringsteori fanger de virkemidler, som har effekt i 
forhold til tilrettelæggelse af entreprenørskabsundervisning – og kan 
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dermed være med til at eksplicitere det aktive i at understøtte 
foretagsomhed. Denne metode er kaldt skubmetoden. 
 

6.4.1. Foretagsomhedspædagogik 
Entreprenørskabspædagogik er ikke meget anderledes end andre former 
for undervisningspædagogikker. Pædagogik generelt siger noget om, 
hvad og hvorfor vi lærer noget. Disse overvejelser inden for 
entreprenørskabsundervisning adskiller sig ikke fra de overvejelser, man 
gør sig inden for alle andre fagdiscipliner. Spørgsmålet er altid: 
”Hvordan kan man overhovedet lære noget?” 
Det anderledes i entreprenørskabsundervisning er i højere grad 
didaktikken og metoderne. I didaktikken er spørgsmålet ”hvad er det 
væsentligste at lære” samt de tanker, man gør sig over, hvordan 
indholdet i stoffet bliver transformeret til de studerende. For 
undervisning i entreprenørskab, som understøtter foretagsomhed, gælder 
det i meget høj grad, at der er tale om handlingsorienteret undervisning. 
Hvis målet er en undervisning, som stimulerer foretagsomhed generelt, 
er et af midlerne at skubbe de studerende ud i handling, så de gentagne 
gange kan opleve succes med at omsætte viden til værdi.   
 

6.4.2. Opsamling på teorier og empiriske fund 
Gennem afhandlingen beskrives teorier og empiriske bevæggrunde for 
at belyse afstanden mellem kravet om nyttiggjort viden og den adfærd, 
som understøtter dette krav.  
 
Troen på, at fremtidige handlinger vil lykkes, er gradvist opøvet gennem 
gentagne succesoplevelser, rollemodeller, omgivelsernes overtalelse 
samt en viden om emotionelle barrierer, som tilsammen er teorien om 
øget self-efficacy (Bandura, 1994). Self-efficacy er yderligere begrundet 
teoretisk i denne afhandling ved at beskrive teorien om somatiske 
markører (Bechara & Damasio, 2005; Damasio, 2000; Damasio, 1999), 
hvor summen af de fire komponenter i self-efficacy tilsammen former 
en generelt større tro på, at fremtidige handlinger vil lykkes. Dermed er 
det at skabe bevægelse fra en ”visualisering om handling” til en 
”forandrende handling” blevet beskrevet og sandsynliggjort. Ved at 
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træne forandrende handlinger skabes en positiv somatisk markør for den 
adfærd, som tilsiger det enkelte individ at overskride visualiseringen og 
gå til handling. Hos både Kaospiloterne og Operation StartUp har 
undervisningen været præget af, at der har været krav om at iværksætte 
konkrete handlinger. Disse handlinger er blevet skubbet frem af en 
didaktik, hvor underviserne har stillet konkrete krav om at bevæge sig 
fra den indre forestilling om handling til en aktiv handlen, hvor 
mennesker har ændret deres handlingsadfærd som en konsekvens heraf. 
I forhold til Kolbs læringshjul beskriver skubmetoden didaktikken fra 
den abstrakte begrebsliggørelse til den aktive eksperimenteren ved at 
kræve handling som den faktor, som gør den væsentligste forskel.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er det, som tidligere i afsnit 6 (på tværs af casene) blev beskrevet 
som "folk, som ikke vil dét, de skal, duer ikke til det." Det betyder på 
dansk, at folk uden ejerskab til (motivation for) processen formodentlig 
ikke vil nå langt i den. Vi skal have et udgangspunkt for at ville det, vi 
skal. Det, Kolb ikke har beskrevet, er, hvordan man overvinder sin frygt 
for at handle – når man har forstået, at man gerne vil. De emotionelle 
barrierer for at handle på vores lyst er det, ”krav om handling” hjælper 
med til at gøre til succesoplevelser. Når vi oplever succes med at 
overskride vores frygt, bliver det skridt for skridt en internaliseret 
ændring af vores tro på, at fremtidige handlinger vil lykkes. 

Konkret oplevelse 

Reflekterende 
observation 

Begribelse via  
OPFATTELSE 

Begribelse via 
FORSTÅELSE 

Omdannelse via 
EKSPANSION 
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eksperimenteren 

Skubmetode 
Krav om 
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Figur 20:Kolbs læringshjul (Kolb, 1994) og skubmetodens 
anvendelse.  
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På tilsvarende måde med bevægelsen fra konkret oplevelse til reflekteret 
observation, hvor den (en studerendes) konkrete oplevelse skal sikres en 
kognitiv akkommodation ved, at der kræves en refleksion over, hvilke 
handlinger der har bevirket de forskellige udfald, samt hvordan disse 
udfald evt. kunne forbedres, hvis de blev korrigeret ud fra en (nu) større 
viden og et større overblik. Dermed kan den studerende opøve, at tavs 
viden bliver begrebsliggjort og dermed kan anvendes bevidst. 
 
Kolb (1984) og andre har anskueliggjort den læring, som finder sted i 
handlingsorienteret undervisning. Hvad Kolbs læringshjul og andre 
teorier derimod ikke beskriver, er, hvad der konkret skal til for at sikre, 
at det sker. Hvad er den forskel, som gør en forskel? Hvordan fremmes 
foretagsomhed mest sandsynligt?  
Ajzen (Ajzen, 2002; Ajzen, Brown & Carvahal, 2004) beskriver 
vigtigheden af at have intention om at handle, men beskriver ikke, 
hvordan man didaktisk og metodisk sikrer bevægelsen fra ”intentionen” 
over mod ”action”. Skubmetoden er en beskrivelse af vigtigheden af at 
skubbe studerende ud i en overskridelse af visualiseringer om handling 
til et krav om at handle for på sigt at få internaliseret deres self-efficacy. 
Underviseren bliver således katalysatoren for foretagsomhed ved at 
skubbe de studerende til forandrende handlinger gennem små krav om 
handling. 
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Figur 12: Foretagsomhedsdidaktik.  
 
Modellen for foretagsomhedsdidaktik s:119, beskrev, hvordan 
undervisning kan tage udgangspunkt i enten teoribaseret eller 
praksisbaseret undervisning. Skubbet er det missing link, som måske har 
ligget implicit i mange læringsmodeller, og som nu foreslås eksplicit 
nødvendigt. 
Skubmetoden beskriver den transformation, som skubber teoribaseret 
læring over i at blive til internaliseret læring. Der er i foregående afsnit 
argumenteret for, at al undervisning starter med teoribaseret 
undervisning, som skubbes gennem krav om handling.  
Det er teoretisk sandsynligt ud fra modellen (figur 12), at der i 
praksisbaseret undervisning på lignende vis skal skubbes over i 
foretagsomhedsfremmende undervisning ved at kræve en refleksion 
over den udførte handling.  
 
Skubmetoden ser således ud i en model: 
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Visualisering 
OM handlinger

Tanker og 
input

Forandrende
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SKUBSKUB

 
Figur 21: Skubmetoden – transformation fra tanker til handling 
 
Modellen beskriver bevægelsen fra at have tanker om noget til at have 
en visualisering om at handle på baggrund af tanker og endelig over til, 
at der gennem et krav om handling – et skub - er sket en forandrende 
handling. Den forandrende handling sætter en refleksion i gang om, 
hvordan handlingen kan forbedres og forandres, hvad der igen former 
nye tanker og visualiseringer om handlinger, som skal skubbes til 
forandrende handlinger osv.  
 
Dermed bliver self-efficacy en internaliseret adfærd, som lukker hullet 
mellem kravet om omsat viden og den personlige, individuelle adfærd - 
foretagsomhed. 
 
Når vi læser, ser eller lytter til noget, skaber det en resonans i forhold til 
den viden, vi har i forvejen. Piaget siger, at vi indlejrer (assimilerer) det 
ind i vores eksisterende struktur (erfaringer med verden). Jeg kan sidde 
og læse en tekst og blive inspireret og associere til andre emner, jeg 
tidligere har læst/hørt om. Tanker udvikles hele tiden i en dialektik med 
nye indtryk, nye stimuli. Dette kaldes også teoretisk dialektisme 
(Bakhtin, 1981). Tanker om handling/intention (Ajzen, 2002; 2004) 
ligger til grund for, at vi har noget, vi kan vise frem i verden.  
Eksempler på skub: 
Nedenfor beskrives 4 eksempler på undervisning om forskellige 
forretningsmetoder, hvor den væsentligste forskel udgøres af fravær 
eller tilstedeværelse af skub. 
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Læring indebærer som minimum en ændret tænkning eller adfærd 
(Crossant & Sorrenti, 2002). Når der er tale om integreret læring, er der 
sket en ændring i både kognition og adfærd. I det følgende gives fire 
små eksempler på undervisningsscenarier, som beskriver forholdet 
mellem internaliseret læring og ikke-internaliseret læring, samt hvordan 
skub sikrer internalisering. 
 
Eksempel 1: Jeg sidder og hører om forskellige forretningsmetoder. 
Undervisningen er fire lektioner forelæsning. Jeg har ingen 
forretningside. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge informationen til. Efter 
de fire timer går jeg hjem og glemmer, hvad jeg har hørt. Måske 
kommer jeg i tanke om, at jeg har hørt noget lignende, hvis jeg hører om 
det igen. Resultatet er: ingen eller blokeret læring, da der ikke er ændret 
tænkning eller handling. 
 
Eksempel 2: Jeg sidder og hører om forskellige forretningsmetoder. 
Undervisningen er fire lektioner forelæsning. På forhånd har jeg en 
forretningside og er interesseret i at høre om forskellige måder at lave 
min forretning på. Under forelæsningen relaterer jeg hele tiden min egen 
ide til de muligheder, underviseren præsenterer. Efter de fire timer går 
jeg hjem og tænker over, hvad jeg selv ville gøre. Jeg begynder at tænke 
på, hvilke forretningsmodeller jeg skal bruge, og jeg taler med andre om 
emnet.  
Resultatet er: afventende læring og ændret tænkning om et område. Det 
kan blive til integreret læring, hvis personen bliver skubbet til at handle 
på det. 
 
Eksempel 3: Samme som i eksempel 2, blot siger underviseren til sidst: 
”Jeg vil gerne have, I sætter jer ned nu

Resultatet er: Emnet for forelæsningen bliver internaliseret og gjort til 
noget, hvor jeg kan ændre tænkning. Hermed er personen skubbet på vej 
til handling, og læringen bevæger sig fra afventende til integreret læring. 

 og beskriver, hvilken type af 
forretningsmetode der passer bedst til jeres forretningside. Jeg vil gerne 
have besvarelserne på mail om ti minutter”.  

 
Eksempel 4: Samme som i eksempel 3. Her bliver jeg ydermere skubbet 
til at handle helt konkret ifølge min forretningsmodel. Dette kunne ske 
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ved, at jeg ikke blot har en beskrivelse af, hvordan jeg forestiller mig, at 
min forretningsmodel skal være, men også rent faktisk skal starte min 
virksomhed op i løbet af undervisningsforløbet. Det sidste eksempel kan 
blive til en ændret tænkning og adfærd og dermed integreret læring. 
 
I de to sidste eksempler sker der et skub, som tvinger mig til at tage 
stilling til, hvad jeg har lært, og relatere det til min egen viden. På den 
måde kan foretagsomhedsadfærd stimuleres i undervisningen. Hvis de 
studerende bliver konfronteret med at omsætte det hørte til deres egen 
forståelse og stimuleret til handling, vil de på sigt have en større 
sandsynlighed for at opnå internaliseret læring. Uanset om der 
undervises efter målsøgende eller iværksættende logik, kan skub bruges 
til at fremme foretagsomhedsadfærd. Ved at kombinere skub og den 
iværksættende tankegang, hvor undervisningen er værdibåret ud fra den 
enkeltes motivation og viden, vil den studerendes ide få både 
handlekraft og realitet.  
 

6.4.3. Implikationer med skubmetoden 
Skubmetoden er for så vidt ikke en egentlig ny opfindelse. Jeg har 
beskrevet og italesat den dagligdags tilgang, som mange undervisere 
intuitivt har anvendt gennem lang tid. Det særlige ved at beskrive 
skubmetoden er imidlertid at præcisere, hvad man konkret skal gøre for 
at understøtte foretagsomhedsadfærd i undervisningen. Når man skal 
beskrive, hvilken didaktik man vil anvende helt ned på den enkelte 
lektion, så er det blevet operationaliseret ved at pege på, at der skal 
indlægges et skub for at bevæge studerende fra ”visualiseringer om at 
handle” til ”forandrende handling”.  
Skubmetoden er identificeret i forskellige entreprenørskabsprogrammer. 
Skubmetoden sigter mod at skabe foretagsomhedsadfærd, hvilket af 
mange forskere anses for et vigtigt omdrejningspunkt i den 
entreprenørielle person (Bager, 2004 (Bager, 2009); Birch, 2006; 
Blenker, Dreisler, Færgemann & Kjeldsen, 2005; Sarah Y. Cooper & 
Lucas, 2004; Cox, Mueller & Moss, 2002; Fiet, 2001; Gibb, 2002, 2006; 
K. G. Hindle, 2001; Johannisson, Landstrom, & Rosenberg, 1998; Jones 
& English, 2004). Metoden vil imidlertid også være anvendelig i andre 
undervisningssammenhænge, hvor det overordnede sigte er at fremme 
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de studerendes evne til at omsætte deres viden til værdi for andre. 
Uanset om det hedder entreprenørskabsundervisning eller 
”designledelse” eller noget helt andet, så er det vigtige budskab med 
skubmetoden at indlægge skub, som sikrer, at de studerende går fra at 
have visualiseringer OM at handle til at lave forandrende handlinger.  
 
Sarasvathys studie demonstrerer, at succesfulde entreprenører anvender 
effectuationlogik i deres beslutninger. Entreprenørskabsundervisning 
bør derfor også understøtte og fremme denne logik hos deltagerne. Den 
centrale bevægelse er fra en ”hvis jeg skulle handle” til en ”forandrende 
handling”. Forretningsplaner illustrerer ”hvis jeg skulle handle”-ideen. I 
en forretningsplan forsøger man at skabe en totalbeskrivelse af en fiktiv 
eller planlagt entreprenørskabsproces, hvor de enkelte dele er tæt 
sammenknyttet. Dette fremmer causationlogik ved at fokusere på 
forudsigelse og planlægning. Fokuserer man i stedet på at skubbe de 
studerende ud i aktivt handlende situationer (jf. 2. og 3. generation af 
problembaseret læring), hvor der ikke er klare og færdige svar, aktiverer 
man effectuationlogikken. Det kan være at starte en forretning i stedet 
for at skrive en forretningsplan. Dette fordrer, at deltagerne i 
undervisningen må aktivere de tre principper i effectuationlogikken 
(Sarasvathy, 2001a, 2004): 

• Ved at starte en rigtig virksomhed eller starte et projekt tvinges 
deltageren til at overveje hvad det overkommelige tab er, da der 
ikke kun investeres i fiktive ressourcer. 

 
• En rigtig virksomhed eller et projekt fordrer faktiske partnerskaber 

med oprigtige forpligtelser. Fremtiden aktualiseres i stedet for kun 
at forudsiges i mere eller mindre fiktive forretningsplaner. 

 
• Endelig vil deltagerne faktisk møde uforudsete begivenheder, der 

skal håndteres og forsøges vendt til en fordel. 
 
På denne måde afprøves ideernes bæredygtighed i praksis. Deltagerne 
må korrigere for svagheder, og fejlenes skadevirkning kan begrænses 
gennem fleksibel planlægning (Sarasvathy, 2001a, 2004). 
Totalbeskrivelser og forudsigelser overflødiggøres i disse aktualiserede 
projekter, og i stedet træder løbende planlægning og 
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skabelse/modellering af fremtiden gennem handling. Med andre ord 
effectuationlogik.  
 

6.4.4. Operationalisering af foretagsomhed 
Når vi har tilstrækkeligt self-efficacy, viser det sig ved, at 
foretagsomheden er blevet til en ny internaliseret adfærd. Det kunne 
omformuleres til at være et indre træk, som driver den enkelte til at lave 
forandrende handlinger af sig selv. 
Johannisson siger i en forelæsning (Johannisson, 2007): ”Skolens 
udfordring er ikke at fremmane entreprenører, men at værne om det 
entreprenante, som børn og unge lever med”. Det er jeg fuldstændig 
enig i. Det problematiske kommer, i og med at unge gennem gymnasiet 
undervises af universitetsuddannede lærere, som er skolede i at tage 
udgangspunkt i teoribaseret undervisning, og som i mindre grad tager 
fat på at skubbe de studerende ud i praksisbaseret læring. På den måde 
oparbejder de en tryghed ved at arbejde underviserstyret. Når en enkelt 
underviser så ønsker at arbejde med at skabe foretagsomme studerende, 
risikerer det at blive en fiasko, fordi de studerende risikerer at blive 
mødt uden for deres nærmeste udviklingszone, hvor det at lave konkrete 
handlinger som eksempelvis at kontakte fremmede vil blive opfattet 
som utrygt. Hvis man ikke i gymnasiet har opøvet en foretagsomhed og 
er vænnet til at tænke i forandrende handlinger, er det svært at starte 
med handlingsorienteret undervisning på universitetet. Det kræver en 
ihærdighed fra undervisernes side at overhøre de indledende protester 
og tro på, at det på sigt er det rigtige at gøre. Hvis administrationen 
samtidig understøtter en handlingsfremmed undervisning ved at kræve 
eksamensformer, hvor pensum og kritisk analyse er normen for at få 
høje karakterer, så er det svært at holde gejsten oppe for en underviser, 
som ønsker at understøtte netop foretagsomhed.  
Derfor er det sigtet med skubmetoden, at det bliver operationelt 
overkommeligt at understøtte foretagsomhed. Samtidig beskriver denne 
afhandling også en pointering af, at det er meget svært at ændre kravet 
om nyttiggjort viden, hvis ikke ledelsen på videregående uddannelser 
giver større frihed til at afprøve nye eksamensformer og stiller krav til 
underviserne om at tænke skub ind i deres undervisning. 
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6.4.5. Skubmetoden som bevidst didaktik - fra tavs viden til 
begrebsliggjort viden 
I alle cases har læringsmålene været at gøre de studerende 
foretagsomme. Dette er sikret ved, at underviserne har designet og 
faciliteret en række oplevelser, hvor de har skubbet de studerende ud i 
handlinger. Underviserne har designet et uddannelsesforløb, hvor der 
har været krav om at handle på teorier. Kravene skal være inden for den 
nærmeste udviklingszone, for at en oplevelse ikke risikerer at blive til en 
negativ markør. Hvis de krav, underviseren stiller, ligger uden for den 
nærmeste udviklingszone, oplever den studerende ikke, at self-efficacy 
bliver større. I værste fald vil den studerende undlade at foretage 
forandrende handlinger igen.  
Jeg har observeret tilfælde, hvor kravene har været uden for DNU, og 
den studerende er vendt tilbage uden at have levet op til kravet om at 
foretage en forandrende handling. I sådanne tilfælde ville det være 
hensigtsmæssigt, at der blev stillet mindre krav, som lå inden for den 
studerendes nærmeste udviklingszone, så den nye oplevelse kunne blive 
til en succesoplevelse, som ville bevirke en højere self-efficacy.   
Det er ønsket, at beskrivelsen af skubmetoden kan gøre den tavse viden 
om at understøtte foretagsomhed til en bevidst didaktik, som 
underviserne kan handle ud fra. Ved at have et begreb om, hvordan 
foretagsomhed understøttes gennem krav om forandrende handling, og 
ved at kende til mekanismerne bag self-efficacy kan undervisere 
optræne en observationsevne, som sikrer, at de også undgår at skubbe de 
studerende ud i oplevelser uden for den nærmeste udviklingszone, og de 
kan dermed forhindre, at de utilsigtet kommer til at hæmme de 
studerendes foretagsomhed. 
 
Næste afsnit er en beskrivelse af en metode, som var optakten til at 
definere skubmetoden. Jeg har dog valgt at placere afsnittet her til slut, 
da det også tjener til at illustrere, hvordan krav om handling i 
klasseværelset kan være en måde at sikre det fundament for lyst til 
læring, som er forudsætningen for al foretagsomhed – lysten til at lære 
noget nyt. Efter dette afsnit beskrives implikationerne med at få 
eksamen til at understøtte foretagsomhed. 
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6.5. Krav om handling i klasseværelset et fordansket eksempel  
Krav om handling i klasseværelset er en metode, hvor inspirationen er 
hentet fra ”participation evaluation program” fra Babson College.  
Metoden er et eksempel på, hvordan teori kan gøres vedkommende, ved 
at de studerende skubbes til at bygge kognitive stilladser, og metoden 
understøtter den enkeltes evne til at akkommodere nye strukturer for 
læring.  
Det er angiveligt således, at vi lærer mest og stærkest 
(hukommelsesmæssigt), når vi skal videregive indlært stof til andre. 
Altså når vi skal undervise andre (Glasser1990: se også bilag 18.) Denne 
metode med ”krav om handling i klasseværelset” har indbygget denne 
viden, da evnen til at sammenfatte det vigtigste og finde de 
grundlæggende konklusioner er en forudsætning for at kunne forklare 
med sine egne ord, hvad der lige er blevet gennemgået.  
Der er ikke tale om, at denne metode understøtter foretagsomhed og 
succesoplevelser med at kontakte andre aktører. Den er udelukkende et 
eksempel på, hvordan teori også kan skubbes over mod at blive til 
internaliseret læring og dermed danne grobund for, at en senere 
handling har fodfæste i en viden om, hvorfor man skal handle. Metoden 
tjener altså til at understøtte lysten til at handle. 
Det virksomme i denne didaktik er, at de studerende ca. hvert 20. minut 
stilles et spørgsmål (se fig. 15), som de hver for sig skal besvare på 
deres PC og sende online til underviseren. Disse spørgsmål har en 
progression mht. sværhedsgrad og metarefleksivitet. De første 
spørgsmål går på definitioner, eksempelvis ”hvad er innovation?”. 
Derefter stiger sværhedsgraden og kravet til den analyse, de studerende 
skal besvare spørgsmålene med.  
Metoden er blevet afprøvet under min undervisning i valgfaget for 
cand.merc.-studerende på SDU i ”coaching og spørgsmålsteknikker”. 
Her var reaktionerne, at det var meget brugbart at være tvunget til at 
forklare de begreber, som man ”troede”, man havde forstået, men som 
alligevel var svære at beskrive.  
I evalueringerne af faget var de studerendes vurdering af pædagogikken 
5,67 og 5,73 ud af 6 for begge år. Dette vidner om, at det oplevedes som 
engagerende at få krav om handling i klasseværelset.  
Ved at lade de studerende skrive en definition blev den til tider tågede 
og diffuse forståelse af nyt og svært stof akkommoderet. For at kunne 
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formulere en definition skal man have forstået begrebet, og dermed er 
man tvunget til at tænke over, hvad man ved, og i lige så høj grad blive 
konfronteret med det, man mangler at vide, for at kunne besvare 
spørgsmålet. Derfor var de studerende meget vågne og aktive. Inden jeg 
startede, introducerede jeg metoden med, at det var for at sikre, at de fik 
fat på det tunge teoristof, som lå i faget, og at jeg ikke brugte metoden 
for at kontrollere dem. Jeg forklarede, at jeg blot kontrollerede, at jeg 
havde fået en besvarelse fra alle på alle spørgsmål, men ikke læste 
indholdet. Ved at skrive en mail i timen og sende den til underviseren og 
samtidig sætte sig selv på som CC har man tilmed gode noter 
efterfølgende.  
Helt konkret foregår det således, at jeg forbereder mine PowerPoint- 
præsentationer og mine spørgsmål i to versioner. Versionen uden 
spørgsmål for de studerende over universitetets intranet, som på SDU 
hedder BlackBoard. Lige inden undervisningen starter (når den sidste 
studerende træder ind i klassen), sender jeg en mail med alle 
spørgsmålene i. De studerende får således eksempelvis 3 mails med 
spørgsmål 1, 2 og 3. Herefter åbner de dem en efter en, besvarer den 
aktuelle mail og sender den tilbage til mig i timen. Det øger samtidig 
kravet om handling, at de rent faktisk skal besvare et spørgsmål, og at 
de ved, at deres svar har en afsender. Det sikrer, at de koncentrerer sig 
om spørgsmålet, og derved bliver de optaget af undervisningen. 
Metoden kan lyde meget styret og adfærdsregulerende. Det er den i og 
for sig også. Det aktive i denne metode er, at de studerendes 
stilladsering sikres ved, at de selv skal internalisere ny viden ind i deres 
forståelse. De sikres en akkommodation, som de senere kan assimilere 
nye begreber og nye forståelser ind i.  
Metoden i klasseværelset sikrer ikke direkte en handlingsorienteret 
adfærd, da der ikke er krav om at lave forandrende handlinger. Det er 
således en metode, som sikrer et højt læringsudbytte og en 
foretagsomhed mht. at forholde sig aktivt til stoffet og komme over 
forhindringen med at skrive noget, som man ikke lige synes er godt nok 
til, at andre må se det. Det aktive er også beskrevet i teorien om, at vi 
lærer bedst ved at skulle undervise og videregive kernen i det, vi har 
forstået (Glasser, 1990). Det gav de studerende en umiddelbarhed i 
forhold til at forklare og beskrive teorierne. I forhold til min 
læringsmodel sker denne type af undervisning med udgangspunkt i 
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teoribaseret læring. Skubbet mod at internalisere læring sker gennem en 
beskrivelse af teorier med den studerendes egne ord. Derved relaterer 
den studerende stoffet til egen viden. Desuden blev alle teorier omsat og 
internaliseret ved at lave praktiske øvelser, hvor forskellige 
coachingteknikker blev afprøvet på nye makkere for at skubbe folk 
længere og længere ud i den nærmeste udviklingszone. De slides, som 
blev anvendt, kunne have et indhold som dette: 
                                                                                           

  

 

 
Figur 22: Eksempler på spørgsmål til krav om handling i 
klasseværelset. 
 
Det specielle ved at anvende ”krav om handling i klasseværelset” er, at 
det, præcis som jeg beskrev i min case om Babson, virker 
motivationsfremmende på studerende, at de skal levere noget konkret 
inde i undervisningen. Dernæst sikrer det stilladseringen af nye 
begreber, som efterfølgende lettere kan assimileres ind i denne nye 
akkommodation. Det er samtidig gavnligt, at hver enkelt deltager bliver 
stillet krav om handling, og det ikke blot er nogle få, som markerer sig 
og således får lavet en nødvendig omformulering af svær teori. Krav om 

Spørgsmål 1:
Skriv din definition af innovation

2 min.

Spørgsmål 2
Hvordan understøttes integreret læring

3 min.

Spørgsmål 3
Hvilke pædagogiske teorier kan 
forklare hvordan læring 
internaliseres?

3 min.
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handling i klasseværelset er en fordanskning af den amerikanske model, 
hvor det, de studerende sendte til underviseren, dannede baggrund for 
karakterer. Det lægger min metode om krav i klasseværelset ikke op til, 
men en tydelig modtager (underviseren) af det, de studerende sender, 
har en positiv virkning i forhold til at sikre, at den studerende rent 
faktisk overskrider det umiddelbart ubekvemme ved at skulle formulere 
noget svært og uhåndgribeligt. Metoden er netop udtænkt for at skubbe 
dette ubekvemme over til handling, så den studerende på sigt oplever at 
kunne mestre stoffet bedre pga. stærkere akkommodationer.  
 
I næste afsnit beskrives en opsamling omkring eksamensformer og deres 
indflydelse på at fremme foretagsomhed. Afsnittet samler de erfaringer, 
mine cases har vist det hensigtsmæssigt at understøtte, når hensigten er 
at udmåle både faglige og personlige kompetencer.  
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6.6. Foretagsomhed som et element i undervisningen kræver nye 
læringsmål og eksamensformer 
I mit litteraturreview (afsnit 3.1.) afdækkede jeg, at der eksisterer en 
uoverensstemmelse mellem ønsket om at udvikle personlige 
kompetencer (som foretagsomhed) og beskrivelsen af at udmåle disse i 
eksisterende eksamensformer.  
I designfasen af enhver evaluering er det vigtigt at huske, at: ”man får, 
hvad man måler”. Derfor er det vigtigt at beskrive læringsmål på 
forhånd. Jeg har gennem mine cases erfaret, at det er muligt at opstille 
en høj grad af sammenhæng mellem læringsmål og eksamensformer.  
 
I Undervisningsministeriets publikation om pædagogik og didaktik 
Undervisningsministeriet, (2000) står der om eksamen: ”Der advares 
stærkt imod at tilstræbe for stor detaljering og præcision”. I 
Undervisningsministeriets publikation står der endvidere, at personlige 
kompetencer som selvstændighed er specifikt nok. Det er jeg uenig i. 
Hvis de personlige kompetencer beskrives så uspecifikt, bliver det helt 
subjektivt, hvordan man kan evaluere en sådan kompetence. Hvornår er 
man selvstændig? Hvornår er man foretagsom? Det er derimod 
hensigtsmæssigt at klargøre, hvilke delelementer der indgår i en ønsket 
personlig kompetence. Kan man forestille sig at evaluere noget, man 
ikke kan beskrive? I så fald henstår det til en subjektiv og individuel 
vurdering fra underviserens side. Ved at opdele en 
foretagsomhedskompetence i nogle dellæringsmål kan underviseren 
anskueliggøre over for de studerende, hvilke typer af handlinger der vil 
blive evalueret som foretagsomme.  
 
Gennem tiderne er den kritiske analytiske evne blevet hyldet som den 
fremtrædende evne i den universitære verden, da den opøver evnen til at 
lave deduktioner fra det specifikke til det generelle. Denne deduktion 
formodes at være brugbar som generel evne i andre forhold i samfundet. 
Det formodes, at evnen til at tænke analytisk er en kompetence til at 
sammenfatte store mængder viden og kategorisere og tage afsæt i det 
specifikke eller det generelle – begge dele som en personlig kompetence 
til at skille vanskelige problemstillinger ad og skifte perspektiv ved 
hjælp af teorier. Denne kompetence dannes og formes gennem 
uddannelsessystemet. Kritisk analytisk evne er specielt noget, de lange 
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og mellemlange uddannelser understøtter. Den kritiske analytiske evne 
er det, som normalt er blevet afprøvet på universitetet, og den højeste 
kompetence beskrives med Blooms taksonomi som kompetencen til at 
”vurdere gennem intern og ekstern vurdering” (se bilag 2).  
Det nye, som bør inddrages, er anerkendelsen af evnen til at være 
innovativ og handlingsorienteret. 
Universitetsuddannelser sigter mod faglig fordybelse, og det er stadig 
den faglige fordybelse, som er kernen i uddannelsessektoren. Det er ikke 
tanken, at denne faglighed skal ændres. Det er evnen til at handle på 
baggrund af denne faglighed, der skal udvikles (jf. citat:  thought 
without action is fruitless and action without thought dangerous). 
I uddannelsesforløbet finder samtidig en personlig udviklingsproces 
sted, men omdrejningspunktet er faget, og det er fagets teorier og 
metoder, som udgør den fælles referenceramme for studerende og 
undervisere. 
Hvis vi laver nye undervisningsdidaktikker, så behøver vi også nye 
evalueringsformer.  
Det er formålet med dette afsnit at pege på nye læringsmål til brug i nye 
innovative og/eller entreprenørielle undervisningsfag, med egne 
målbeskrivelser og læseplaner, specielt inden for MVU og LVU.   
De opstillede læringsmål omhandler derved foretagsomhed og herunder 
den innovative kompetence. 
De kendte evalueringsformer, som tager udgangspunkt i Blooms 
taksonomi eller Biggs SOLO-taksonomi (Biggs 2003) bedømmer 
hovedsagelig analytisk kompetence.  
SOLO-taksonomien står for: Structure of Observed Learning Outcome. 
Taksonomien er udviklet af Biggs og Collis i starten af 1980’erne 
(Biggs & Collis, 1982). SOLO-taksonomien beskriver niveauer af 
gradvis større kompleksitet i de studerendes forståelse af et problem. 
SOLO-taksonomien har fem stadier, og det er hensigten, at SOLO- 
taksonomien skal kunne appliceres på alle områder (Biggs, 2003). Ikke 
alle studerende når alle fem stadier. Stadierne er kort beskrevet; før- 
strukturel, strukturel/enkel, multistrukturel, relationel og udvidet 
abstrakt (se bilag 3 for en nærmere beskrivelse). 
 
Implikationerne med disse tilgange er, at de ikke tager fat på de 
intrapersonelle kompetencer som eksempelvis foretagsomhed. Det er 
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ikke muligt med disse beskrivelser at belønne den foretagsomme 
studerende. 
Det foreslås, at en ny evaluering også (men ikke kun) tager 
udgangspunkt i effectuationlogik (Sarasvathy, 2001a) og fremvisningen 
af foretagsomme egenskaber som self-efficacy, personlig tillid til 
succesfuld handling. 
Formålet med dette afsnit er at formulere egnede målsætninger, som 
understøtter de studerendes evne til at agere innovativt og foretage 
intenderede forandrende handlinger.  

6.6.1. Erfaringer fra mine cases: Kaospiloternes og Operation StartUps 
proces-eksaminering 
Fra mine cases vil jeg inddrage Kaospiloterne, som gennem mange år 
har arbejdet konsekvent med innovation og innovative didaktikker. 
Ligeledes vil jeg se på den måde, Operation StartUp gennemførte sine 
eksaminer fra modul 1 og 2 som beskrevet i afsnit 5.3.6., da de var 
formuleret som et alternativ til traditionelle skriftlige eksaminer.  

6.6.1.1.Kaospiloternes evalueringskriterier 
Kaospiloterne har gennem årene udviklet en ny form for uddannelse 
med en ny form for evaluering, hvor interpersonelle egenskaber 
vurderes og evalueres.  
 
 “The evaluation is mostly based upon the students’ ability to design, 
develop, and complete a project, together with the group’s ability to 
master the problems and challenges that are connected with the project 
in a nuanced and reflective way, including: 
• The project group’s ability to document, communicate and understand 
the different perspectives of the entire project 
• The relevance and originality of the project 
• The project group’s ability to utilize the theory and methodology from 
the teaching with a particular emphasis on the group’s ability to master 
the goal-setting phase, the planning phase, the completion phase and 
the evaluation phase.” 
(fra Kaospiloternes Curriculum 2006)  
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Kaospiloterne har stor erfaring med at understøtte evnen til at være 
foretagsomme. Det er beskrevet gennem min case om Kaospiloterne, at 
det hovedsagelig er foretagsomhedskompetencen, der kendetegner en 
kaospilot, og i mindre grad evnen til at analysere og perspektivere vha. 
teorier. Hos Kaospiloterne skal handling beskrives og redegøres for – 
ikke kun ved hjælp af teorier, men også ved hjælp af 
handlingsbeskrivelser og personlige refleksioner. Der eksisterer således 
uddannelsessteder, hvor foretagsomhed vurderes og evalueres efter 
nogle konkrete læringsmål. 

6.6.1.2. Operation StartUp 
Prøveform: I modul 1 består eksamen i aflevering af 12 mindre opgaver, 
hvoraf minimum 6 er skriftlige. 8 af opgaverne skal vurderes til at være 
bestået. Opgaverne afleveres typisk en gang om ugen. 
En opgave knytter sig til ugens tema og kan f.eks. bestå af et logo, en 
mockup til et website, et budget, en prisliste etc. Opgaven kan således 
godt være et konkret produkt.  
Derudover skal de studerende præsentere deres forretningside foran et 
panel af entreprenører (Studieordning for kandidattilvalg i Operation 
StartUp, 2008-ordningen). 
Hos Operation StartUp foregår eksamen altså løbende hver uge og ikke 
som en endelig stor skriftlig eksamen, som er adskilt fra det øvrige 
forløb. Endelig har Operation StartUp en skriftlig eksamen som 
afslutning på modul 2, hvor læringsmålene er at begrunde via teori på de 
handlinger, som er foretaget. Dette er beskrevet i afsnit 5.3.7.4. 
Jeg vil kort ridse Kaospiloternes og Operation StartUps læringsmål op 
for at kunne lave en samlet beskrivelse af de læringsmål, man på tværs 
af de to cases kan opstille for at udmåle både faglige og personlige 
kompetencer. 

6.6.2. Læringsmålene for Kaospiloterne 
”Evne til at designe/udvikle og facilitere en 
procesintervention samt den studerendes evne til på en 
nuanceret og reflekteret måde at mestre de problemstillinger 
og udfordringer, der er forbundet dermed”. 

(Retningslinjer for eksamen: Homebase/kaospiloterne. Bilag 15) 
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Eksaminationen vil tage afsæt i den studerendes evne til: 
• at afgrænse opgaven mht. tid, omfang og kompleksitet. 
• at forankre procesinterventionen i kundeorganisationen. 
• at afstemme og begrunde processuelle valg undervejs i forløbet. 
• at reflektere over egen rolle i forbindelse med 

procesinterventionen. 
• at dokumentere, perspektivere og formidle procesinterventionen. 
• at evaluere og vurdere procesinterventionens styrker og 

svagheder. 
Kilde: Retningslinjer for eksamen: Homebase/Kaospiloterne. Bilag 15. 
 

6.6.3. Læringsmålene for operation Startup 

Formålet med kurset er, at de studerende udvikler praktiske og 
teoretiske kompetencer inden for: Entrepreneurship, Projektledelse, 

Modul I: Introduction, Knowledge, Action and Presentation Days 

Den innovative arbejdsproces, metodeudvikling inden for teoretisk og 
praktisk entrepreneurship, Netværking og tværfagligt samarbejde, 
Forretningsforståelse og Kommunikation. 
De studerende vil desuden tilegne sig omfattende handlingskompetencer 
(gennem praktiske opgaver, m.m.)  
 

De studerende tilegner sig analytiske og teoretiske kompetencer gennem 
refleksion over og analyse af egen læringsproces i det i modul I 
gennemførte projekts udvikling. 

Modul II: Reflection Days (som foregår simultant med modul 1) 

Dette sker gennem analyser af projektet set i forhold til et udvalgt 
område som f.eks. Entrepreneurship, Projektledelse, Den innovative 
arbejdsproces, Metodeudvikling, Netværking og tværfagligt samarbejde, 
Forretningsforståelse og Kommunikation. 
 

6.6.4. Hvilken balance skal vælges? Personlige eller faglige læringsmål 
Skal evnen til at generere nye ideer og handle på dem belønnes, eller 
skal evnen til at lave en teoretisk analyse belønnes? Det skal naturligvis 
være et både-og. Både faglige og personlige kompetencer er vigtige 
læringsmål i entreprenørielle fag og bør derfor også kunne udmåles. 
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Samles læringsmål for de to cases, kan man opstille følgende læringmål, 
som udmåles ved eksamen: 
 
Personlige kompetencer Faglige kompetencer 

• at afstemme og begrunde 
processuelle valg undervejs i 
forløbet 

• at reflektere over egen rolle i 
forbindelse med 
procesinterventionen 

• at evaluere og vurdere 
procesinterventionens 
styrker og svagheder 

• handlingskompetencer 
 

• at dokumentere, 
perspektivere og formidle 
procesinterventionen 

• at afgrænse opgaven mht. 
tid, omfang og kompleksitet 

• at forankre 
procesinterventionen i 
kundeorganisationen 

• analytiske og teoretiske 
kompetencer gennem 
refleksion over og analyse af 
egen læringsproces 

 
 Figur 23: Personlige og faglige læringsmål. 
 
Personlige kompetencer udmåles via: evnen til at handle og begrunde 
valg og fravalg samt evnen til at kunne reflektere over egen rolle i 
forhold til samspillet med eksterne aktører.  
Faglige kompetencer udmåles via

 

: analytiske og teoretiske kompetencer 
samt evne til at afgrænse opgaven. 

Den højeste karakter kunne i fremtiden gives for at:  
 

• afdække et behov på baggrund af en teoretisk indsigt  
• udvikle en ide til at dække behovet  
• handle på ideen  
• beskrive, hvordan der er handlet og anvise, hvordan man vil 

handle i fremtiden.  
 
Den sidste del kan være vanskelig, da mange handlinger opstår spontant, 
i den kontekst, man er i. Nye ideer opstår, og nye værdier kræver ny 
handling (Sarasvathy, 2001a).  
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6.6.5. Den nye karakterskala 
Den nye 7-trins-skala giver trods mange kritikpunkter mulighed for at 
nytænke sammenhængen mellem målet med undervisningen og 
evalueringsformen. Hvis en studerende opfylder alle kravene i 
målbeskrivelsen, gives karakteren 12. Opfyldes 50 % af denne 
målbeskrivelse, gives karakteren 7 og opfyldes kun et minimum, gives 
02.  
Det betyder, at man som underviser skal gennemtænke sine læringsmål 
meget nøje, da de er bestemmende for, hvad man skal stile efter til 
eksamen, og hvilke eksamensformer man skal anvende.  
Vil man gerne have mere innovative studerende – altså studerende, som 
kan omsætte deres ideer til værdi for andre, sætte nyskabende projekter i 
gang, være iderige og handle på deres ideer – så skal disse kompetencer 
indskrives i målbeskrivelsen og differentieres, så det er muligt at 
bedømme, hvornår en studerende har været ”nyskabende”, ”iderig” eller 
har ”handlet”. 
I forhold til modellen om handling (figur 7) så er den foretagsomme 
handling der, hvor man har afstedkommet en intenderet forandrende 
handling.  
I universitetsuddannelser er det stadig den faglige fordybelse, der er 
kernen i uddannelsen. Det er ikke tanken, at denne faglighed skal 
ændres. Det er evnen til at handle på baggrund af denne faglighed, der 
skal ændres. Det er et både-og. 
 

6.6.6. Sammenhæng i undervisning 
Den engelske forsker i universitetspædagogik John Biggs har i sin bog 
”Teaching for Quality Learning at University” leveret et vægtigt bidrag 
til spørgsmålet om sammenhæng, eller med hans betegnelse 
”alignment”, i universitetsundervisningen. Den samlede teoretiske 
model tager afsæt i teori om læring, institutionel teori om motivation og 
teori om læringsmål og studiestil. Udgangspunktet for modellen er den 
efterhånden velunderbyggede kendsgerning i pædagogisk forskning, at 
viden ikke kan overføres. At tilegne sig viden indebærer altid en 
koblingsaktivitet, hvor ny viden kobles til allerede etableret viden 
(assimilation). Det afgørende i undervisning er, hvad de studerende gør. 
Effektiv universitetsundervisning handler i høj grad om, hvor længe, 
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hvor hårdt og hvor hensigtsmæssigt de studerende kan motiveres til at 
arbejde med stoffet i – og især imellem – undervisningstimerne på 
universitetet (VTU, 2006). Det peger på følgende faktorers betydning: 
klare – og klart kommunikerede - mål for undervisningsforløbet. Det er 
vigtigt for de studerendes motivation, at de kan se, hvad anstrengelserne 
skal føre til.  
 

"Folk, som ikke vil dét, de skal, duer ikke til det. Det betyder 
på dansk, at folk uden ejerskab til (motivation for) processen 
formodentlig ikke vil nå langt i den.” (Knoop, 2009) 

 
Ved beskrivelse af undervisningsforløb anføres næsten altid, hvilket stof 
der skal gennemgås (vha. sideangivelser, titler og/eller forfattere og 
teorier), mens undervisningsmålene ofte er fraværende eller holdt i 
meget generelle termer. Denne afhandling behandler den form for 
undervisning, hvor der ønskes foretagsomme studerende, og behandler 
således ikke de fagområder, hvor det kun er den kritisk analytiske evne, 
som skal understøttes og evalueres. Hvis målet er, at man gerne vil 
have, at studerende skal udvise foretagsomhed, så er det vigtigt at være 
konkret i dette mål. Hvis man klart melder ud, hvilke præcise handlinger 
der lægges vægt på, vil flere studerende sandsynligvis handle på dem. 
Disse krav om handling vil på sigt understøtte foretagsomme 
studerende. Hvor banalt dette end måtte forekomme, så udfordrer det 
alligevel den danske undervisningstradition. Det er først nu med den nye 
7-trins-skala blevet et krav, at de studerende skal vide, hvad der udløser 
den højeste karakter. 
Klart og tidligt kommunikerede vurderingskriterier og eksamensformer, 
der svarer til undervisningsmålene, er kommet i fokus. Studerende læser 
i høj grad med øje for, hvad de selv tror, de skal kunne til eksamen 
(washback) (Caudery, 2002). Washback bruges som en betegnelse for 
det forhold, at eksamensformen ofte kommer til at være af afgørende 
betydning for læringsformen – også selvom undervisningsformen ikke 
er rettet ind efter det. Fænomenet genkendes let i forbindelse med 
universitetsundervisning. Hvis man anlægger et undervisningsforløb af 
to semestres varighed, som har det formål, at de studerende skal skaffe 
sig en bred og almen viden inden for et emneområde, men samtidig 
anlægger eksamen som en afsluttende hjemmeopgave, hvor de 



276 
 

studerende skal arbejde ud fra et af de gennemgåede delområder, 
resulterer dette i, at de studerende set over hele forløbet beskæftiger sig 
indgående med det ene emne, som de skriver om, og kun meget 
overfladisk med de andre delområder. Washback kendes således som 
den indflydelse, eksamensformen øver på den enkelte studerendes 
læring. John Biggs bruger begrebet ‘alignment’ om den positive 
udnyttelse af fænomenet washback:  
 
”A good teaching system aligns teaching method and assessment to the 
learning activities stated in the objectives, so that all aspects of this 
system act in accord to support appropriate learning.” (Biggs, 
2003:11). 
 
Eksamen er en motiverende faktor for de studerende, som derfor skal 
bruges konstruktivt blandt andet ved at opsætte konkrete læringsmål. 
Eksamen kommer ikke efter undervisning, men før undervisningen i den 
forstand, at eksamensformen og eksamenskravene præger 
undervisningssamværet. Valg af eksamensform er et valg med 
vidtgående konsekvenser for undervisningen. Hvis vi hovedsagelig 
bliver ved med at belønne den analytiske evne og forsømmer at belønne 
den foretagsomme evne, fastholder vi de studerende i udelukkende at 
opøve den kritisk analytiske evne og går dermed glip af foretagsomme 
studerende, fordi de studerende naturligvis går efter det, der giver høje 
karakterer.  
 

6.6.7. Hensigtsmæssige undervisningsformer 
Undervisningsaktiviteter og -former bør varetages, så de bidrager til, at 
de studerende når målene for undervisningsforløbet og dermed har gode 
chancer for at klare sig godt til eksamen. God undervisning er 
kendetegnet ved, at mål, bedømmelseskriterier, eksamensformer og 
undervisningsformer arbejder mod samme mål (Biggs, 2003). 
 

6.6.7.1. Målbeskrivelser 
Det nye ved 7-trins-skalaen (solotaksonomien) er den meget konkrete 
udformning af målbeskrivelserne.  
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Målbeskrivelser tjener meget vigtige og forskelligartede formål. Blandt 
andet fortæller målbeskrivelserne de studerende, hvad der kræves af 
dem til eksamen, og kan også indikere, hvordan de studerende ideelt set 
med passende undervisningsformer bliver trænet i det, de senere testes i. 
Med andre ord er målbeskrivelser med til at sikre, at der er 
sammenhæng mellem læringsmål, eksamensform og undervisningsform. 
Desuden giver beskrivelserne de studerende mulighed for at skabe sig 
realistiske forventninger til undervisningsforløbet, mulighed for at 
målrette deres egen studie- og læringsproces og skulle også sikre dem 
en bedre retssikkerhed (og en bedre retssikkerhed for censorkorpset). 
Nedenfor angives et forslag til 5 forskellige læringsmål i en ny 
eksamensform, der tager hensyn til analytisk refleksiv evne kombineret 
med krav om handling. Læringsmålene er opdelt i afdækning af behov, 
handlingskompetence/refleksion over handlingen, alternative 
løsningsmuligheder, analytisk-teoretisk evne samt afgrænsning af felt, 
herunder litteratursøgning. 2 af de i alt 5 læringsdelmål er beskrevet for 
karakteren 12 og for karakteren 2. Hvert af de øvrige læringsdelmål skal 
beskrives og diskuteres af relevante fagfolk. Nedenfor er skitseret de 
forskellige dilemmaer, der knytter sig til hvert læringsmål. 
 
 

6.6.8. Karakterbeskrivelse af læringsmål i entreprenørielle fag 
 
Læringsdel-mål 12 (fremragende) 7 (god) 2 (tilstrækkeligt) 
 Den fremragende 

besvarelse 
Den gode 
besvarelse 

Den tilstrækkelige 
besvarelse 

1) Kvalificering 
af handlegrund-
laget 
(relevans) 

Eksempel: Den 
studerende behersker 
væsentlige 
grundelementer i en 
behovsanalyse. Har 
været i stand til at 
anvende 
behovsanalysen, 
således at resultatet 
fuldstændigt 
afstemmer brugerens 
behov/oplevelse.  

 Eksempel: Den 
studerende har viden 
om, hvordan man 
foretager en 
behovsanalyse, men har 
ikke været i stand til at 
implementere den 
målrettet i konteksten. 
Der er tvivl om 
brugeres accept af 
opnået resultat.   
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2) Konkrete 
handlinger og 
diskussion af 
opståede 
problemstillinge
r  

Eksempel: Den 
studerende har 
kontaktet flere 
relevante brugere. 
Handlingen er 
reflekteret og 
begrundet med valg og 
fravalg. Opståede 
problemstillinger er 
uddybende begrundet. 

 Eksempel: Den 
studerende har 
kontaktet mindre 
relevant bruger. Kan i 
begrænset omfang 
begrunde valg og 
fravalg. Opståede 
problemstillinger er 
svagt begrundet. 

3) Indsigt i 
løsnings- 
muligheder og 
bæredygtig-hed 

Den studerende har 
anvendt divergent 
tænkning på et højt 
niveau og er 
fremkommet med nye 
løsninger på baggrund 
af en afsøgning i 
forskelligartede 
fagområder. De etiske 
implikationer er 
velbegrundede. 

 Den studerende har i 
ringe grad anvendt 
divergent tænkning, 
men i høj grad anvendt 
konvergent tænkning. 
Der er fremkommet en 
løsning, som bygger på 
kendte metoder inden 
for et enkelt fagområde. 
De etiske implikationer 
er svagt begrundet. 

4) Forståelse af 
fagets teorier og 
deres indbyrdes 
relationer 

Den studerende kan 
anvende og 
sammenstille fagets 
teorier og analysere og 
vurdere et problem på 
baggrund af teorier.  

 Den studerende kan 
redegøre for teorier. 
Den studerende kan i 
ringe grad koble teori til 
praksis.  

5) 
Afgrænsning af 
område samt 
litteratursøgning 

Den studerende kan 
argumentere og 
reflektere for 
afgrænsningen af 
opgaven samt 
nuancere valg og 
fravalg ift. litteratur. 

 Den studerende kan 
beskrive afgrænsningen 
samt strukturere valg af 
litteratur. 

Figur 24: Forslag til læringsmål i entreprenørielle fag. 
 
Ad 1) Kvalificering af handlegrundlaget (relevans) 
Læringsdelmålet handler om at afdække et behov på baggrund af en 
anomali. Den studerende skal på baggrund af sin faglighed kunne se de 
bagvedliggende årsager til, at et givet problem er opstået, for 
derigennem at kunne begrunde relevansen af at iværksætte en ny 
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handling. Det er således ikke nok at sige, at ”mange oplever, at det er et 
problem, at gratisaviser ligger og flyder”.  Det skal begrundes, hvorfor 
det er et problem, og hvilke implikationer det har at løse problemet, for 
derigennem at kunne komme med nye løsningsforslag.  
 
Ad 2) Konkrete handlinger og diskussion af opståede problemstillinger 
Dette læringsmål adskiller sig mest fra de kendte læringsmål. Her 
handler det om aktivt at udføre en intenderet forandrende handling og 
bringe sig selv i kontakt med en anden bruger, som kan berigtige ens 
ide/koncept. Herved opnås en tillid til at handle (Bandura, 1994). Det er 
således ikke nok at læse teorier om emnet og foreslå, hvad der skulle 
gøres, hvis der skulle handles, hvilket udelukkende er ”tanker om 
handling”. Det vigtige er at minimere risikoen for fejl ved at gå ud og 
undersøge ideens relevans gennem handling. Her handler det om at 
reflektere over, hvilken handling der er mest nyttig i forhold til at bringe 
projektet fremad. Efterfølgende er det en styrke at kunne reflektere over, 
hvilken relevans handlingen havde for projektet, og forankre det i nogle 
teoretiske termer, som kan være medvirkende til at kvalificere en ændret 
kurs eller evt. gøre mere af det, som har virket allerede. Men styrken er 
at kunne iværksætte en intenderet forandrende handling og reflektere 
over denne handling og dens konsekvenser. 
 
Ad 3) Indsigt i løsningsmuligheder og bæredygtighed 
Dette læringsdelmål handler om kompetencen til at se forskellige 
muligheder og ikke lade sig begrænse af på forhånd kendte løsninger. I 
dette læringsdelmål er det den innovative kompetence, som udmåles 
gennem at arbejde med idegenerering og kreative metoder til at komme 
med nye forslag på løsninger. Ligeledes honoreres kompetencen i at 
anvende divergent tænkning, som indebærer at kunne koble viden fra 
forskellige fagfelter for på den måde at se forskelligartede løsningsrum.  
Det honoreres, at den studerende har samarbejdet med andre fagfelter og 
bevidst arbejdet med at få indsigt i en løsningsmulighed gennem 
divergent tænkning og kontakt til nye fagområder. Ligeledes er evnen til 
at begrunde bæredygtighed vigtig, da de etiske implikationer vidner om 
indsigt i konsekvenser af løsningen. 
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Ad 4) Forståelse af fagets teorier og deres indbyrdes relationer 
Dette læringsdelmål er den konkrete forståelse og anvendelse af fagets 
teorier. Kompetencen i at anvende teoriernes indbyrdes relation til at 
belyse en problemstilling er vigtig i dette læringsdelmål. Dette 
læringsdelmål er velkendt på de videregående uddannelser og skal måle 
den teoretisk reflekterede analytiske kompetence. 
 
Ad 5) Afgrænsning af område samt litteratursøgning 
Dette læringsdelmål ser på anvendelsen af relevant litteratur, samt 
hvilke litteratursøgninger der er anvendt. 
 
Den samlede karakter fremkommer ved en helhedsvurdering, hvori 
hvert af læringsdelmålene indgår ligeværdigt. Hvis en studerende har 12 
i alle læringsdelmål, er det karakteren 12, der gives. Hvis de enkelte 
karakterer for læringsdelmålene er 12, 10, 7, 7, 10, er den samlede 
vurdering således et 10-tal. Naturligvis er der mange eksempler, hvor 
det er svært at beslutte, om den studerende er til et 7 - eller et 10-tal, og 
hvor den samlede vurdering alligevel trækker i retning af et 7-tal. 
Springet fra 7 til 10 er med den nye solotaksonomi stort, hvilket mange 
undervisere i den kommende tid sandsynligvis vil få problemer med. 

6.6.9. Delkonklusion på nye læringsmål 
Dette afsnit peger på nødvendigheden af nye læringsmål for nye 
undervisningsformer, hvor formålet er at understøtte de studerendes 
foretagsomhed og handlingskompetence. At understøtte dette 
læringsmål kræver en honorering af kompetencen i at lave intenderede 
forandrende handlinger og kompetencen i at begrunde sine handlinger 
på baggrund af anomalier og teorier. Det er netop styrken ved teori, at 
det gør studerende i stand til at vælge kvalificeret blandt flere 
forskellige handlingsrum. Netop den kritiske analytiske evne er 
karakteristisk for den intellektuelle dannelsesproces. I lang tid var 
resultatet af denne træning det eneste, der kunne karaktergives for. Det 
nye er også at kunne karaktergive for evnen til at handle konkret og 
begrunde, hvorfor denne handling er udført. Der kan således 
karaktergivers for både faglige og personlige kompetencer. 
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Dette fører frem til en besvarelse af afhandlingens forskningsspørgsmål 
samt en efterfølgende diskussion og konklusion.  
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Kapitel 7. Perspektivering  
 
Da jeg i 2005 skulle vælge, hvilke cases der kunne være interessante 
entreprenørskabsundervisningscases, var mit kriterium, at casene skulle 
vise noget excellent, og at jeg ville se på forskellige uddannelsers 
tilgang til entreprenørskab. Mit fokus var i starten at undersøge 
innovation, og hvordan denne kompetence kunne understøttes gennem 
uddannelse. Det blev som sagt ændret til at omhandle foretagsomhed. 
Hvis jeg med den viden, jeg har i dag, kunne vælge andre cases, ville 
jeg udvide med cases fra andre undervisningsområder end 
entreprenørskab. Foretagsomhed kunne undersøges inden for andre 
områder end entreprenørskabsundervisning. Eksempelvis kunne det 
være interessant at se på foretagsomhed på seminarierne, da disse 
institutioner ikke tænker entreprenørskab som uddannelse til 
iværksætteri, men snarere uddannelse til det foretagsomme menneske 
(Fayolle & Gaillys 1. Kategori, ”education to become an entrepreneurial 
individual”).  Skubmetoden er i denne sammenhæng ikke kun en 
metode til at fremme entreprenøriel foretagsomhed. Den er også en 
generel didaktisk teori, som alle fagområder kunne have gavn af. Også 
andre undervisningsfag end entreprenørskab har brug for, at studerende 
bliver understøttet i at foretage intenderede forandrende handlinger.  
 

7.1. Svar på forskningsspørgsmål 
 
Hvordan kan et læringsteoretisk og psykologisk udgangspunkt 
understøtte udviklingen af en foretagsomhedspædagogik for 
entreprenørskabsundervisning på de videregående uddannelser?   
 
Hvis det pædagogiske mål er det foretagsomme menneske, skal dette 
have en didaktisk udformning, hvor handling bliver en del af 
læringsmålene. 
Når undervisningen tager udgangspunkt i teoribaseret undervisning, er 
transformationen fra teorien til internaliseret undervisning alle de små 
skub, som tilsammen er den didaktik, som ikke før har været beskrevet, 
men som nu kan identificeres som skubmetoden.  
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Foretagsomhedsdidaktik er alle de små skub, hvor summen medfører en 
generelt større self-efficacy. Dette sker i en kontekst af 
succesoplevelser, spejlende selvobjekter, omgivelsernes overtalelse og 
viden om sig selv.  
 
Foretagsomhed kan identificeres ved, at der er sket en transformation fra 
tanker om handling (intention) over til forandrende handlinger, som har 
indflydelse på andre. Denne transformation kan udmåles i en 
eksamination ved at definere eksakte læringsmål for en forandrende 
handling. Dette kan blandt andet ses hos Babson, Operation StartUp og 
Kaospiloterne. Skubmetoden er en didaktik, som sikrer opnåelse af 
førnævnte pædagogiks mål: det foretagsomme menneske. 
 
Mod denne argumentation kan der indvendes, at betydningen af den 
indre motivation – det personlige JA – til at ville være mere 
foretagsom/entreprenør ikke er vurderet. Dette eksistentielle spørgsmål 
– om mennesket helt uden påvirkning ville udfolde foretagsomhed, eller 
om det forudsætter et krav fra en udefrakommende, altså en pædagogik 
– er ikke undersøgt.  
 
Det fremstår som en underliggende antagelse i denne afhandling, at den 
Rousseauske tænkning om at frisætte mennesket og tro, at denne 
frisættelse vil medvirke til, at vi selv vil finde ud af resten, ikke er nok 
til at udvikle vores samfund tilstrækkeligt til at klare den globale 
konkurrence.  
Man kan trække hesten hen til truget, men man kan ikke tvinge den til at 
æde. Men hvis man trækker tilstrækkeligt mange iderige heste hen til 
truget, vil flere statistisk set begynde at æde, end hvis de selv skulle 
finde mad.  
Det mangler dog stadig at blive undersøgt, hvor mange flere studerende 
der vil blive foretagsomme, hvis de blev undervist efter skubmetoden.  
 
De cases, jeg har valgt, har alle haft et teoribaseret udgangspunkt. Et 
tilsvarende udgangspunkt i erfaringsbaseret undervisning er ikke 
undersøgt på samme empiriske måde. Det er min hypotese, at et 
erfaringsbaseret udgangspunkt, hvor undervisningen hovedsagelig har 
praktikken og den handlingsorienterede læring som didaktisk og 
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metodisk fundament, på samme måde skal skubbes gennem en 
refleksion over, hvordan disse handlinger har haft indflydelse. Det er 
hensigtsmæssigt at være i stand til at intellektualisere de handlinger, 
som før har været tavse, så vi kan optimere vores arbejdsprocesser 
kvantitativt og kvalitativt. Denne udvikling vil sandsynligvis også kræve 
en nytænkning af den nødvendige didaktik.    
 
Undervisningen skal fokusere på at højne self-efficacy gennem 
succesoplevelser, rollemodeller, omgivelsernes overtalelse og de 
studerendes viden om sig selv.  
For at udvikle en entreprenørskabsundervisning, som understøtter de 
studerende i at gå fra tanker om handling til forandrende handlinger, 
skal den professionelle underviser tillige med fag-fagligheden beherske 
følgende: Han skal være bevidst om sin rolle som bærende selvobjekt, 
hvilket kræver, at han behersker effectuationlogik og kan udmønte den i 
en relevant didaktik. Dette indebærer, at underviseren skal have en 
faglighed, som gør, at han er bevidst om, hvad det kræver at gå fra 
tanker om handling til forandrende handlinger i praksis. Underviseren 
skal kunne anvise den næste trædesten og interessere sig for hele den 
studerende, herunder den emotionelle side og de blokeringer, som 
dukker op undervejs i afdækningen af de entreprenørielle færdigheder. 
Interessen for hele personen så jeg hos Kaospiloterne, Enterprisers og 
Operation StartUp, hvor opgaven med at danne de studerende ikke var 
en opgave for serielle eneundervisere som på universiteterne, men 
derimod et team, som varetog helheden, blandt andet ved at fokusere på 
og arbejde professionelt med de studerendes emotionelle blokeringer. 
Det handler om at kunne afstemme de studerendes positive og negative 
markører, så en korrekt tolkning af emotioner er mulig. Ligeledes skal 
underviseren sikre, at den studerende etablerer de nødvendige stilladser 
som grundlag for at kunne forstå og tilegne sig ny og kompleks viden.  
 
Blandt andet ved at sikre sig, at ny viden bliver internaliseret gennem 
krav om handling i klasseværelset, får den studerende mulighed for at 
assimilere svært stof og gøre det vedkommende og gøre det til grundlag 
for en personlig undren, som igen kan være med til at højne self-
efficacy for at undersøge et større og mere komplekst område, som 
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dermed er grundlaget for en ny akkommodation og igen nye og 
kvalitativt bedre assimilationer.  
 
Foretagsomhedskompetence kan trænes via vedkommende og 
grænseoverskridende undervisning. Grænseoverskridende i forhold til 
den traditionelle Descartianske opsplittelse mellem det, der kan 
undervises i, og det, den enkelte har af emotioner på det intrapersonelle 
plan. Hvis det Descartianske dualistiske syn erstattes med et 
undervisningssystem, hvor det moderne menneske bliver afstemt både 
følelsesmæssigt og intellektuelt, så får studerende psykisk styrke til at 
realisere deres intentioner. De bliver i stand til at evaluere emotioner 
korrekt, hvilket medfører, at fejl bliver kilder til læring og ikke kun 
sætter sig som negative somatiske markører – sorte huller, vi for alt i 
verden vil undgå.  Grænserne for, hvad teorier kan understøtte, skal 
overskrides med krav om, at teorierne skal internaliseres gennem 
forandrende handlinger. Det er i grænsen mellem den indre tanke om at 
handle og den forandrende handling, foretagsomheden kommer til 
udtryk. Det kan sammenlignes med det at hvirvle hjernestøv op – støvet 
lægger sig igen på samme plads, hvis det ikke bliver tvunget i en ny 
formation, af et pust fra en autoritet, et spejlende selvobjekt. 
Mange skub internaliserer en ny adfærd og giver på sigt den større grad 
af foretagsomhed, som teorier uden skub ikke giver. 
 

7.2. Afhandlingens bidrag til entreprenørskabsundervisning 
De bidrag, som er fremkommet gennem afhandlingen, er følgende: 
Det væsentligste bidrag er en beskrivelse af den didaktik, som 
understøtter foretagsomhedsadfærd hos studerende på videregående 
uddannelser. Denne didaktik kaldes skubmetoden. Et skub er den 
aktivitet, som bevirker at teorier og tanker bliver omsat til handling.  
 
Dernæst er beskrivelsen af foretagsomhed som teoretisk begreb et 
bidrag. Foretagsomhed er beskrevet som kompetencen til at lave 
intenderede forandrende handlinger.  
Til beskrivelsen hører en model, som anskueliggør, hvordan 
foretagsomhed knytter sig til handling.   
 



286 
 

Modellen for foretagsomhedsdidaktik er et bidrag, fordi den giver et 
overblik over, hvilke læringsmæssige konsekvenser det har at tage 
udgangspunkt i henholdsvis erfaringsbaseret eller teoribaseret 
undervisning. Modellen bygger på en forståelse af læring som ændring i 
minimum adfærd eller kognition. For at teoribaseret og erfaringsbaseret 
undervisning skal blive til internaliseret læring, skal underviseren 
skubbe de studerende til at internalisere stoffet gennem en handling, 
som sikrer, at teoribaseret læring bliver til både ændring i adfærd og 
kognition, eller ved at erfaringsbaseret læring bliver skubbet gennem en 
refleksion over handlingens resultat.  
 
Opstillingen af læringsmål i foretagsomhed er et bidrag. 
Ved at pege på, at eksamen kommer før undervisning, og at det er 
vigtigt at definere de kompetencer, som understøtter foretagsomhed, 
gøres det muligt at belønne opnåede kompetencer i foretagsomhed. 
 

7.3. Diskussion - Entreprenørskabsundervisningen i Danmark op til 
2008  
På 3 år (fra 2005 - 2008) er uddannelser med obligatoriske og valgfri 
fag inden for innovation/iværksætteri steget fra 10 % til 80 % samlet set 
på alle videregående institutioner (H. R. Nielsen, Evald & Morgen, 
2009). Denne stigning vil sandsynligvis fortsætte – specielt fordi 
regeringen i 2008 sætter fokus på at indskrive entreprenørskab i alle 
landets uddannelsestilbud. 
Hvad skal de videregående uddannelser med entreprenørskabs-
undervisning? Der er skrevet mange artikler i landets aviser om 
Danmark – den lille iværksætternation, som er tvunget til at leve af 
mentalt råstof. Det er min holdning, at der virkelig kunne gøres meget 
(mere) for at understøtte højtuddannede i at omsætte deres viden til 
værdi for andre. Der er efterhånden en generel konsensusholdning til, at 
uddannelser skal fokusere på, at studerende skal omsætte deres viden til 
værdi for andre. Der er derimod ikke skrevet noget om, hvordan man 
sikrer, at dette sker. Det ligger implicit, at ”undervises” der i 
entreprenørskab, så bliver studerende også entreprenørielle. Men 
hvordan skal denne undervisning se ud? Begreber som ”selvstændighed 
og ”evne til at skabe nyt” er ikke fag-faglige færdigheder, men sigter 
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mod en ændring i adfærd, som ikke direkte kan gøres til genstand for 
undervisning inden for de nuværende undervisningsrammer. Hvis 
læringsmål som ”selvstændighed” og ”evne til at skabe nyt” skal gøres 
til læringsmål, kræver det givetvis en ændret form for pædagogik og 
didaktik.  
For erhvervsakademier og professionshøjskoler findes der ”Lov om 
erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser” 
(ikrafttrådt den 1. april 2008). Her kan man i bemærkninger til 
lovforslagets enkelte bestemmelser læse undervisningsministerens 
kommentarer:  
 

”Uddannelserne skal endvidere udvikle til selvstændighed, 
samarbejdsevne og evne til at skabe fornyelse. Uddannelserne 
skal, som en integreret del af uddannelsernes faglighed, 
udvikle de studerendes evne til entreprenørskab med henblik 
på at imødekomme samfundets behov for stærke 
entreprenørskabskompetencer på videregående erhvervsrettet 
niveau. Entreprenørskab omfatter som overordnet begreb 
innovation, intraprenørskab og iværksætteri.”  

 
Selv om dette citat er rettet mod erhvervs- og professionsskolerne, er det 
samtidig også et fingerpeg på, hvordan holdningen er til universiteternes 
rolle.  
I Økonomi- og Erhvervsministeriets publikation ”Iværksætterindekset” 
fra 2006 undersøges, hvilke rammevilkår der er de vigtigste for at 
fremme iværksætteraktiviteten. Ifølge indekset er uddannelse i 
iværksætteri og innovation på de højere læreanstalter nogle af de 
centrale drivere af iværksætteri. De lande, som har været gode til at 
integrere uddannelse i iværksætteri og innovation på universiteterne, er 
samtidig de lande, der har mange vækstiværksættere (Byggestyrelsen, 
2006). Dette argument understøttes af Levie og Autio (2008), som 
konkluderer på baggrund af data fra Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM), at undervisning i entreprenørskab på højere 
uddannelsesinstitutioner har signifikant positiv indflydelse på raten af 
nye virksomheder og vækstvirksomheder. Hindle og Bager konkluderer 
på baggrund af disse data, at der er tegn på, at det er vigtigere at 
fokusere på brede entreprenørielle færdigheder som eksempelvis 
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”opportunity recognition” og foretagsomhed end specifikke færdigheder 
(Bager, 2009). 
Bager og Hindle skelner mellem et smalt og et bredt perspektiv på 
entreprenørskabsundervisning (Bager, 2009).  Den smalle tilgang 
fokuserer på konkrete opstart af virksomheder og jobs. Dette fokus har 
haft svært ved at finde fodfæste på universiteterne, da det akademiske 
udbytte har været anset som mangelfuldt (ibid.). Entreprenørskab kan 
også betragtes i et bredt perspektiv, hvor fokus er netop som i det 
ovenstående; selvstændighed og ”the entrepreneurial mindset” (ibid.). I 
det brede fokus handler det om at bruge anderledes former for læring, 
som understøtter de studerendes generelle foretagsomhed. Bager og 
Hindle eksemplificerer med et citat af Kirby: 
 

“The successful entrepreneur has a set of personal skills that 
goes beyond the purely commercial. It is these attributes, this 
way of thinking and behaving, which needs to be developed in 
students if their entrepreneurial capabilities are to be 
enhanced and they are to be equipped to meet the challenges 
of the entrepreneurial climate of the twenty-first century.” 
(Kirby, 2004: 514) 

 
Fayolle & Gailly (2008) har en lidt anderledes adskillelse mellem typer 
af entreprenørskab. De peger på tre tilgange til 
entreprenørskabsundervisning: ”education to the enterprising 
individual” og ”education to become an entrepreneur” samt ”education 
to academic entrepreneurship”. Den første kategori er, det Bager (2009) 
kalder det brede perspektiv. Denne afhandling har den første kategori 
som fokusområde. Afhandlingen har begrundet, hvordan og hvorfor det 
er vigtigt at fokusere på the ”enterprising individual” – det 
foretagsomme menneske. 
Der er således solide begrundelser for at fokusere på et bredere 
perspektiv inden for entreprenørskabsundervisningen, som i højere grad 
understøtter den generelle foretagsomhed til gavn for både 
intraprenørskab og entreprenørskab. 
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Forskning inden for entreprenørskab peger på, at entreprenørskab kan 
stimuleres gennem mere praksisorienteret undervisning (Cooper & 
Lucas, 2004; Cooper & Lucas, 2007).  
Naturligvis skal alle, som fuldfører en videregående uddannelse, ikke 
starte en virksomhed eller opfinde produkter, som kan 
kommercialiseres, men langt flere end i dag har potentiale til at gøre det. 
Gennem dette projekt har jeg erfaret, at foretagsomhed kan understøttes 
og trænes med den rette didaktik. Der er mange studerende, som med 
den rette træning kan få en højere sandsynlighed for at blive 
iværksættere på et tidspunkt i deres liv. Ajzen beskriver i sin teori om 
”planned behavior” (Ajzen, 2002), at intentionen om handling ikke 
nødvendigvis kan forudsige handling, men at: 
 

“Intention is an indication of a person's readiness to perform 
a given behavior, and it is considered to be the immediate 
antecedent of behavior. The intention is based on attitude 
toward the behavior, subjective norm, and perceived 
behavioral control, with each predictor weighted for its 
importance in relation to the behavior and population of 
interest.”(Ajzen, 2004). 

 
Ved at træne entreprenøriel intention (Ajzen, 2002) vil flere studerende, 
med større sandsynlighed, få et tilstrækkeligt højt self-efficacy 
(Bandura, 1997) til at omsætte tanker til handling. Entreprenøriel 
intention og et højt self-efficacy handler ikke blot om at starte 
virksomheder, men også om at være intraprenør og sikre eksisterende 
virksomheders vækst og fremgang. Det er en vigtig pointe, at self-
efficacy er en yderst vigtig kompetence, uanset om det handler om at 
initiere nye projekter i en eksisterende virksomhed eller som 
selvstændig iværksætter.  

7.3.1. Fra jobtager til jobskaber  
Da jeg i sin tid læste psykologi (1999-2004), havde vi ikke et fag om 
iværksætteri på trods af, at ca. 15-20 % af alle psykologer bliver 
selvstændige. Denne andel kunne med fordel have lært at udvikle en 
forretning fra mere end blot et tilbud om ”terapi” -eventuelt underbygget 
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af et ydernummer18

Universitetsundervisere skal have en større viden om at adskille de tre 
former for entreprenørskabsundervisning. Derved kan flere faggrupper 
forstå, hvordan den generelle evne til at understøtte de studerendes evne 
til at omsætte deres viden til værdi er en naturlig del af langt de fleste 
fag. Dermed ikke sagt, at alle fag skal handle om entreprenørskab, men 
mange flere fag end i dag ville have stor gavn af i deres eksisterende 
fag-fagligheder, hvis studerende fik en større grad af foretagsomhed og 
en bred metakompetence i at handle.  

. Herlau og Tetzschner (2006) skelner i deres bog 
mellem iværksætteren, som blot starter virksomhed og ”jobmageren”, 
som med sin ide genererer nye jobs. Hermed er enkeltmandsfirmaer, 
som det ofte er tilfældet med psykologer, ikke at betegne som 
”jobmagere”. At lære at fokusere på at skabe værdi med den faglighed 
man har, kunne med stor fordel bringes ind i studier som eksempelvis 
psykologi, så det ikke blot forblev enkeltmandsfirmaer, men brugte 
potentialet til f.eks. at udvikle koncepter, som kunne sælges i udlandet. 
Dette ville være at ændre fokus fra jobtager til jobmager. For at dette 
kan ske, skal underviserne på universiteterne have et krav om at 
inddrage entreprenørskab, ellers vil det sandsynligvis ikke ske (se 
ekempelvis GEM 2006, 2007). Der er efterhånden konsensus på de 
videregående uddannelser om, at det er et vigtigt mål, at flere 
studerende omsætter viden til værdi for andre. Der mangler imidlertid 
viden om, hvordan man mest hensigtsmæssigt underviser i denne 
omsættende adfærd, som jeg kalder foretagsomhed. 

Viden om entreprenørskab er vigtig inden for alle fakulteter, så 
forskeres fordomme om, at entreprenørskab ikke strander på 
”entreprenørskab handler om iværksætteri, og mine studerende skal jo 
ikke starte virksomheder”. 
 
Begreber som forretningsplan, kunder og profit har været fremmedord 
inden for mange fagfelter – eksempelvis humaniora. Det blev blandt 
andet tydeligt, da rapporten ”Evaluering af undervisning og 
underviseres kompetencer inden for iværksætteri/innovation ved de 
videregående uddannelsesinstitutioner” (Evald & Kirketerp, 2006) 
skulle skrives. Her svarede flere humanistiske uddannelser, at de ikke 

                                     
18 For at kunne få klinter gennem sygesikringen skal psykologer have et ydernummer. 
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underviste i entreprenørskab. Ved at foretage fokusgruppeinterview blev 
det dog klart, at de havde mange fag, der i indhold lignede 
entreprenørskabsundervisning, men det blev kaldt noget helt andet. 
Eksempelvis fortalte en af de interviewede, at de havde et projekt på 
lærerseminariet, hvor de skulle lave forslag til nye lærebøger. Dette 
kunne ses som et entreprenørielt fag, men underviseren på det 
pågældende fag så det ikke selv som en mulighed at kommercialisere 
produktet. Det var nok, at de studerende havde prøvet at frembringe en 
lærebog. 
Sprogbruget har altså været en stor barriere at overvinde for at få en 
fælles opfattelse af entreprenørskab. Det nye, som gør det muligt at 
indbefatte entreprenørskab på andre uddannelsesinstitutioner end de 
samfundsvidenskabelige og tekniske uddannelser, er en forståelse for, at 
entreprenørskab kan tage udgangspunkt i at uddanne til det 
foretagsomme menneske, som ikke – mest – fokuserer på 
forretningsplaner, økonomistyring og planlægning. Entreprenørskab kan 
tage udgangspunkt i personlige kompetencer som foretagsomhed, 
hvilket ikke er i modstrid med traditionelle fagfelter som økonomi, 
marketing osv. Den bidrager derimod med en forståelse af, hvordan 
individet får succes som entreprenør. 

7.3.2. Implikationer - Hvor kommer pengene fra? 
Danske studerende er i mindre grad vidende om sammenhængen 
mellem et velfærdssamfund og den nødvendighed, private virksomheder 
spiller i forhold til et lands betalingsbalance. Jeg kan ikke sige, at jeg 
forstår sammenhængen specielt dybt – dog kan jeg sige, at jeg i dag 
efter flere år som ph.d-studerende i det erhvervsøkonomiske felt har fået 
forståelse for, at vi ikke kan leve af at klippe hinandens hår. En 
grundlæggende fejl ved mange entreprenørskabskurser er præcis dette 
forhold, som Steven Spinelli beskriver, når han fortæller, hvad de på 
Babson forsøger at bibringe de studerende: 
 

“What we try to teach in entrepreneurship – what we believe 
in- is very special if you can get people to think this way. My 
role as an entrepreneur is to create value for everyone else 
and if I do that I’ll be rewarded. But my imperative is how 
can I do something special for you as a customer? Who else? 
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How about investors? Who else? How about suppliers? Who 
else? What about the government?  What if I ‘am supplying 
value to all of them? And what if all of them is seeking to ad 
value to me? That’s when entrepreneurship becomes a 
process – a lifestyle – a behavior. A whole way of living your 
life. That’s what we teach here.”    

 
Dette forhold er kerneproblematikken i at ændre et mindset hen imod, at 
entreprenørskab er vigtig for et lands overlevelse. Uden den forståelse 
vil mindsettet vanskeligt kunne ændres. 

7.3.3. Vi kan ikke leve af at klippe hinandens hår 
Så hårdt kan det siges, når man skal begrunde nødvendigheden af at 
have entreprenørskab som fag på videregående uddannelser. Ifølge 
GEM (2007) er der en stærk korrelation mellem lande, som fokuserer på 
uddannelse i entreprenørskab, og vækstraten af virksomheder, som 
overlever og dermed er med til positivt at påvirke betalingsbalancen. 
Uanset om hensigten er entreprenørskab eller intraprenørskab, er 
forståelsen af ”hvor pengene kommer fra” et vigtigt grundelement i 
entreprenørskabsundervisning da det betoner individets betydning for 
samfundet.  

7.3.4. Tvang versus frihed 
Pædagogikkens store dilemma gennem tiderne er forholdet mellem 
tvang og frivillighed (Held & Olsen, 2008) For at opdrage og uddanne 
skal der ske en ændring fra én tilstand til en anden. Eksempelvis skal 
barnet lære at sidde stille ved bordet og bruge kniv og gaffel. Eller den 
studerende skal lære at argumentere analytisk og logisk stringent. Begge 
eksempler er beskrivelser af en bevægelse fra én tilstand til en anden. 
De tanker, som pædagoger har gjort sig over de betingelser, mennesket 
har for at lære – eller at blive bragt fra én tilstand til en anden, er kernen 
i pædagogikken. Skal man tvinge folk, eller skal man lokke folk? 19

Rousseau skrev i 1762: ”Let him be in freedom, let him act without 
saying what he should do” (Émile i Held & Olsen, 2008), hvilket 
indikerer, at Rousseau mente, at man skulle undgå at ødelægge noget 

 

                                     
19 Denne forestilling ses eksempelvis i det foregående afsnit om handlekompetence, hvor K. Schnack plæderer for, 
at man ikke skal tvinge børn til selvstændighed, men at det derimod er noget, de selv skal finde frem til. 
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iboende godt. Rousseau var også talsmand for, at man skulle lade 
individet finde sit eget potentiale. Læring kommer fra behovet for at 
lære, og jo mindre den voksne blander sig, jo større er sandsynligheden 
for at barnet lærer.  
En central tænkning hos Rousseau var konflikten mellem naturlig 
tilstand og social tilstand. Han sagde:”A citizen must give up the 
freedom to act as one, and act to the benefit for society.” Med dette 
rammer han en aktuel diskussion nemlig ”personligt liv kontra liv i 
samfundet”. Når vi uddanner studerende til at være mere foretagsomme 
med henblik på at blive entreprenører, hvem er det så, vi tænker, det 
skal være godt for? Er det individet selv, eller er det statens/samfundets 
behov for at sikre et tilstrækkeligt antal økonomiske forsørgere? Er 
entreprenørskabsundervisning kun godt? Er der en fare ved at fokusere 
så kraftigt på entreprenørskab, at det får karakter af noget doktrinært? 
Uddannelse i entreprenørskab er også en pædagogisk opdragelse, som 
har nogle implikationer. Det gavner den enkelte, hvis 
entreprenørskabsundervisning har fokus på foretagsomhed og ikke 
udelukkende har fokus på at starte egen virksomhed. Dermed mener jeg, 
at (ud)dannelse til foretagsomme individer skal hjælpe de studerende til 
frit at kunne vælge de handlinger, som de og/eller samfundet ønsker.  

7.4. Afslutning  
Entreprenørskabsundervisning bør tage udgangspunkt i både personlige 
og faglige kompetencer. 
Det er naturligvis sådan at faglig viden om virksomheders formelle drift 
og udfordringer er vigtig viden for en kommende entreprenør. Det er en 
afgørende faktor for overlevelse, at man ved, hvordan og hvor man 
henter viden, hvis man støder på problemer, man ikke ved, hvordan man 
skal klare. Uden den fornødne personlige kompetence og foretagsomhed 
risikerer alle teorierne og al viden at forblive intentioner om at handle 
uden at blive til forandrende handlinger som skaber værdi for andre. 
 
Det er naturligvis en fordel at stå på begge ben og dermed også en 
fordel, at entreprenørskabsundervisning tager udgangspunkt i at udvikle 
begge ben.  
De personlige færdigheder er vigtige egenskaber at udfolde og træne for 
at lykkes som entreprenør. Eksempelvis egenskaber som self-efficacy 
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øger personens oplevelse af kompetent at anvende teoretisk viden i 
praktisk handlen. Den didaktiske opbygning af 
entreprenørskabsundervisning sikrer dette ved at indtænke mange krav 
om handling, altså give tilpas udfordrende skub, så troen på, at det 
nytter at omsætte den viden, man har, til værdi for andre. Som sagt: 
Viden uden handling er frugtesløs, og handling uden viden er farlig.  
 
Denne afhandling har udfoldet den del af 
entreprenørskabsundervisningen, som har de personlige egenskaber som 
udgangspunkt – evnen til at være foretagsom. Dermed ikke, sagt at det 
ikke er lige så vigtigt med faglige færdigheder – naturligvis er det et 
spørgsmål om at træne begge typer af færdigheder. Problemerne opstår, 
hvis der kun tages udgangspunkt i de faglige færdigheder ud fra en 
holdning om, at hvis man har faglig viden nok, så handler man nok også 
på det. Den holdning er udfordret i denne afhandling, og der er 
argumenteret for, at træning i foretagsomhed ved at planlægge en 
omsættelse af faglig viden i krav om handling er en farbar vej, hvis både 
de personlige og faglige færdigheder skal virke hen mod ønsket om flere 
og bedre entreprenører i Danmark.  
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Dansk resume 
 

"Foretagsomhed er en nødvendighed – en uendelig vilje til at 
skabe det bedste af det bedste - til uafladeligt at finde nye 
måder til forbedring."   

 (Peter Bang, stifter af B & O) 
 
Der er efterhånden en generel konsensusholdning til, at uddannelser skal 
fokusere på, at studerende skal omsætte deres viden til værdi for andre. 
Der er derimod ikke skrevet noget om, hvordan man sikrer, at dette sker. 
Det ligger implicit, at ”undervises” der i entreprenørskab, så bliver 
studerende også entreprenørielle. Men hvordan skal denne undervisning 
se ud? Begreber som ”selvstædighed og ”evne til at skabe nyt” er ikke 
fag-faglige færdigheder, men sigter mod en ændring i adfærd, som ikke 
direkte kan gøres til genstand for undervisning inden for de nuværende 
undervisningsrammer. Hvis læringsmål som ”selvstændighed” og ”evne 
til at skabe nyt” skal gøres til læringsmål, kræver det givetvis en ændret 
form for pædagogik og didaktik . 
 
Det er min grundlæggende pointe, at det ikke er nok at få folk til at se 
muligheder, men at man på de videregående uddannelser også må skabe 
vilje og tryghed til at handle på dem, hvis man vil opnå den 
transformation, som der lægges op til i tankerne om det entreprenørielle 
universitet (Clark, 1998 in Jacobs et al., 2003).  
 
Afhandlingens forskningsspørgsmål lyder: 
Hvordan kan et læringsteoretisk og psykologisk udgangspunkt 
understøtte udviklingen af en foretagsomhedspædagogik for 
entreprenørskabsundervisning på de videregående uddannelser?   
 
Den eksisterende litteratur lader sig indordne nogenlunde i forhold til to 
hovedsynspunkter: undervisning i enkeltdiscipliner – faglige 
kompetencer – og undervisning i personlige kompetencer. Denne 
opdeling afspejler om, entreprenørskabsundervisning omhandler 
primært teoretisk viden eller praktisk handlen. Davidsson (2002) 
udtrykker det på denne måde: ”Entrepreneurship education can be about 
or for entrepreneurship” (Davidsson et al., 2001).  
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I afhandlingen tages der udgangspunkt i 
entreprenørskabsundervisningsteori for at afdække huller i den 
eksisterende viden om udfoldelsen af foretagsomhed i 
entreprenørskabsundervisning på de videregående uddannelser. Med 
dette udgangspunkt argumenteres ud fra to teoretiske vinkler, som 
tilsammen giver et anderledes perspektiv på den grundlæggende 
entreprenørielle færdighed/evne – foretagsomhed. De to teoretiske 
vinkler er: den læringsteoretiske og den kognitionspsykologiske vinkel.  
 
Denne afhandlings formål er at undersøge, hvordan 
entreprenørskabsundervisningens intention om at fremme studerendes 
foretagsomhed kan styrkes gennem at inddrage didaktiske principper fra 
psykologisk og pædagogisk teori. For at gøre dette udvikler jeg som en 
del af min teoretiske for-forståelse en idealtypisk model for 
foretagsomhedsdidaktik med udgangspunkt i blandt andet teorier om 
self-efficacy (Bandura, 1997), somatiske markører (Damasio, 1999), 
adaptation (Piaget, 1973) og handlingsrettet pædagogik (Kolb, 1984; 
Dewey, 1974) o.a. Denne model guider mine feltforskningsaktiviteter af 
entreprenørskabsundervisningsdidaktik i 4 cases. Disse cases er:  
Babson College i USA 
StartUp Companys kursus: Operation startup. Københavs universitet 
Kaospiloterne i Århus 
Centre for Entrepreneurial Learning. Enterprisers – what are you 
waiting for? Cambridge University, UK  
 
Casestudierne bruges til at udfordre og videreudvikle modellen frem 
mod en empirisk korroberet model (skubmetoden), som jeg diskuterer 
og illustrerer hvordan kan bringes i anvendelse i 
entreprenørskabsundervisningen. 
 
Afhandlingen leverer et bidrag til området entreprenørskabs-
undervisning. Bidraget er et psykologisk og læringsteoretisk perspektiv 
på et erhvervsøkonomisk felt, entreprenørskabsundervisning.  
Afhandlingen giver en beskrivelse af de elementer i 
entreprenørskabsundervisningen, som understøtter foretagsomhed og 
den er samtidig en teoretisk forståelsesramme for foretagsomhed som 
begreb og dermed for de underliggende mekanismer, som kan fremmes 
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for at sikre foretagsomhed som kompetence. Denne metode er beskrevet 
og hedder skubmetoden. Skubmetoden beskriver, hvordan den indre 
intention og ”tanker om at handle” kan skubbes frem til handling af en 
underviser gennem et krav om handling for dermed at blive til en 
forandrende handling. Det er afhandlingens bidrag at påvise, hvorledes 
disse krav om handling kan internaliseres som en evne, der kan 
identificeres som foretagsomhed. 
 
Den underliggende antagelse i denne afhandling er, at det er vigtigt at 
sikre, at højtuddannede omsætter deres viden til værdi for andre. Der er 
et samfundsmæssigt krav om, at den viden, højtuddannede besidder, 
skal omsættes til samfundsmæssig værdi på det globale marked og 
således sikre, at Danmark også i fremtiden udvikler forretninger, 
koncepter og patenter, som sikrer vores velfærdssamfund. Det er således 
en underforstået antagelse, at afhandlingen ønsker at bidrage til at sikre 
foretagsomhed i undervisningen, således at flere vil starte egne 
virksomheder på sigt. Dette er dog ikke det eneste perspektiv, da 
naturligvis ikke alle kan eller skal starte egen virksomhed, men alle 
højtuddannede skal kunne omsætte deres viden til værdi og besidde den 
kompetence, som gør, at de handler på deres viden og sætter 
forandrende handlinger i gang. Denne adfærd er foretagsomhed, og den 
er ønskelig alle steder i organisationer og virksomheder. Både 
ingeniøren i den mellemstore virksomhed, underviseren, historikeren på 
et museum og økonomen i et firma har gavn af at være foretagsomme 
og omsætte den viden, de har, til forandrende handlinger, som både 
giver dem selv og virksomheden trivsel og fremgang.  
 
Afhandlingen tager videnskabsteoretisk udgangspunkt i en kritisk 
realisme, hvor det er antagelsen, at det er muligt at observere på objekter 
uden at påvirke dem i så stor grad, at en væsentlig anden virkelighed 
ville udfolde sig, hvis observatøren ikke havde været til stede. Sagt med 
andre ord er det muligt at se på objekter og finde tegn, som kan 
beskrives i en teori. Disse tegn er tolkede af observatørens for-forståelse 
og dermed ikke ufarvede. Det er i denne afhandling en konsekvent 
metode at være åben med disse tolkninger og farvede teoretiske briller, 
således at læseren kan se, hvor og hvordan der er tolket. På den måde 
fremkommer en metode, som er afhandlingens bidrag; Alle de små krav 
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om handling, som underviserne giver de studerende, er netop den 
metode som gør en forskel i forhold til at understøtte foretagsomhed. 
 
Et bidrag i afhandlingen er også at pege på vigtigheden af relevante 
læringsmål i de nye uddannelser, som fokuserer på entreprenørielle og 
innovative kompetencer. Det er afhandlingens bidrag at pege på 
konkrete læringsmål for at sikre, at de studerendes læring bliver så 
relevant og gennemskuelig som muligt. Det er tidligere undersøgt, at 
eksamen kommer før undervisning på den måde, at de studerende læser 
med henblik på, hvordan de bliver evalueret til eksamen. Dette fænomen 
hedder washback (Caudery, 2002). For at understøtte foretagsomhed og 
innovation er det vigtigt at definere, hvordan disse kompetencer kan 
evalueres, så det bliver muligt at udmåle interpersonelle kompetencer 
som foretagsomhed og innovativ evne på linje med akademiske 
kompetencer som analytisk og abstrakt ræsonnering. Afhandlingen 
peger på nødvendigheden af at definere, hvordan man kan beskrive 
disse læringsmål, så washback kan bruges konstruktivt og fremadrettet. 
 
Afhandlingen bidrager med at indkredse den særlige didaktik, som 
fremmer foretagsomhed. Denne metode kaldes skubmetoden. 
Skubmetoden er identificeret gennem observation i 
entreprenørskabskurser, men de videre perspektiver for metoden er, at 
Skubmetoden vil kunne anvendes i andre fag, som ønsker at fremme 
foretagsomhed. Dette gælder eventuelt også i forhold til ledelse og 
kravet om foretagsomme medarbejdere.  
Konklusionen på afhandlingens forskningsspørgsmål er, at 
foretagsomhed kan understøttes ved at stille krav om handling og 
dermed sikre, at ”indre tanker om handling” (intention) bliver bragt 
frem til forandrende handlinger. Ved at gentage mange skub og krav om 
forandrende handlinger internaliseres de oplevelser af mestring, som er 
fundamentet for et højt self-efficacy, hvilket er en positiv, fremmende 
faktor for at udvikle foretagsomhed. Dermed er skubmetoden med til at 
fremme foretagsomhed på videregående uddannelser.   
 
Denne afhandling har udfoldet den del af 
entreprenørskabsundervisningen, som har de personlige egenskaber som 
udgangspunkt for evnen til at være foretagsom. Dermed ikke sagt, at det 
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ikke er lige så vigtigt med faglige færdigheder – naturligvis er det et 
spørgsmål om at træne begge typer af færdigheder. Problemerne opstår, 
hvis der kun tages udgangspunkt i de faglige færdigheder ud fra en 
holdning om, at hvis man har faglig viden nok, så handler man nok også 
på den. Den holdning er udfordret i denne afhandling, og der er 
argumenteret for at træning i foretagsomhed ved at planlægge en 
omsættelse af faglig viden i krav om handling er en farbar vej, hvis både 
de personlige og faglige færdigheder skal virke hen mod ønsket om flere 
og bedre entreprenører i Danmark.  
 
Afhandlingen er en del af IDEA’s bevilling og er iværksat som en ph.d. 
inden for området Innovativ Pædagogik. IDEA (International Danish 
Entrepreneurship Academy) blev i 2005 startet med det hovedformål at 
understøtte viden, formidling og forskning inden for entreprenørskabs-
undervisning på videregående uddannelser (www.idea-denmark.dk).  
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Summary in English 
 
“Enterprise is a necessity – an unending commitment to 
create the very best – to constantly find new ways to 
improve”.  
(Peter Bang, founder of B&O)  
 

By now there is a general consensus that education should focus on 
students transforming their knowledge into value for others. However, 
there is nothing in writing about how to ensure that this happens. It is 
implicit that if students are taught entrepreneurship, they will 
automatically become entrepreneurial. But what should such teaching 
involve? Concepts like “autonomy” and “ability to innovate” are not 
professional skills in terms of subjects, but aim at a change in behaviour 
that cannot directly be the subject of education within the current 
learning environment. If learning objectives, such as “autonomy” and 
“ability to innovate” should indeed be learning objectives, it certainly 
requires a different form of pedagogy and didactics.  
 
It is my fundamental point that it is not enough to get people to see 
possibilities, but that in higher education they must also create a 
commitment and confidence to act on them if they want to achieve the 
transformation that is wanted regarding the entrepreneurial university 
(Clark, 1998 in Jacobs et al., 2003).  
 
The research question of this thesis is as follows:  
How can a learning-theoretical and psychological basis support the 
development of enterprise pedagogy for entrepreneurship education in 
higher education?  
 
The existing literature fits roughly when considering two main views: 
teaching of individual disciplines – professional skills – and teaching of 
personal skills. This division reflects whether entrepreneurship 
education focuses primarily on theoretical knowledge or practical 
action. Davidsson (2002) puts it this way: “Entrepreneurship education 
can be about or for entrepreneurship” (Davidsson et al., 2001).  
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The thesis takes its starting point in the theory of entrepreneurship 
education in order to identify gaps in existing knowledge about the 
unfolding of enterprise in entrepreneurship education in higher 
education. I argue from two theoretical angles which combined give a 
different perspective on the fundamental entrepreneurial 
competence/skill – enterprise. The two theoretical angles are as follows: 
the learning-theoretical and the cognition-psychological. 
 
This purpose of this thesis is to examine how the entrepreneurship 
education’s intention to promote student entrepreneurship can be 
strengthened through the involvement of didactic principles from 
psychological and pedagogical theory. To do this I develop, as part of 
my theoretical previous understanding, an ideal-typical model of 
enterprise didactics based on, among others, theories on self-efficacy 
(Bandura, 1997), somatic markers (Damasio, 1999), adaptation (Piaget, 
1973) and action-oriented pedagogy (Kolb, 1984; Dewey, 1974) and 
others. This model will guide my field research activities of 
entrepreneurship education didactics in four cases. These cases are:  
• Babson College, USA  
• Startup Company Course: Operation Startup. Copenhagen University 
• Kaospiloterne (the Chaos Pilots). Aarhus 
• Centre for Entrepreneurial Learning: Enterprisers – what are you 
waiting for? Cambridge University, UK  
 
The case studies are used in order to challenge and further develop the 
model towards an empirically corroborated model (the push-method), 
which I discuss and illustrate how can be applied in entrepreneurship 
education.  
 
The thesis provides a contribution to the field of entrepreneurship 
teaching. The contribution is a psychological and learning theoretical 
perspective on a business-economic field, entrepreneurship teaching.  
The thesis makes a description of the elements of entrepreneurship 
education that support enterprise, and it is also a theoretical frame of 
understanding for entrepreneurship as a concept and thus the underlying 
mechanisms that can be promoted to ensure entrepreneurship as a 
competence. This method is described and named “the push-method”. 
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The push- method describes how the inner intention and “thoughts of 
action” can be pushed towards action by a teacher through a call for 
action in order to become an action that changes things. The 
contribution of this thesis is to demonstrate how these demands for 
action can be internalised as a competence that can be identified as 
enterprise.  
 
The underlying assumption in this thesis is that it is important to ensure 
that highly trained people transform their knowledge into value for 
others. It is a societal requirement that the knowledge of highly skilled 
people be transformed into societal value in the global market and thus 
ensure that Denmark also in the future can develop businesses, concepts 
and patents, which ensure our welfare society. It is thus an implicit 
assumption that this thesis wishes to contribute to ensuring enterprise in 
education so that more people will start their own companies in the 
future. This, however, is not the only perspective, because obviously not 
everyone can or should start their own business, but all highly trained 
people should be able to transform their knowledge into value and 
possess the skills that enable them to act on their knowledge and start 
actions that change things. This behaviour is enterprise, and it is 
desirable everywhere in organisations and companies. The engineer in 
the medium-sized company, the teacher, the historian at a museum and 
the economist of a firm all benefit from being enterprising and 
transforming their knowledge into changing actions that make both 
themselves and the company thrive and prosper. 
 
The thesis takes its scientific-theoretical starting point in a critical 
realism, in which it is assumed that it is possible to observe the objects 
without influencing them so much that a significant other reality would 
unfold if the observer had not been present. In other words, it is possible 
to look at objects and find signs that can be described in a theory. These 
signs are interpreted by the observer’s previous understanding and 
consequently not uncoloured. A consistent approach of this thesis is to 
be open regarding these interpretations and coloured theoretical glasses 
so that it is obvious to the reader where and how the interpretations have 
been made. Thereby, a method is revealed – a method which is this 
thesis’s contribution; all the small demands for action that the teachers 
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give the students are precisely the method that makes a difference 
concerning the support of enterprising. 
 
A contribution of the thesis is also to point at the importance of relevant 
learning objectives in the new educations that focus on entrepreneurial 
and innovative competences. The thesis contributes by identifying 
specific learning objectives to ensure that student learning is as relevant 
and transparent as possible. Previous studies have shown that exam 
comes before teaching because students study based on how they are 
evaluated at the exam. This phenomenon is called washback (Caudery, 
2002). To support entrepreneurship and innovation it is important to 
define how these skills can be evaluated so it becomes possible to 
evaluate interpersonal skills such as entrepreneurship and innovative 
capacity in line with academic skills such as analytical and abstract 
reasoning. The thesis identifies the need to define how to describe these 
learning objectives, so that washback can be used constructively and 
also in the future.  
 
The thesis helps to identify the specific didactics that promotes 
entrepreneurship. This method is called the push-method. The push-
method is identified through the observation of entrepreneurship 
courses, but the perspective of the method is that it will be usable in 
other disciplines that want to promote entrepreneurship and possibly 
also in relation to management and the requirement of enterprising 
employees.  
The conclusion of the thesis’s research question is that enterprise can be 
supported by requiring action and thus ensure that the “inner thoughts 
about action” (intention) will lead to changing actions. By repeating 
many “pushes” and requirements for changing actions, the experiences 
of coping, which is the foundation for high self-efficacy, will be 
internalised. This is a favourable and encouraging factor for developing 
entrepreneurship. Thus, the push-method helps promote 
entrepreneurship in higher education.  
 
This thesis has unfolded the part of entrepreneurship education which 
has personal characteristics as a basis for the ability of enterprising. This 
is not to say that it is not equally important to have professional skills – 
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of course it is a matter of training both types of skills. Problems arise if 
the starting point is taken only in the professional skills and with the 
position that if there is enough professional knowledge, the entrepreneur 
will probably act on it. This position is challenged in the present thesis, 
and it has been argued that training in entrepreneurship by planning a 
transformation of academic knowledge into the demand for action is a 
viable option in order for both the personal and professional skills to 
work together toward the desire for more and better entrepreneurs in 
Denmark.  
 
The present thesis is part of IDEA’s grant and is undertaken as a Ph.D. 
in the field of innovative pedagogy. IDEA (International Danish 
Entrepreneurship Academy) was started in 2005 with the primary aim to 
support knowledge, dissemination and research within the 
entrepreneurship teaching at institutions of higher education (www.idea-
denmark.dk). 
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Bilag 1 
Oversigt over videnskabelige magasiner indenfor 
entrepreneurship 
Annual Research Reviews  

Katz, J.A. Editor. Advances in the study of entrepreneurship firm emergence and growth . 
Greenwich, CT: JAI Press. 

Liebcap, G. (Editor). Advances in the study of entrepreneurship, innovation and economic 
growth . Greenwich, CT: JAI Press. 

McGee, J. and Thomas, H. The technology, innovation, entrepreneurship and competitive 
strategy series. Elsevier Science. 

Annual Proceedings  

Babson Entrepreneurship Research Conference, Frontiers of Entrepreneurship Research. Babson 
College: Babson Park, MA. 

International Council For Small Business World Conference Proceedings and the US 
Association for Small Business and Entrepreneurship Proceedings are organized by year by the 
Small Business Advancement Electronic Resource. 

Research at the Marketing/Entrepreneurship Interface, sponsored by the AMA-MEIG. If this 
link does not work, contact Gerald Hills . 

Refereed Scholarly Journals - Aimed at Entrepreneurship Academicians  

The Generally Recognized "Big 5" of Entrepreneurship Research 

It used to be 3, but with SBE in SSCI, it had to grow 

1. Journal of Business Venturing (Publisher: Elsevier) (ABI) (SSCI) 
2. The Journal of Small Business Management (Publisher: West Virginia Univ. & ICSB) 

(ABI) (SSCI) 
3. Small Business Economics (ABI)(SSCI) (Publisher: Kluwer) 
4. Entrepreneurship and Regional Development (Publisher: Taylor & Francis) 
5. Entrepreneurship: Theory and Practice (Publisher: Baylor Univ.)(ABI) 

The Other Journals  

6. Academy of Entrepreneurship Journal (available online) (Publisher: Academy of 
Entrepreneurship) 

7. Asian Journal of Business and Entrepreneurship (Publisher: Research Institute for 
Business and Entrepreneurship, Keimyung University, Korea) 

8. Creativity and Innovation Management (Publisher: Blackwell) (Anbar) 

http://eweb.slu.edu/index.php?option=content&task=view&id=40�
http://isbn.nu/1559385200/price�
http://isbn.nu/1559385200/price�
http://www.elsevier.com/inca/tree/?key=B1TIEC�
http://www.elsevier.com/inca/tree/?key=B1TIEC�
http://www.babson.edu/entrep/fer/index.html#top�
http://www.icsb.org/�
http://www.icsb.org/�
http://www.icsb.org/�
http://www.sbaer.uca.edu/�
http://www.uic.edu/cba/ies/symposia.html�
mailto:gerald.e.hill@uic.edu�
http://www.elsevier.com/inca/publications/store/5/0/5/7/2/3/�
http://www.be.wvu.edu/serve/bureau/jsbm.htm�
http://www.wkap.nl/journalhome.htm/0921-898X�
http://www.tandf.co.uk/jnls/epn.htm�
http://business.baylor.edu/entrepreneur/default.aspx?pageID=241�
http://www.alliedacademies.org/archive/aej/aej.html�
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0963-1690&site=1�
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9. Business Journal for Entrepreneurs Quarterly  
10. Economic Analysis:A Journal of Enterprise and Participation (Publisher: Carfax UK) 
11. Economics of Innovation and New Technology (Publisher: Harwood/T&F) 
12. Enterprise and Innovation Management Studies (Publisher: Routledge) 
13. Entrepreneurial Executive (Publisher: Academy of Entrepreneurship) 
14. Entrepreneurship Development Review (Canada) 
15. Family Business Review (Publisher: Family Firm Institute) 
16. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research (Publisher: MCB) 
17. International Journal of Entrepreneurship  
18. International Journal of Entrepreneurship Education (Publisher: Senate Hall) 
19. International Journal of Entrepreneurship and Innovation (Publisher: IP Publishing) 
20. International Journal of Technological Innovation and Entrepreneurship (Publisher: 

Woodham Walter) 
21. International Small Business Journal (ABI) 
22. Journal of Applied African Business & Entrepreneurship  
23. Journal of Applied Management and Entrepreneurship  
24. Journal of Business and Entrepreneurship (Publisher: Association for 

Small Business and Entrepreneurship) 
25. Journal of Business Strategies (Publisher: Sam Houston State Univ.) 
26. Journal of Creative Behavior (Publisher: Creative Education Foundation) 
27. Journal of Developmental Entrepreneurship (Publisher: Norfolk State Univ.) 
28. Journal of Enterprising Culture (Publisher: World Scientific) 
29. Journal of Entrepreneurship (Publisher: Sage Publications, India) 
30. Journal of Entrepreneurship Education (available online) (Publisher: Academy of 

Entrepreneurship) 
31. Journal of Evolutionary Economics (Publisher: Springer) 
32. Journal of Extension (Publisher: Extension Journal) 
33. Journal of International Business and Entrepreneurship (Publisher: MARA Institute of 

Technology - Malaysia) 
34. Journal of International Entrepreneurship (Publisher: Kluwer) 
35. Journal of Microfinance (Publisher: Brigham Young University) 
36. Journal of Private Enterprise (Publisher: Association of Private Enterprise Education) 
37. Journal of Private Equity (Publisher: Institutional Investor, Inc.) 
38. Journal of Small Business and Enterprise Development (Publisher: Henry Stewart 

Publications/Emerald) 
39. Journal of Small Business & Entrepreneurship (formerly Journal of Small Business - 

Canada. No webpage yet - the link sends email to the editor.) 
40. Journal of Small Business Strategies (Publisher: Small Business Institute Directors 

Association) 
41. Journal of Small Business Finance (Publisher: JAI) 
42. Journal of Technology Transfer (Publisher: Kluwer) 
43. New England Journal of Entrepreneurship (Publisher: Sacred Heart University, CT) 
44. Quarterly Journal of Austrian Economics (Publisher: Transaction Publishers) 
45. Review of Austrian Economics (Publisher: Kluwer) 
46. Small Business and Enterprise Development (Publisher: Wiley - Became Journal of 

Small Business and Enterprise Development in 1998.) 
47. Small Enterprise Development: An International Journal (Publisher: Intermediate 

Technology Publications, UK) 
48. Small Enterprise Research: The Journal of SEAANZ (Publisher: SEAANZ) 

http://www.franklinpublishing.net/�
http://www.carfax.co.uk/eca-ad.htm�
http://www.tandf.co.uk/journals/gb/10438599.html�
http://www.carfax.co.uk/eim-ad.htm�
http://www.alliedacademies.org/entrepreneurship/index-ee.html�
http://www.ffi.org/resource/fbr.cgi�
http://www.emeraldinsight.com/ijebr.htm�
http://www.alliedacademies.org/entrepreneurship/ije.html�
http://www.senatehall.com/ijee�
http://www.ippublishing.com/general_entrepreneurship.htm�
http://www.sagepub.co.uk/journal.aspx?pid=105603�
http://www.huizenga.nova.edu/journals/jabe�
http://www.nova.edu/cwis/vpaa/journals.html�
http://www.nmsu.edu/jbe�
http://coba.shsu.edu/jbs/�
http://www.creativeeducationfoundation.org/jcb.shtml�
http://www.sba.muohio.edu/PageCenter/jde/�
http://www.worldscinet.com/jec/jec.shtml�
gopher://thyme.sagepub.co.uk/11/JournalsfromSage/CustomersinNorthCentral&SouthAmerica/ACompleteListingofJournalsfromSage/TheJournalofEntrepreneurship�
http://www.alliedacademies.org/entrepreneurship/index-jee.html�
http://www.alliedacademies.org/archive/aej/aej.html�
http://link.springer.de/link/service/journals/00191/index.htm�
http://www.joe.org/�
http://www.kluweronline.com/issn/1570-7385�
http://www.microjournal.com/�
http://www.apee.org/journal.html�
http://www.biz-lib.com/ZIIJPE.html�
http://titania.emeraldinsight.com/vl=130837/cl=52/nw=1/rpsv/jsbed.htm�
mailto:mlenko@%3cscriptlanguage='JavaScript'type='text/javascript'%3e%3c!--varprefix='ma'+'il'+'to';varpath='hr'+'ef'+'=';varaddy30093='lmail.'+'@'+'cencol'+'.'+'ca';document.write('%3ca'+path+'/''+prefix+':'+addy30093+'/'%3e');document.write(addy30093);document.write('%3c//a%3e');//--%3e%3c/script%3e%3cnoscript%3eThisemailaddressisbeingprotectedfromspambots,youneedJavascriptenabledtoviewit%3c/noscript%3e�
http://www.cba.uc.edu/cbainfo/sbida/jsbs�
http://hsb.baylor.edu/html/cel/ent/public.htm#JSBF�
http://www.wkap.nl/journalhome.htm/0892-9912�
http://business.sacredheart.edu/neje.html�
http://kapis.www.wkap.nl/kapis/CGI-BIN/WORLD/journalhome.htm?0889-3047�
http://titania.emeraldinsight.com/vl=130837/cl=52/nw=1/rpsv/jsbed.htm�
http://www.itdgpublishing.org.uk/sed.htm�
http://www.seaanz.asn.au/content/journals_landing.asp#journal�


330 
 

49. Venture Capital: An International Journal of Entrepreneurial Finance (Publisher: Taylor 
& Francis/Routledge) 

Other Journals Which Have Given Prominence To Entrepreneurship Papers  

48. Academy of Management Journal (SSCI) (ABI) (Publisher: Academy of Management) 
has sponsored special issues on New and Evolving Organizational Forms and 
International Entrepreneurship. 

49. Academy of Management Review (SSCI) (ABI) (Publisher: Academy of Management) 
has sponsored a special issue on Privatization and Entrepreneurial Transformation. 

50. Simulation and Gaming (SSCI) (ABI) (Publisher: Sage): The September 1994, 1995 and 
1996 issues were on the topic of "Simulation and Experiential Learning in 
Entrepreneurship Education. 

51. Journal of Organizational Change Management (ABI) (Publisher: MCB) 
52. Journal of Management Education (SSCI) (ABI)(Publisher: Sage) 
53. Strategic Management Journal (SSCI, ABI) Volume 22, Issue 6-7, 2001. Strategic 

Entrepreneurship: Entrepreneurial Strategies for Wealth Creation. (Publisher: Wiley) 

Popular Periodicals Aimed At Entrepreneurs  

54. American Inventor 
55. Asian Venture Capital Journal  
56. Australian Venture Capital Journal  
57. Black Enterprise (ABI) 
58. Entrepreneur Magazine  
59. European Venture Capital Journal  
60. Inc. Magazine (ABI) 
61. National Small Business Journal  
62. The Network Journal's Website: A Magazine for Black Professionals and Entrepreneurs  
63. Savvy Magazine 
64. Minority Business Entrepreneur (MBE) Magazine 
65. Minority Business Today 
66. Small Business Economic Trends (ABI) 
67. The Small Business Journal  
68. Small Business Reports (ABI) 
69. Small Business Forum (ABI) 
70. UK Venture Capital Journal 
71. Venture Capital Journal  

Original Source: KATZ, J.A. (1991). The institution and infrastructure of entrepreneurship. 
Entrepreneurship: Theory & Practice, Spring, 15(3), 85-102. 

Another outstanding resource is the journal listing at the Information Centre for 
Entrepreneurship of the Jönköping International Business School University Library. 

For assistance, suggestions, or questions, please contact the EWEBmaster, Prof. Jerome Katz at 
 314-977-3864 , or you can email him by clicking here. 

 

http://www.tandf.co.uk/journals/routledge/13691066.html�
http://aom.pace.edu/amjnew/�
http://www.aom.pace.edu/amr/�
http://www.aom.pace.edu/amr/calls.htm�
gopher://thyme.sagepub.co.uk/11/JournalsfromSage/CustomersinNorthCentral&SouthAmerica/ACompleteListingofJournalsfromSage/Simulation&Gaming�
http://www.mcb.co.uk/liblink/jocm/jourhome.htm�
gopher://thyme.sagepub.co.uk/11/JournalsfromSage/CustomersinNorthCentral&SouthAmerica/ACompleteListingofJournalsfromSage/JournalofManagementEducation�
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jtoc?Type=DD&ID=83002157�
http://www.asiaventure.com/�
http://www.vcjournal.com.au/�
http://www.blackenterprise.com/�
http://www.entrepreneurmag.com/�
http://www.evcj.com/�
http://www.inc.com/�
http://www.mindspring.com/nss/032/032.html�
http://www.tnj.com/�
http://www.tsbj.com/�
http://www.venturecapitaljournal.net/�
http://www.hj.se/ice/�
http://www.hj.se/ice/�
http://eweb.slu.edu/index.php?option=content&task=view&id=72�
mailto:katzja@slu.edu�
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Bilag 2 Blooms taksonomi. 
 
1 . Viden 
Definition: Gengivelse af indl¾rt stof (der foreligger hos kilden) 
Niveauer: 1.1 Viden om fakta 
1.2 Viden om m.der p. og midler til at h.ndtere fakta 
1.3 Viden om generelle principper og teorier 
2 . Forst.else 
Definition: Anvende det indl¾rte, men ikke n¿dvendigvis s.ledes, at man kan 
relatere det til andet stof, eller forst.r det helt til bunds. 
Niveauer: 2.1 Overs¾ttelse (til sine egne ord og ved at give eksempler) 
2.2 Fortolkning (sammenfattende uddrag af det v¾sentligste) 
2.3 Ekstrapolation (implikationer og konsekvenser). 
3 . Anvendelse 
Definition: Benyttelse af generelle ideer, teorier, principper, procedurer og metoder 
i konkrete (nye) (problem) situationer. 
4 . Analyse 
Definition: Nedbrydning og afd¾kning af relationen mellem enkeltdele 
Niveauer: 4.1 Analyse af elementer 
4.2 Analyse af sammenh¾nge 
4.3 Analyse af organiserede principper (??) 
5 . Syntese 
Definition: Nedbrydning og afd¾kning af relationer mellem enkeltdele. 
Niveauer: 5.1 Fremstilling af en enest.ende kommunikation (f.eks. Den 
f¾rdige projektrapport). (At udf¾rdige en projektrapport 
betyder ikke n¿dvendigvis, at der er foretaget syntese) 
5.2 Fremstilling af en plan eller planlagte operationer 
5.3 Udledning af abstrakte relationer 
6. Vurdering 
Definition: Bed¿mmelse af givet materiale. 
6.1 Bed¿mmelse ud fra interne kriterier 
6.2 Bed¿mmelse ud fra eksterne kriterier. 
Litteraturliste. Bllom, B. S. o.a. (1956): "Taxanomi of Educational Objectives. The 
Classification of Educational Goals. Handbook 1: Cognitive Domain". New York: David 
McKay Company, Inc. (7. oplag 1972) 
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Bilag 3 Solotaksonomien 
 

 
 
 
 
 
 
 
(Biggs 2003) 
 
 
 

    
Førstrukturel Misforstået 
Strukturel/ 
enkel 

Opregne, referere, identificere, navngive, 
beskrive, redegøre 

Multistrukturel/ 
sammensat 

Sammenfatte, beskrive, strukturere 

Relationel/ 
relateret 

Analysere: sammenligne, relatere (mellem/til), 
forklare (ligheder/ forskelle, styrker/svagheder, 
årsag/virkning), sætte ind i en sammenhæng 

Abstrakt/ 
 udvidet 

a) anvende (på fremmed case), under-søge, 
kritisere, teste, argumentere, forudsige, bedømme, 
diskutere. 
b) reflektere (grundlag for erkendelse) 
c). Teoretisere, generalisere, formulere hypoteser, 
understøtte, nuancere, modificere kendt teori 
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Bilag 4. Babson learning goals 
© 2009 BABSON COLLEGE. ALL RIGHTS RESERVED. BABSON PARK, MA 02457-0310. 781-235-1200 

Return to Babson.edu | Contact Us | Sitemap 

search 

ADMISSION PROCESS SCHOLARSHIPS AND COST THE STUDENT EXPERIENCE ACADEMICS CAMPUS 
RESOURCES VISITING 

Babson > Ugrad > Academics > Curriculum > Learning Goals 

Concentrations Curriculum Overview Faculty Leadership Programs Study Abroad 

Course Catalog | Foundations of Management and Entrepreneurship | Learning Goals 

Learning Goals 

Knowing and understanding everything you possibly can about business isn’t enough, at least not for a 
Babson graduate. In talking with 

business leaders around the world, we found that they considered certain abilities vital for the success 
of their employees. We have 

incorporated these abilities into our curriculum and as you progress through the Foundation, 
Intermediate, and Advanced levels, you will 

continually refine these skills. 

Rhetoric – You will explore, reflect, analyze, and communicate critically and effectively. 

Quantitative and Information Analysis – You will think logically; reason quantitatively; develop and 
modify models inductively; utilize 

technology to access, synthesize, and analyze data; and communicate your conclusions accurately and 
effectively. 

Entrepreneurial and Creative Thinking – You will identify, assess, and shape opportunities in a variety 
of contexts. You will use creative 

and innovative approaches to develop and act on opportunities to create value for stakeholders and 
society. 

Global and Multicultural Perspectives – You will know the historical and cultural contexts in which you 
live and operate and meet the 

challenges presented by a world characterized by diverse cultures and ways of knowing. 

Ethics and Social Responsibility – You will be prepared and willing to be responsible members of society 
and will be committed to 

continually developing intellectual, ethical, social, and professional character and abilities. 

Leadership and Teamwork – You will be adept at leading and functioning effectively in teams. 
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Critical and Integrative Thinking – As you continue to grow in competence in your chosen field, you will 
understand the limiting nature of 

the artificial barriers between disciplines and utilize an integrated, holistic approach to learning and 
decision making. 

Babson College - Ugrad - Learning Goals Page 1 of 1 

http://www3.babson.edu/babson2ndgen/Ugrad/Academics/Curriculum/learning_goals... 27-09-2009 
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Bilag 5. Mail fra Bill Bygrave 
 
 
 
Hello Anne: 
We do not have any formal techniques for evaluating entrepreneurial 
behavior; for example, self-reporting questionnaires.  But we do have 
plenty of opportunities to observe student’s behaving entrepreneurially:  
We have “hatcheries” for both undergrad and grad students who are 
trying to launch and launching fledgling businesses; most 
entrepreneurship students write at least one business plan; and most 
important,  we track what students do after they graduate.  One 
interesting finding from our surveys of alumni is that former 
entrepreneurship students are approximately twice as likely to start full-
time businesses as non-entrepreneurship students.  And perhaps even 
more interesting is that 40% of former entrepreneurship students have 
started one or more full-time business since they graduated from 
Babson. 
 
In my opinion, the real test of the value of an entrepreneurship 
education is what students do after they graduate.  That is why we 
periodically survey our alumni. 
 
Best cheers, 
Bill Bygrave 
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Bilag 6. Student statistic from Babson College 
 

 
 



337 
 



338 
 



339 
 



340 
 



341 
 



342 
 



343 
 



344 
 



345 
 



346 
 



347 
 



348 
 



349 
 



350 
 



351 
 



352 
 



353 
 



354 
 



355 
 



356 
 



357 
 



358 
 



359 
 



360 
 



361 
 



362 
 



363 
 



364 
 



365 
 



366 
 



367 
 



368 
 



369 
 



370 
 



371 
 



372 
 



373 
 



374 
 



375 
 



376 
 



377 
 



378 
 



379 
 



380 
 



381 
 



382 
 



383 
 



384 
 

 
 



385 
 

 
 
 

 
 
 



386 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



387 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



388 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Liste over bilag
	Figuroversigt
	Forord
	Kapitel 1. Indledning
	1.1  Indledning
	1.2. Vigtigheden af entreprenørskab for Danmarks placering i den fremtidige verdensøkonomi
	1.3. Universiteternes nye rolle som mistbænke
	1.4. Entreprenørskabsforskning og forskning i entreprenørskabsundervisning
	1.4.1. Entreprenørskabsundervisning som forskningsområde.

	1.5. Afhandlingens forskningsspørgsmål
	1.6. Afhandlingens disposition
	Del 1: Elementerne i for-forståelsen
	Del 2: Cases
	Del 3: Konklusioner på tværs af casene og perspektivering

	1.7.  Bidrag til forskning i entreprenørskabsundervisning          (pointer fra konklusion)

	Kapitel 2. Videnskabsteori og metode
	2.0. Videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser
	2.0.1. Der er flere veje til Rom

	2.1. Om kritisk realisme
	2.2. Ontologiske og epistemologiske vinkler
	2.3. Brugen af kritisk realisme i afhandlingen
	2.4.Forskningsstrategi og metodisk analyseenhed
	2.4.1.Kombination af data og teori og forskningsstrategi

	2.5. Forskningsstrategi

	Kapitel 3. Teori
	3.0. Forskning i entreprenørskabsundervisning – et overblik
	3.1. Litteraturreview – forskellige kategoriseringer
	3.2. Forskning i entreprenørskabsundervisning – baggrund
	3.3. Litteraturreview
	3.3.1. Pædagogisk tilgang
	3.3.2. Læringsbegreb
	3.3.3. Sammenhænge mellem teori og praksis
	3.3.4. Logikker og ontologi
	3.3.5. Evalueringsformer

	3.4. Opsamling på litteraturreview
	3.5. Handling
	3.5.1. Handlekompetencebegrebets oprindelse
	3.5.2. Fra handlekompetence til foretagsomhed
	3.5.3. Opsamling på handlekompetence

	3.6. Hvad er læring?
	3.6.2. Erfaring og læring

	3.7. Hvordan lærer man nogen noget? Det læringsteoretiske udgangspunkt
	3.7.1. Didaktik i entreprenørskabsundervisning
	3.7.2. Undervisningens elementer

	3.8. Hvordan beskrives en didaktik om handling? En kognitionspsykologisk tilgang
	3.8.1. Psyke/soma i en kognitionspsykologisk vinkel
	3.8.2. At ændre adfærd – somatiske markører
	3.8.3. Self-efficacy
	3.8.3.1. Social Learning Theory
	3.8.3.2. Handlingens natur ifølge Bandura
	3.8.3.3. Udvikling af self-efficacy


	3.9. Adskillelsen mellem fornuft og følelse
	3.10. Opsamling på afsnit om, hvordan man lærer
	3.11. Model for foretagsomhedsdidaktik
	3.11.1. Modellens opbygning


	Kapitel 4. Cases
	4.0. Case som metode
	4.1. Observation som metodik
	4.1.1. Deltagerobservation kontra struktureret observation
	4.1.1.1. Deltagerobservation
	4.1.1.2. Struktureret observation


	4.2. Analyse af observationer
	4.3. Tolkning af cases
	4.4. Nogle overvejelser om validitet i forskningsprojektet
	4.4.1. Analytisk validitet
	4.4.2. Intern validitet
	4.4.3. Ekstern validitet
	4.4.4. Reliabilitet

	4.5. Hvordan skal casene læses?
	4.5.1. Tolkning af cases
	4.5.2. En oversigt over kodnings- og korroberingsprocessen


	Kapitel 5. De enkelte cases
	/
	5.1. Babson College
	5.1.1  Babson – en pilotcase
	5.1.2. Historik – baggrund
	5.1.3. Babson’s Mission:
	5.1.4. Interviews med undervisere
	5.1.4. Kollegiet – social interaktion for elitestuderende som didaktik
	5.1.5. Hvordan erfares gennem undervisning? Interview med studerende
	5.1.6. Evaluering af de studerende som”krav om handling”
	5.1.7. Delkonklusion: Babson College
	5.1.8. Hvordan erfaringerne på Babson påvirkede mit videre feltstudie

	5.2. Operation StartUp
	5.2.1. Baggrund for Operation StartUp
	/5.2.2. Historik
	5.2.3. Formål og læringsmål
	5.2.4. Kulturen på Operation StartUp
	5.2.5. Foretagsomhed som en tilrettelagt didaktik
	5.2.5.1. Ad a) Tilrettelæggelse af undervisning som primært teoretisk eller primært erfaringsbaseret.
	5.2.5.2. Ad b) På hvilken måde og i hvilket omfang understøtter underviserne:
	5.2.5.3. Ad c) Understøttes foretagsomhed hos deltagerne, og i givet fald: Hvordan fremmes foretagsomhed?
	5.2.5.4. Ad d) Hvilken udprøvning af foretagsomhed finder sted? Sammenhæng mellem læringsmål og eksamensformer.

	5.2.6. Delkonklusion
	5.2.7. Hvad tager jeg med mig fra Operation StartUp til næste case?

	5.3. Kaospiloterne
	5.3.1. Baggrund for Kaospiloterne
	5.3.2. Kaospilotuddannelsen i dag
	/5.3.3. Kulturen hos Kaospiloterne
	5.3.4. Observationerne
	5.3.5. Kaospiloternes værdier
	5.3.6. Indhold, formål og læringsmål
	5.3.7. Foretagsomhed som en tilrettelagt didaktik
	5.3.7.1. Ad a) Tilrettelæggelse af undervisning som primært teoretisk eller praksisbaseret.
	5.3.7.2. AD b) På hvilken måde og i hvilket omfang understøtter underviserne:
	5.3.7.3. Ad c) Understøttes foretagsomhed hos deltagerne, og i givet fald:
	5.3.7.4. AD d) Hvilken udprøvning af foretagsomhed finder sted? Sammenhæng mellem læringsmål og eksamensformer

	5.3.8. Delkonklusion - refleksioner undervejs
	5.3.9. Hvad tager jeg med mig fra Kaospiloterne til næste case

	5.4. Enterprisers - Centre for Entrepreneurial Learning
	5.4.1. Baggrund for Enterprisers
	5.4.2. Kulturen på Enterprisers
	5.4.3. Indhold, formål og læringsmål
	5.4.4.Foretagsomhed som en tilrettelagt didaktik
	5.4.4.1. Ad a) Tilrettelæggelse af undervisning som primært teoretisk eller praksisbaseret
	5.4.4.2. AD b) På hvilken måde og i hvilket omfang understøtter underviserne:
	5.4.4.3. AD c) Understøttes foretagsomhed hos deltagerne, og i givet fald: Hvordan fremmes foretagsomhed?

	5.4.5. Delkonklusion


	Kapitel 6. På tværs af casene
	6.1. Erkendelsesrejsen – datakorrobering
	6.2. Observationerne - opsamling om cases. Fra data til teori.
	6.3. Hvordan korroberer hver enkelt case data til en foretagsomhedsdidaktik?
	6.3.1. Forholdet mellem teori og praksis: Teori og dernæst handling.
	6.3.2. Hvordan ser jeg præcis de krav om handling, som er små skub?
	6.3.2.1. Entreprenørskab som handling.

	6.3.3. Krav om refleksion.

	6.4. Entreprenørskabspædagogik og -didaktik - skub metoden
	6.4.1. Foretagsomhedspædagogik
	6.4.2. Opsamling på teorier og empiriske fund
	6.4.3. Implikationer med skubmetoden
	6.4.4. Operationalisering af foretagsomhed
	6.4.5. Skubmetoden som bevidst didaktik - fra tavs viden til begrebsliggjort viden

	6.5. Krav om handling i klasseværelset et fordansket eksempel
	6.6. Foretagsomhed som et element i undervisningen kræver nye læringsmål og eksamensformer
	6.6.1. Erfaringer fra mine cases: Kaospiloternes og Operation StartUps proces-eksaminering
	6.6.1.1.Kaospiloternes evalueringskriterier
	6.6.1.2. Operation StartUp

	6.6.2. Læringsmålene for Kaospiloterne
	6.6.3. Læringsmålene for operation Startup
	6.6.4. Hvilken balance skal vælges? Personlige eller faglige læringsmål
	6.6.6. Sammenhæng i undervisning
	6.6.7. Hensigtsmæssige undervisningsformer
	6.6.7.1. Målbeskrivelser

	6.6.8. Karakterbeskrivelse af læringsmål i entreprenørielle fag
	6.6.9. Delkonklusion på nye læringsmål


	Kapitel 7. Perspektivering
	7.1. Svar på forskningsspørgsmål
	7.2. Afhandlingens bidrag til entreprenørskabsundervisning
	7.3. Diskussion - Entreprenørskabsundervisningen i Danmark op til 2008
	7.3.1. Fra jobtager til jobskaber
	7.3.2. Implikationer - Hvor kommer pengene fra?
	7.3.3. Vi kan ikke leve af at klippe hinandens hår
	7.3.4. Tvang versus frihed

	7.4. Afslutning
	Dansk resume
	Summary in English

	Litteraturliste

