
Projekt Entreprenørskab i uddannelserne             www.eiu.dk 

    

 
 

Design dit eget menukort i entreprenørskab 

Har du brug for inspiration til, hvordan du, 

som underviser kan styrke dine studerendes 

entreprenørskabskompetencer? Vil du lære 

værktøjer til idégenerering, 

omverdensforståelse og kreativitet? Og vil du 

udvikle elementer til din egen 

undervisningspraksis? 

Projekt Entreprenørskab i uddannelserne 

inviterer dig og dine kollegaer til en endags 

workshop om entreprenørskabsundervisning. 

Formålet med workshoppen er, at 

deltagerne introduceres til forskellige 

værktøjer i relation til den enkelte 

undervisers kontekst, og efter workshoppen 

har deltagerne sin egen kasse med 

entreprenørskabsværktøjer og kan designe 

”sit eget entreprenørskabs menukort”.  

 

Workshoppens program indeholder: 
 Oplæg om hvad entreprenørskab og 

innovation er i en uddannelseskontekst. 

 Arbejde med en konkret 

innovationsudfordring (emnet afstemmes 

med uddannelsesleder) 

 Hands-on undervisning i og med konkrete 

entreprenørskabsværktøjer gennem 

slides, workshops, refleksionsøvelser og 

film. 

Deltagerne vil tage afsæt i egen 

undervisning.  

 

 

 

 

Endags workshop til undervisere 
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Dit konkrete udbytte er: 

 Viden om innovation og entreprenørskab 

i en uddannelseskontekst. 

 

 Mulighed for at arbejde med egen 

didaktik i forhold til at opøve dine 

studerendes 

entreprenørskabskompetencer. 

 

 Indblik i metoder til udvikling af 

undervisningsforløb og 

læringselementer, som kan fremme dine 

studerendes foretagsomhed, og som du 

har mulighed for på kurset at tilpasse din 

egen kontekst. 

 

 Konkrete værktøjer som: FIRE processen 

(Forstå, ideudvikle, realisering, 

evaluering), Design Thinking, 

progressionsmodellen, prototyping og De 

Bonos tænkehatte. 

 

 Inspiration til viderearbejde med emnet 

 

Workshoppens målgruppe 

Workshoppen er for alle undervisere fra 

Erhvervsakademi Aarhus, Erhvervsakademi 

Dania, Erhvervsakademi MidtVest, Aarhus 

Maskinmesterskole, Aarhus Universitet og 

VIA Universitet College. 

 

 

 

 

 

Undervisere 

Erfarne facilitatorer fra projekt 

Entreprenørskab i uddannelsernes taskforce i 

kompetenceudvikling. 

Pris 

Workshoppen er gratis for undervisere og 

uddannelsesledere. Projektet finansierer dog 

ikke timer til deltagelse, transport eller 

forplejning under workshoppen.  

Tid og sted 

Workshoppen varer syv timer (fra 9 til 16 

eller efter aftale) og afholdes på din 

uddannelsesinstitution. 

Ring, eller skriv til Andreas Fjord Bonven, 61 
95 35 40, abo@eadania.dk for at høre mere 
og event. aftale et indledende møde om 
workhoppen på din uddannelse. 
Workshoppen afholdes i perioden 1. august 
2018 – 30. juni 2019.  

Mere information om workshoppen 

Workshoppen udvikles og gennemføres som 

en del af Projekt Entreprenørskab i 

uddannelserne under indsatsområdet 

Kompetenceudvikling for undervisere inden 

for entreprenørskabsundervisning. 

Læs mere information om projekt 

Entreprenørskab i uddannelserne på eiu.dk, 

og se, hvordan du og dine studerende kan 

deltage i entreprenørskabsaktiviteter.   

Hvis du har spørgsmål om projektet, kontakt 

projektleder Erik Løvgren Brejner, 

elb@via.dk. 

 

 

 

 


