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Velkommen til
E3U-Efteruddannelse i entreprenørskab for 

undervisere på alle 3 niveauer!

Seminar 1 



Præsentationsrunde

1. Navn
2. Hvad underviser du i og hvor?
3. Hvilken erfaring har du med entreprenørskab?
4. Hvorfor dette kursus?



Visionen i E3U

Visionen er lærere, der 
understøtter elevers 
entreprenørielle kompetencer 
på baggrund af refleksion, 
didaktiske valg og viden på 
tværs af uddannelsestrin

Entreprenørskab i nordiske 
skolesammenhænge er rettet mod at 
give eleverne kompetencer, som kan 
anvendes i mange sammenhænge 
personligt, socialt og 
samfundsmæssigt.

Entreprenørskabsundervisnings bliver 
således meget simpelt: den 
undervisning, der understøtter 
entreprenørielle resurser, 
kompetencer og erfaringer

(Nordisk Ministerråd, 2015)



Kolb’s experiential learning cycle
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Program idag
13.00 Velkomst, definitioner og eksempler på undervisning i/med 
entreprenørskab

14.30 Pause

15.00 Sarasvathy’s effectuation-logik og en vision for dit projekt

Formål med entreprenørskabsundervisning – forskellige paradigmer

17.15 Pause

17.30 Bird-in-hand i dit/jeres projekt

18.00 Let aftensmad

18.45 Sarasvathys begreber og LEGO
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Program i morgen
8.30 Velkommen tilbage

Introduktion til Karl Tomm samt gruppeøvelse 
med spørgsmålstyper i f.t. eget projekt

12.00 Frokost
13.00 Redefinition af udfordring 

Genovervejelse af ressource-kort
Teoretisk begrundelse for at dykke dybt i 
problemet

14.00 Etnografiske metoder – introduktion
14.30 Pause
15.00 Planlægning af feltarbejde,
15.30 Cirkelrefleksion og afrunding



Hele forløbet

 

15.01-16.01 Introduktion til formål, metoden og læringsformer

Arbejde med udfordringen

17.01-26.02 Udforske feltet ved brug af etnografiske metoder – analysere data – genskrive 
udfordringen

27.02-28.02 Kreativitet som begreb – kreativitet som værktøj

01.03-17.04 Eksperimentere med kreativitetsværktøjer i feltet – analysere erfaringen – genskrive 
udfordringen og lav en pretotype af et undervisningsdesign

18.04-19.04 Præsentation af undervisningsdesigns, nye underviserroller, organisatorisk 
forankring, ”den entreprenørielle skole”  



Eksempel fra HF-skole

Efter et teoretisk forløb om kolonialisering og effekterne heraf, 
bad underviseren eleverne om i grupper at vælge en tidligere 
koloni, som de ville arbejde med

De skulle forestille sig, at de overtog landet umiddelbart efter 
kolonitiden og skulle nu de lede landet. De skulle bl.a. beslutte 
styreform, flag, grundlov etc. De arbejdede med det i et stykke 
tid, hvor de af og til fik minioplæg om forskellige ting. 



Individuelt/parvis refleksion

Hvordan vil du gerne arbejde med innovation/entreprenørskab?
Hvilken slags innovation/entreprenørska vil du gerne arbejde 
med?



Gennemgående grupper
Gruppe A Gruppe B

Karin Birgitte

Morten Susanne

Kaj Elisabeth

Jens Line

Anja Anette

Inger



Første gruppemøde

Kan vi blive enige om en fælles definition af entreprenørskab?



Ændr 2. linje i overskriften 
til AU Passata Light

1. JANUAR 2016
AARHUS 
UNIVERSITET
CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE 
MEDIER

AU

Effectuation og en vision for dit projekt



Effectuation - en metode til at håndtere 
usikkerhed og skabe værdi for andre

Baseret på Sarasvathy 
(2001) m.fl.



Sarasvathy (2001/2012): ”Hvad gør 
entreprenører entrepreneurielle?”

•Baseret på empiriske undersøgelser af, 

hvordan entreprenører tænker og 

agerer

•En måde at håndtere usikkerhed på og 

dermed øge chancen for succes

•www.effectuation.org

•http://www.effectuation.org/sites/def

ault/files/documents/what-makes-entr

epreneurs-entrepreneurial-sarasvathy.p

df (engelsk version)

http://www.effectuation.org/
http://www.effectuation.org/sites/default/files/documents/what-makes-entrepreneurs-entrepreneurial-sarasvathy.pdf
http://www.effectuation.org/sites/default/files/documents/what-makes-entrepreneurs-entrepreneurial-sarasvathy.pdf
http://www.effectuation.org/sites/default/files/documents/what-makes-entrepreneurs-entrepreneurial-sarasvathy.pdf
http://www.effectuation.org/sites/default/files/documents/what-makes-entrepreneurs-entrepreneurial-sarasvathy.pdf


Mål- vs. middelstyret logik

www.effectuation.org



Hvorfor?

•Nedbringe usikkerhed i entrepreneurielle processer bredt 

forstået

•Modvægt til et temmelig målstyret uddannelsessystem



Effectuation er ikke altid godt



Kausale og effektuelle processer

Causation Effectuation
•Planlægning, planlægning, planlægning 

→ handling

•Der er et klart mål fra starten

•Midlerne ligger I nogle tilfælde også 

fast, I andre tilfælde kan de være 

fleksible

•Planlægning → handling → 

planlægning → handling

•Der er altid et overordnet billede, der 

kan motivere

•Midlerne/ressourcerne ændres 

undervejs

•På et tidspunkt opstår der mere klare 

mål



Fordele...

Causation Effectuation

-Hurtigste vej, hvis kendt 

proces

-Effektiv hvis muligt at 

planlægge

-Plads til fejl og iteration

- Robust mod forandringer

- Gør at vi kan handle nu

-uforudsete hændelser er 

muligheder



… og ulemper

Causation Effectuation

- Skrøbelig overfor 

forandringer

- Sjældent brugbar på 

’ukendt land´

- Kan handlingslamme os

-Mange løse ender

-Ingen konkrete mål



Summeøvelse

Snak med en, der ikke er i din gruppe: Hvornår arbejder jeres 

elever/studerende/kursister effektuelt? Hvis de ikke gør det 

nu, hvordan kunne de komme til at træne denne metode?



De 4 principper

•Bird-in-hand

•Affordable loss

•Strategic partnership/Crazy quilt

•Leveraging contingencies/The lemonade principle



Bird-in-hand

Tag udgangspunkt i de midler eller 

ressourcer, du allerede har til 

rådighed

–Hvem er du?

–Hvilken viden har du?

–Hvem kender du?



Affordable loss

•Nå markedet/et resultat med så 

få udgifter som muligt (tid, penge 

og andre ressourcer)

•Overvej ikke, hvad du kan 

tjene/vinde, men hvad du kan tåle 

at tabe.



Strategic partnership/crazy quilt

•Bygge partnerskaber og inddrage 

samarbejdspartnere

•Reducere usikkerhed ved at have 

kunder/ambassadører meget tidligt

•Brugerdreven innovation



Leverage of contingencies/lemonade 
principle

•Erkendelse af, at der altid vil ske 

noget uforudset

•Udnytte det uventede til en fordel

•I kausal tænkning prøver man 

derimod at undgå noget uventet 

ved at planlægge “alt”



Verdenssyn: Pilot-in-the-plane

● Kontrollere fremtiden frem for at forudsige den

● Sætte nye spil i gang (nye produkter på nye markeder)



Refleksions- og dialogøvelse

Overvej individuelt:

•Hvilket effektuelle princip bruger du mest p.t. (bevidst eller ubevidst)?

•Hvilket bruger du mindst?

•Hvilket bliver vigtigst i forbindelse med dit E3U-projekt? Hvorfor og hvordan vil du 

benytte dig af det?

Del med din makker, hvordan du vil bruge de vigtigste principper.



ME2-modellen



Aarhus-modellen (PACE)

http://mgmt.au.dk/fileadmin/user_upload/PACE_Final_16_02_16_til
_online.pdf 

http://mgmt.au.dk/fileadmin/user_upload/PACE_Final_16_02_16_til_online.pdf
http://mgmt.au.dk/fileadmin/user_upload/PACE_Final_16_02_16_til_online.pdf


Effectuation trin 1-3



Effectuation trin 4-6



Effectuation trin 7-9



Causation trin 10-12



Verden nu og efter - øvelse

• Visioner
• Visualisering
• Scenarier
• Imagination



Hvorfor?

• Selvom man arbejder effektuelt, er det vigtigt at have 
en overordnet vision som motivation og fokus

• Forestille sig og beskrive verden, som den ser ud, når 
udfordringen er løst

• Holder fokus på problemet/udfordringen, så I opnår 
en endnu bedre forståelse for den

• Undgå at være kreativ på kommando



Kronologi vs. kausalitet

Bager et al. (2010), p. 58



Udbytterig omvej

Bager et al. (2010), p. 58



Baggrund

�“… the capacity of seeing things in a way which 
afterwards proves to be true even though it cannot be 
established at the moment, and of grasping the essential 
fact, discarding the unessential, even though one can 
give no account of the principles by which it is done” 
(Schumpeter, 1934)



Øvelse (Verden nu/efter)
Del 1 (Individuelt) 10 min.

•Tag et stort stykke papir og opdel papiret med en streg

•Beskriv den nuværende udfordrende situation (tag gerne udgangspunkt I den udfyldte skabelon) på 
den ene side

•Beskriv den ønskede situation på den anden side

•Prøv at være så konkrete som muligt. tegn gerne frem for at skrive

Del 2 (i makkerpar) 10 min.

•Giv hinanden en kort introduktion til skitserne

•Stil spørgsmål til det, du ikke forstår

•Hvis tid find forskelle og ligheder
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Formål med entreprenørskabsundervisning – 
forskellige paradigmer



Definitionen på innovation

1.Noget nyt (ikke nødvendigvis positivt)

2.Schumpeter (1939): Innovation indtræffer, når virksomheder finder ud af, hvordan 

opfindelser kan indarbejdes i og skabe positive ændringer i deres forretningsmodel, i 

modsætning til rene opfindelser (inventions)

3.1950’erne-1980’erne Innovation handlede om at bringe ny teknologi eller anden 

forskning på markedet

forskning i laboratoriet à finde anvendelsesmuligheder for forskningen à kommercielle 

produkter

4.Noget nyt, originalt eller forbedret, der skaber værdi

5.Darsø: Innovation er at se muligheder og være i stand til at føre disse muligheder ud 

i livet på en værdiskabende måde. Ikke nødvendigvis økonomisk værdi



Definitioner af entreprenørskab

1. Entreprenøren er en særlig type af mennesker – forsøg på at isolere 

hans/hendes personlige egenskaber

2. Gartner (1988): Entreprenørskab defineres som etableringen af nye 

organisationer à
3. Shane & Venkataraman (2000): Entreprenørskab opstår, når foretagsomme 

individer og lukrative muligheder mødes

4. Sarasvathy (2001, 2011 m.fl.): Entreprenørskab ~ effectuation, som er en 

metode, som entreprenører typisk bruger  tidligt i entreprenørielle processer, 

hvor der er stor usikkerhed.



Shane & Venkataramans (2000) Individ-mulighedsnexus



Alle definitionerne er blevet bredere 
og lapper over hinanden!!



Hvad betyder det i undervisningsregi?

•Udbredt begrebsforvirring

•Innovation og entreprenørskab bliver 

relevant for alle

•Det kan læres



Venkataraman & Sarasvathy (2011):

Entrepreneurship as Method: Open

Questions for an Entrepreneurial Future

• Entreprenørskab som en metode på linje med den videnskabelige 

metode

• Accept/legitimitet kommer til at tage tid

• Entreprenørskab for alle

• Begrundelsen for, hvorfor vi er her



Metodens anvendelighed

Både non-profit og for profit:

–Start-ups

–Inden for eksisterende virksomheder og 

organisationer

–Foreninger, bevægelser, projekter m.m.



Entreprenørskabsundervisning i dk 
ifølge FFE 
”Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode idéer, og disse 

bliver omsat til værdi for andre. Den værdi, der skabes, kan være af økonomisk, 

kulturel eller social art.”

”Uddannelse i entreprenørskab handler således i bred forstand om, at 

undervisningen er tilrettelagt så elever og studerende udvikler:

• en innovativ og entreprenøriel tankegang (mindset)

• viden om innovation og entreprenørskab (viden/kognition)

• evner til at handle entreprenørielt” (kompetencer)



Taksonomi og dimensioner (FFE)



4 overordnede formål med 
entreprenørskabsundervisning



Nogle overordnede entreprenørskabsdidaktiske 
tilgange



Øvelse: Justering af verden efter og 
udfordring

• På baggrund af oplæg og gruppediskussioner:
• Præciser din tegning af “verden efter” Ok at tilføje ord 

• Prøv at beskrive din udfordring med en 1 eller få sætninger



Konkretisering af bird-in-hand

Set i forhold til  jeres foreløbige beskrivelse af jeres udfordring, skal I brainstorme 

på bird-in-hand:

● Hvem er jeg/vi?

● Hvad ved jeg/vi og kan jeg/vi?

● Hvem kender jeg/vi?
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Konkretisering af Sarasvathy’s begreber - en konkret øvelse



Vejledning 1. LEGO-øvelse

1.Byg en bil ud af LEGO-klodserne i 

kassen. Vejledningen til bilen starter på 

side 28.

2.I har 30 minutter til at bygge bilen.

3.Byg bilen NU!

4. Hvis en gruppe bliver færdig før tid, 

stopper vi øvelsen.



Refleksion 1. LEGO-øvelse

•Hvad gjorde I, da I fandt ud af, at der manglede sider I 

vejledningen og evt. klodser?

•Forsøgte I at sætte jer et nyt mål (f.eks. En anden slags bil), eller 

prøvede I at fastholde målet/planen og bygge bilen så godt I nu 

kunne?

•Lagde I mærke til musikken?

•Påvirkede den jer på nogen måde?



Vejledning 2. LEGO-øvelse
•Byg individuelt en bygning/noget, som du godt 

kunne tænke dig at bo i. Det kan være rundt, 

firkantet, have mange/få vinduer etc.

•Start med at tage et par håndfulde 

klodser/elementer, du allermest har lyst til at 

bruge. Du kan altid hente flere klodser og 

elementer, når du har lyst.

•Gå i gang med at bygge dit “hus” NU! 



Refleksion 2. LEGO-øvelse

•Hvordan valgte du klodser? Havde du en forestilling/plan om et bestemt hus?

•Hvordan blev din ide/forestilling/plan påvirket af, at du skulle samarbejde med en 

anden om byggeprojektet?

•Kom huset til at se ud, som du havde forestillet dig?

•Ser du dit hus som ”færdigt”

•Generelt: Hvordan var disse to øvelser?


