
Ressourcer som du kan trække på  
SDUUP og RIO kan hjælpe dig i gang og understøtte din uddannelse og undervisning. 
Hvis du har brug for hjælp til at indarbejde Innovation og entreprenørskab i uddannelsens opbygning er det 
en god ide at få hjælp fra SDUUP og SDU entrepreneurship labs i fællesskab. Der er forskellige måder at gribe 
sagen an på afhængig af uddannelsens kompetenceprofil og dens strukturelle opbygning. Oftest vil vi tænke 
emner igennem med dig, som f.eks. progression i uddannelsesstrukturen, synergier mellem Curriculære, co-
curriculære og extracurriculære aktiviteter, inkludering af I&E 
relateret indhold, kommunikation med studerende og under-
viserroller. 
 
Du kan også få lavet et reality tjek på de gode kompetencemål 
og vi kan f.eks. sammen kigge på Entrecomp Hjulet, som er en 
nyttig ressource når du skal definere hvilke kompetencer stu-
derende skal udvikle. Metodisk er innovationsundervisning 
ofte en ”walk the talk”, hvor studerende gennem arbejde 
med en given udgave af et innovationssprint arbejder sig 
igennem en innovationsproces, men hvordan vælger du? og 
hvordan undgår du at både metoden og indholdet forsvinder 
i kombinationen? og samtidig harmonerer med eksamensfor-
men! 
I SDU Entrepreneurship labs arbejdes der ud fra nedenstående 
model, når aktiviteterne skal tilpasses til aktuel undervisning.  

Etablering af samarbejde med virksomheder 
At samarbejde med virksomheder er det en af de rigtig store motivationsfaktorer for studerende, men ikke 
alle undervisere har et netværk af virksomheder og organisationer, de kan trække på i undervisningen. RIO 
kan her være din vej ind til kontakt med virksomheder. I denne lille video introduceres du til hvorfor og 
hvordan du tager hul på den del. 

https://media.sdu.dk/media/Involvement+of+external+organizations+in+i+and+e+teaching/0_g5qf95w3
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf


Ressourceside  
SDUUP har i samarbejde med SDU RIO 
og forskere ved SDU udviklet en hjem-
meside med ressourcer til din undervis-
ning.  På siden er der ressourcer til 
dig, som er underviser, og du får også 
adgang til en lang stribe af inspirations-
materialer og materialer til din under-
visning.  
Indholdet på hjemmesiden er i høj 
grad artikler om innovations- og entre-
prenørskabspædagogik  og et udvalg af 
meget nyttige værktøjer, som bl.a. er 
udviklet af forskere på SDU. Den rum-
mer også  inspirationsvideoer til 
dig, som underviser,  og undervisnings-
videoer, som er indspillet direkte med 
henblik på, at du kan bruge dem i din 
undervisning. Links til undervisningsvi-
deoerne kan udleveres, hvis du ønsker at indlejre dem direkte i dit it’s learning kursus.  

Inspiration via netværk  
Indenfor I&E er der to relevante netværk, som du kan blive medlem af.   
SDU har sit eget netværk , som også hoster ovenstående hjemmeside. Deltagere i netværket er en  bred vifte 
af interessenter indenfor I&E undervisning på SDU, undervisere, konsulenter fra SDUUP, RIO og forskellige 
ledelseslag. DNA’et i netværket er naturligvis underviserne og uddannelsesledere. Netværket ledes af en sty-
regruppe med konsulenter fra SDUUP og RIO samt fakultetsrepræsentanter. Vi holder et til to inspirations-
arrangementer årligt, og under coronakrisen har vi udsendt et par nyhedsbreve, når der er sket noget inte-
ressant på feltet. Arrangementer formidles til medlemmerne via mailliste og vores hjemmeside. 
 
UNIEN er et landsdækkende netværk i regi af Dansk Universitetspædagogik Netværk. Her repræsenteres de 
fleste af universiteterne og medlemmerne er typisk undervisere, start up hubs og pædagogiske konsulen-
ter. Styregruppen planlægger et par årlige medlemsmøder, hvor erfaringer og viden deles på tværs af uni-
versiteter og undervisere. De seneste arrangementer har naturligvis være afholdt online men vi håber at 
kunne besøge ”The Kitchen” i Århus til det næste medlemsarrangement. 
 

Kontaktinfo 
• Oplæg i undervisningen fra SDU Entrepreneurship Labs (Kontakt: Kathrine Damgaard) 
• Projektorienterede forløb i egen eller andres startup (Kontakt: Jannek Solgaard) 
• Hvis du vil vide mere om hvordan SDU Entrepreneurship Labs kan understøtte din undervisning helt 

overordnet, kontakt Sine Berg/Kathrine Damgaard/Jannek Solgaard  
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