
Skaber entreprenørskabs-
undervisning flere 
iværksættere?
SVAR: Ja, og denne undervisning kan med fordel  
differentieres alt efter uddannelsestrin.
Udenlandske studier viser, at entreprenørskabsundervisning på kort sigt 
øger elevers og studerendes lyst til at blive iværksætter og på længere 
sigt konkret skaber flere iværksættere. Den danske forskning viser, at for  
at have størst effekt skal entreprenørskabsundervisning differentieres på de 
forskellige uddannelsestrin og gives fra et tidligt trin. I grundskolen er det 
vigtigt gennem entreprenant didaktik at styrke elevens tilknytning til skole 
og uddannelse og fremme kompetencer som kreativitet og proaktivitet.  

Fra udskolingen og på senere niveauer skal entreprenørskabsundervis-
ningen også fremme konkrete kompetencer i at starte egen virksomhed. 
Såvel danske som udenlandske undersøgelser har vist, at på ungdoms-
uddannelsesniveau har en kombination af disse to tilgange til entre-
prenørskabsundervisning den største effekt på elevernes entreprenørielle 
selvtillid. I en specifik dansk undersøgelse af Company Programme var det 
endvidere tydeligt, at piger profiterede væsentligt af denne undervisning. 
På det videregående uddannelsesniveau har det desuden vist sig at have 
stor betydning for studerendes iværksætteraktivitet, at de i undervisningen 
følte ejerskab for deres entreprenørielle projekter, og at deres egne interes-
ser og erfaringer blev inddraget.

Canadisk undersøgelse af 42 studier
På det videregående uddannelsesniveau, som omfattede 16.000 studerende, 
blev det vist, at entreprenørskabsundervisning overordnet har en positiv sam-
menhæng med de studerendes mod, selvindsigt, selvtillid og udholdenhed og 
på deres lyst til at blive iværksætter.
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En stor amerikansk undersøgelse 
I 2000 så forskere fra University of Arizona på effekterne af et entreprenør-
skabsforløb, der var blevet undervist i 15 år. Undersøgelsen viste, at sand-
synligheden for, at studerende, der havde deltaget i forløbet, havde startet 
virksomhed 10 år senere, var 300 % sammenlignet med kontrolgruppen. 
2484 studerende indgik i undersøgelsen, heraf havde de 460 fulgt entre-
prenørskabsforløbet.
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Jo tidligere desto bedre 
Danske studier viser, at jo tidligere i sin uddannelse eleven modtager entre-
prenørskabsundervisning, jo større effekt vil det have. Når elevens entreprenø-
rielle tankegang og kompetencer styrkes tidligt, vil han/hun med større sand-
synlighed deltage i denne undervisning på senere niveauer. Og jo oftere eleven 
møder entreprenørskab i sin uddannelse, jo større er sandsynligheden for, at 
han/hun senere vælger at blive iværksætter eller at arbejde med innovation i 
en allerede etableret virksomhed.
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Entreprenørskab som fag og som metode
En dansk undersøgelse af elever i folkeskolens afgangsklasser viste, at 
hvis entreprenørskab blev undervist som ’fag’, med fokus på såkaldt ’hårde 
entreprenørielle kompetencer’ som økonomi og forretningsplaner, havde det 
en positiv effekt på elevernes intentioner om at blive iværksætter. Blev entre-
prenørskab derimod undervist som ’metode’, med fokus på ’bløde entreprenø-
rielle kompetencer’ som kreativitet og proaktivitet, var effekten den modsatte, 
men denne undervisning fik elevernes studiemotivation til at stige.
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Den positive effekt af Company Programme på gymnasieelever.
Fonden for Entreprenørskab har vurderet effekten af Company Programme 
på gymnasieelever. I Company Programme undervises entreprenørskab både 
som fag og som metode, og denne undersøgelse viste, at forløbet har en posi-
tiv indflydelse på såvel lysten til at blive iværksætter som studiemotivationen.
Undersøgelsen af Company Programme i Danmark viste desuden en særlig 
positiv effekt på piger, der efter at have deltaget i programmet følte, at de var 
blevet bedre til at håndtere usikkerhed og organisere ressourcer.
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Company Programme skaber flere iværksættere
En svensk undersøgelse af effekten af entreprenørskabsforløbet Company 
Programme i Sverige viser, at signifikant flere elever, som har deltaget i forlø-
bet, efterfølgende er blevet iværksættere, sammenlignet med andre elever.
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