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Indledning 

Københavns Universitet (KU) har de sidste mange år arbejdet strategisk for at styrke de studerendes 

muligheder for at arbejde med innovation og entreprenørskab (I&E) i uddannelserne.  

Ledelsesteamet på KU vedtog i efteråret 2014 Plan for styrkelse af innovation og entreprenørskab 

målrettet studerende – indsatser i perioden 2015 til 2018 (I&E-planen). I&E-planen bygger videre 

på indsatser og erfaringer fra forudgående projekter på KU om I&E i uddannelserne. Målsætningen 

i I&E-planen er, at: 

 KU skal udvikle foretagsomme og innovative kandidater, der kan sætte deres kernefaglighed i 

spil i samfundet og dermed bidrage til vækst.  

 I&E skal udvikles sammen med fagligheden og ikke håndteres som et add-on til undervisnin-

gen.  

De studerende skal således som en integreret del af deres uddannelse opnå forståelse for innovation, 

kreativitet og værdiskabelse. KU skal bidrage med kandidater, der kan medvirke til at løse samfun-

dets udfordringer gennem ny viden, innovation og tværfaglig problemløsning.  

Gennem innovation og entreprenørskab i uddannelserne ønsker KU samtidig at styrke matchet mel-

lem uddannelser og arbejdsmarked samt sikre en hurtig overgang fra studie til arbejdsmarked. 

Indsatser i I&E-planen 

I perioden 2015 til 2018 har I&E-planen bl.a. understøttet, at der er:  

 Etableret tre UCPH Innovation Hubs, hvor studerende kan få rådgivning, sparring, netværk og 

en kontorplads i forbindelse med, at de arbejder på egen start-up virksomhed eller projekt.  

 Ansat en række innovationskonsulenter på fakulteterne, der hjælper undervisere på KU med at 

udvikle og integrere innovations- og entreprenørskabselementer i deres undervisning.  

 Etableret en pulje til studenterdrevne innovations- og/eller entreprenørskabsaktiviteter på 

200.000 kr. årligt.  

 Understøttet et undervisernetværk for innovation og entreprenørskab i undervisningen.  

 Én indgang www.ie.ku.dk, hvor KU’s innovations- og entreprenørskabsaktiviteter for stude-

rende og undervisere er beskrevet. Her bliver KU’s Nyhedsbrev om innovation og entreprenør-

skab også udgivet.  

 Arbejdet på at styrke den tværgående videndeling på KU med etableringen af et erfa-netværk 

for innovationskonsulenter og UCPH Innovation Hubs, og på at styrke ledelsesfokus bl.a. ved at 

spørgsmål om innovation indgår som en del af LUS-konceptet på KU. 

https://ie.ku.dk/for-studerende/ucphinnovationhub/
https://ie.ku.dk/for-undervisere/innovationskonsulenterne/
https://ie.ku.dk/for-studerende/funding-for-studerende/soeg-midler-til-studenteraktiviteter/
https://ie.ku.dk/for-undervisere/netvaerk/
http://www.ie.ku.dk/
https://ie.ku.dk/nyheder/nyhedsbrev/?newsletter=8293
https://ie.ku.dk/nyheder/nyhedsbrev/?newsletter=8293
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Her følger Uddannelsesservice (US) afrapportering på indsatserne i I&E-planen, samt US’ anbefa-

linger til KU’s fremadrettede indsats på I&E området målrettet studerende. 

Anbefalinger til den fremadrettede indsats  

I KU’s Strategi 2023 er der lagt vægt på at styrke de studerendes mulighed for at arbejde med prak-

sisorienterede elementer i undervisningen, for eksempel via case- og problemorienterede undervis-

ningsformer, der også styrker kompetencerne til at samarbejde på tværs af fag. Der er ligeledes fo-

kus på, at KU skal tydeliggøre, hvordan uddannelserne kan bringes i spil på arbejdsmarkedet, her-

under at give de studerende forudsætninger for innovation og entreprenørskab.  

Indsatserne i I&E-planen er et godt fundament for arbejdet med at implementere visionerne i KU’s 

Strategi 2023, særligt i forhold til aktiviteterne i det kommende 2023 projekt ”Praksisintegrerende 

Undervisningsaktiviteter” som er godkendt af KU’s bestyrelse i juni 2018 til igangsættelse i 2020. 

Projektet omfatter bl.a. indsatser i forhold til fortsat at styrke innovation og entreprenørskab målret-

tet studerende.   

I&E indsatserne i den nuværende plan er blevet godt modtaget af både studerende og undervisere 

f.eks. UCPH Innovation Hubs og I&E undervisernetværket. Der mangler imidlertid en større udbre-

delse af indsatserne og styrket integration i de curriculære aktiviteter, således at flere studerende 

som en integreret del af deres uddannelse stifter bekendtskab med innovation og entreprenørskab.  

US anbefaler derfor, at der arbejdes videre med indsatserne fra I&E-planen i 2023 projektet ”Prak-

sisintegrerende Undervisningsaktiviteter”.  

For ikke at miste momentum i forhold til den nuværende indsats er der også i 2019, inden ”Praksis-

integrerende undervisningsaktiviteter” projektet forventes igangsat, behov for understøttelse af 

tværgående indsatser og videndeling til gavn for både medarbejdere og studerende på tværs af KU. 

US anbefaler derfor, at: 

 UCPH Innovation Hubs fremadrettet fortsat koordinerer og videndeler om studenterrettede in-

novations- og entreprenørskabsaktiviteter. 

 UCPH Innovation Hubs fremadrettet arbejder videre på at udbrede samspillet mellem hubbenes 

aktiviteter og ECTS givende curriculære aktiviteter.  

 Innovationskonsulenterne på alle fakulteter varetager opgaver, der understøtter undervisernes 

udvikling af undervisningen med fokus på I&E.  
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 Innovationskonsulenterne har formaliseret tid til at indgå i tværfakultært samarbejde inden for 

innovationsområdet. 

 Der også fra 2019 afsættes midler til at understøtte studenterorganisationernes I&E aktiviteter. 

 I&E Undervisernetværket videreføres fra 2019. 

 En fortsat kommunikation af indsatsen via ie.ku.dk med fokus på de gode historier.  

 I&E erfa-netværket videreføres fra 2019. 

Finansiering 

I&E-planen har været finansieret af midler fra Bestyrelsens Strategiske Pulje (BSP). I det oprinde-

lige budget var der afsat 7 mio. kr. årligt til indsatsen.  

Som et led i besparelser på KU i 2016 skete der en reduktion i de budgetterede BSP-midler til I&E-

planen fra 2016-2018, så der har været afsat 5 mio. kr. årligt til indsatsen. 

Besparelserne ændrede ikke på den overordnede vision om at styrke innovation og entreprenørskab 

målrettet studerende. Der er dog elementer i den oprindelige I&E-plan, som blev justeret eller bort-

faldt som led i besparelserne. 

Oversigt over budget og midler overført til fakulteterne 

Indsats Oprindelige budget 

2015 

Tilpasset budget 

2016-2018 

Midler overført til fakulteterne 2015-

2018 

Etablering og drift af 

fire UCPH Innovation 

Hubs 2015-2018 

600.000 kr./årligt per 

Hub 

Uændret SCIENCE Innovation Hub: 

2015-2018: 600.000 kr. årligt  

I alt 2.4 mio. kr. 

SUND Hub 

2015: 100.000 kr. 

2016-2018: 600.000 kr. årligt 

I alt 1.9 mio. kr. 

KU PLUS (HUM) 

2015-2016: Ingen 

2017-2018: 600.000 kr. årligt 

I alt 1.2 mio. kr. 

SAMF 

Har valgt ikke at etablere en UCPH Inno-

vation Hub i perioden 
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Finansiering af tre in-

novationskonsulenter 

kun i 2017-2018 

600.000 kr./årligt per 

innovationskonsu-

lent i 2017 og 2018 

Uændret HUM (KU PLUS) Innovationskonsulent:  

2017-2018: 600.000 kr. årligt 

I alt 1.2 mio. kr. 

SCIENCE (IND) innovationskonsulent: 

2017-2018: 600.000 kr. årligt 

I alt 1.2 mio. kr. 

SAMF (PCS) innovationskonsulent: 

2017-2018: 600.000 kr. årligt 

I alt 1.2 mio. kr. 

Pulje til studenterret-

tede aktiviteter 2015-

2018 

1.000.000 kr./årligt 200.000 kr./årligt US har i samarbejde med UCPH Innova-

tion Hub årligt uddelt 200.000 kr. til stu-

denterorganisationer. 

Koordineringsindsatsen 

i Uddannelsesservice, 

løn 2016-2018 

3 årsværk af 600.000 

kr./år = 1.800.000 

kr. 

1 årsværk af 

600.000 kr./år 

US har afsat medarbejderressourcer bl.a. 

til den tværgående koordinering af indsat-

sen.  

Drift (mødeforplejning, 

markedsføring, innova-

tionsevent m.m.) 

300.000 kr./årligt Uændret Midler fra driften er bl.a. gået til arrange-

menter i I&E Undervisernetværket, til 

netværkets årlige studietur, en ny infor-

mationsvideo om UCPH Innovation Hubs 

samt til afholdelse af UCPH Innovation 

Day 2016. 

UCPH Innovation Hub 

KU har siden 2014 etableret tre UCPH Innovation Hubs, som en del af I&E-planen. UCPH Innova-

tion Hubs tilbyder rådgivning, sparring, netværk og kontorpladser til alle studerende, som ønsker at 

starte eget projekt eller virksomhed. Derudover arbejder UCPH Innovation Hubs for at styrke de 

studerendes innovations- og entreprenørskabskompetencer gennem workshops, gå-hjem-møder og 

events f.eks. case competitions. 

Den første af de i alt tre UCPH Innovation Hub blev etableret på SCIENCE i efteråret 2014. SCI-

ENCE innovation hub byggede videre på eksisterende initiativer på SCIENCE. I slutningen af 2015 

kom den næste UCPH Innovation Hub, da SUND Hub blev etableret, og i starten af 2017 kom der 

https://www.science.ku.dk/science-innovation-hub/
https://www.science.ku.dk/science-innovation-hub/
https://sund.ku.dk/sundhub/


7 

 

også en UCPH Innovation Hub på Søndre Campus, da KU PLUS1 blev etableret i et samarbejde 

mellem HUM, JUR og TEO. Der var i I&E-planen også afsat midler til at etablere en UCPH Inno-

vation Hub på City Campus, men SAMF har valgt ikke at benytte midlerne. 

UCPH Innovation Hub havde i sit første leveår 24 studenterteams svarende til ca. 40 studerende til-

knyttet. Et team kan enten være en enkelt studerende, eller det kan være en gruppe, der arbejder på 

udviklingen af eget projekt eller egen virksomhed. Siden opstarten i 2014 er der sket en kraftigt 

vækst. I 2017 var der således i alt 95 teams og 279 studerende fast tilknyttet de tre UCPH Innova-

tion Hubs. Og for 2018 var tallet i 2018 oppe på 124 teams og 326 studerende fast tilknyttet. 

År 2017 2018  

 

Brugere (akkumuleret for hele kalender året) 276 326 

Teams (akkumuleret for hele kalender året) 95 124 

Fakulteter repræsenteret af studerende i hubs 6 6 

Uddannelser på KU repræsenteret  32 47 

Øvrige Uddannelsesinstitutioner repræsente-

ret 

10 17 

 

Ud over de fast tilknyttede studerende, er der en lang række studerende, der deltager i de arrange-

menter, som UCPH Innovation Hubs afholder, eller er medlemmer i en de fem studenterforeninger 

inden for innovation og entreprenørskab, som UCPH Innovation Hubs huser. Interessen for at blive 

en del af UCPH Innovation Hubs er stigende, i takt med at undervisere og studerendes kendskab til 

tilbuddet øges.  

De tre UCPH Innovation Hubs er åbne for alle KU studerende og understøtter samarbejde med stu-

derende fra andre uddannelsesinstitutioner. Studerende fra alle seks fakulteter er repræsenteret i 

UCPH Innovation Hubs, og de studerende spreder sig over mere end 47 forskellige uddannelser 

f.eks. fra Teologi over Human Ernæring til både Medicin og Fransk. De studerende arbejder i høj 

grad i både tværdisciplinære og tværuniversitære teams. Der er således studerende repræsenteret fra 

                                                 

 

1 KU PLUS skifter i 2019 navn til Human & Legal Innovation. 

https://soendrecampus.ku.dk/ku-plus/
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ti forskellige uddannelsesinstitutioner f.eks. DTU, ITU og Københavns Professionshøjskole. De stu-

derende fra andre uddannelsesinstitutioner indgår i teams med KU studerende. Der er også interesse 

for at deltage i iværksætterkonkurrencer bl.a. i regi af Venture Cup, hvor teams med tilknytning til 

UCPH Innovation Hubs flere gange har været at finde blandt vinderne. 

Flere teams har modtaget finansiering til videreudvikling af deres start-up virksomheder f.eks. 

Mikrolegater fra Fonden For Entreprenørskab og InnoBooster fra Innovationsfonden.  

 

Eksempel på tre teams der har fået ekstern finansiering til udvikling af deres idéer: 

 

 

 

CPH Web Fest

CPH Web Fest er en international gruppe film- og mediestuderende, 
der i forbindelse med deres studie på KU opdagede, at der i 
Skandinavien manglede en platform for udbredelsen af innovative 
projekter inden for nye medieformater, web- og mobilserier, som 
serien SKAM er det mest kendte eksempel på, samt virtual reality. De 
grundlagde derfor en festival for formaterne med over 500 tilmeldte 
og overrækkelsen af en række priser. Festivalen blev første gang 
afholdt på Søndre Campus i september 2018 i tæt samarbejde med 
undervisere fra Institut for Medier, Erkendelse og Formidling. 
Festivalen var støttet økonomisk af blandt andet Det Danske 
Filminstitut. 

Harba

Christian Elkrog er cand.polit. fra KU og etablerede i studietiden start-up virksomheden 
Harba, der forbinder og digitaliserer verdens lystbådehavne og sejlere. Teamet bag 
Harba har udviklet en app til sejlere, hvor de kan betale for eller reservere gæstepladser i 
over 125 havne. Harba har fået InnoBooster investeringer fra Innovationsfonden to 
gange. Første gang var i 2017 til at udvikle et SAAS administrationssystem. Harba har i 
efteråret 2018 afsluttet et InnoBooster forløb om at udvikle sensorer med LED lys, som 
gør det muligt for både havnepersonale og sejlere at have et live overblik over 
pladsstatus i en havn. Harba har pt. 8 fuldtidsmedarbejdere på projektet, medarbejderne 
er primært lokaliseret i Litauen, og  Harba har en studerende i projektorienteret forløb. 
For øjeblikket er Harba ved at finde finansiering, der skal gøre det muligt at rykke videre 
fra SCIENCE Innovation Hub.

http://www.cphwebfest.com/
https://harba.co/da/
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Medical Sandbox 

Medicinstuderende Emil Ejersbo Iversen blev på en nattevagt 
under uddannelsens klinikophold opmærksom på, at det var 
omstændeligt at tilgå vejledninger til at arbejde med 
nyrepatienter. Emil etablerede et team og udviklede - i 
samarbejde med Dansk Nefrologisk Forening - en app, der gjorde 
det betydeligt nemmere og hurtigere at tilegne sig viden om 
håndtering og behandling af nyrepatienter på hospitalet. Teamet 
søgte og modtog en InnoBooster investering fra 
Innovationsfonden, hvilke muliggjorde ansættelse af en 
professionel app-udvikler. Medical Sandbox er sidenhen lukket 
ned, og Emil er i dag læge ved Sjællands Universitetshospital, 
Køge og har mulighed for at bruge 40 procent af sin arbejdstid 
på at udvikle nye, innovative arbejdsgange i hospitalets 
akutafdeling, f.eks. i samarbejde med studerende fra SUND Hub 
at forbedre patienters ventetid i akutafdelingens venteværelse. 
Emil oplever, at erfaringer fra arbejdet med Medical Sandbox har 
været en nødvendig forudsætning for hans løsning af 
akutafdelingens udfordringer.

Samspil med curriculære aktiviteter 

UCPH Innovation Hubs samarbejder også med undervisere om at skabe ECTS givende forløb for 

studerende med fokus på innovation og entreprenørskab. Her er tre eksempler på sådanne forløb: 

How to Start a Start-up

How to Start a Start-up er et valgfag på Det Juridiske Fakultet etableret i et 
samarbejde mellem tre undervisere. Kurset skal uddanne fremtidens jurister til 
at være entreprenørielle og kunne arbejde i et start-up miljø i forhold til både 
interdisciplinære kompetencer og samarbejdsformer. Udviklingen af kurset 
blev støttet af Fonden for Entreprenørskab (FFE). KU PLUS har været en tæt 
sparringspartner gennem hele forløbet og har bl.a. bidraget til ansøgningen til 
FFE, indgår i kursets advisory board, præsenterede ved kursets lancering og er 
i en løbende dialog med kursets undervisere om, hvordan deltagerne på How 
to Start a Start-up kan indgå i KU PLUS. 

http://medicalsandbox.dk/
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StartUp i Praksis

Projekt StartUp i Praksis udvikler projektorienterede forløb med 
fokus på innovation og entreprenørskab i UCPH Innovation Hub. 
StartUp i Praksis vil inspirere flere studerende til at se en start-up 
som et attraktivt sted at være i projektorienteret forløb. Undervejs 
får de studerende akademisk vejledning fra en vejleder fra deres 
studie og deltager i et forløb, hvor de lærer om I&E i en af de tre 
UCPH Innovation Hubs. På den måde kan de få praksiserfaring med 
iværksættermiljøet og samtidig få ECTS.

Projektet hjælper start-ups fra UCPH Innovation Hubs med at 
rekruttere studerende til projektorienterede forløb. En af de start-
ups, der søger studerende til et projektorienteret forløb, er 
Performance & Resilience som holder til i SUND Hub. De arbejder 
med stressforebyggelse på arbejdspladser og vil gerne have en 
studerende i projektorienteret forløb til idé- og konceptudvikling til, 
hvordan de anvender teori i en praktisk sammenhæng og får 
stressforebyggelse ind på en sportslig platform. 

Project in Practice

I Project in Practice får de studerende mulighed for at afprøve deres 
entreprenørdrømme ved at være i projektorienteret forløb i egen 
virksomhed. Forløbet organiseres af SCIENCE Innovation Hub i 
samarbejde med en faglig vejleder fra den studerendes studie. 
Studieleder ved Human Ernæring Christian Ritz har vejledt to 
studerende i et Project in Practice forløb. Udover den faglige 
vejledning får de studerende sparring fra SCIENCE Innovation Hub 
bl.a. inspiration til at tænke i kundebehov og konceptudvikling og 
tilegner sig forskellige metoder til forretningsudvikling. Undervejs i 
forløbet har de studerende faste pladser i SCIENCE Innovation Hub. 

UCPH Innovation Hubs fremadrettet 

Der har fra 2015 været finansiering i I&E-planen til etableringen og drift af fire UCPH Innovation 

Hubs. Fra 2019 finansieres UCPH Innovation Hubs af fakulteterne, og alle tre etablerede innovati-

onshubs er indlejret på fakulteterne. SCIENCE Innovation Hub og SUND Hub har valgt at styrke 

indsatsen med yderligere medarbejdere, end det der var finansiering til i regi af I&E-planen.  

SCIENCE Innovation Hub, SUND Hub, KU PLUS og eventuelt andre nye innovationshubs vil 

fremadrettet fortsat benytte den fælles KU betegnelse UCPH Innovation Hub, som indikerer, at 

UCPH Innovation Hubs er et fælles initiativ og et tværgående tilbud på KU.  
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US anbefaler, at UCPH Innovation Hubs fremadrettet fortsat koordinerer og videndeler om studen-

terrettede innovations- og entreprenørskabsaktiviteter i regi af KU’s studenterrettede innovations-

hubs for at understøtte de studerendes muligheder for at udnytte tilbuddet på tværs af universitetet 

og for at sikre videndeling og god ressourceudnyttelse på tværs af KU.  

US anbefaler, at UCPH Innovation Hubs fremadrettet arbejder videre på at udbrede samspillet mel-

lem hubbenes aktiviteter og ECTS givende curriculære aktiviteter.  

Innovationskonsulenter 

For at styrke indsatsten med at integrere I&E ind i undervisningen, blev der i det 2016 Uddannel-

sesstrategiske projekt Innovation og Entreprenørskab på KU (2016 I&E-projekt) ansat en innovati-

onskonsulent ved hver af de tre pædagogiske enheder på KU. Innovationskonsulenterne har frem til 

og med 2016 være finansieret af 2016 I&E-projektet og i 2017 og 2018 har innovationskonsulen-

terne været finansieret af I&E-planen. Institut for Naturfagenes Didaktik (IND) og Pædagogisk 

Center Samfundsvidenskab (PSC) har haft en innovationskonsulent ansat, og på Søndre Campus har 

man fra 2017 valgt, at innovationskonsulenten er ansat i KU PLUS (TEO, JUR, HUM). SUND har 

fra 2017 valgt at ansætte en innovationskonsulent for egne midler, der også har biddraget til de 

tværgående aktiviteter på KU. 

Støtter undervisernes udvikling af undervisning 

Innovationskonsulenterne opgaver er bl.a.:  

 Praksissamarbejde med undervisere om udvikling af undervisning og nye kurser med innovati-

ons og/eller entreprenørskabselementer. Samarbejder tæt med faglighederne om at integrere in-

novation i deres kontekst.  

 Medunderviser på kurser i forhold til innovations- og enterprenørskabsprocesser. 

 Understøtte undervisere i forbindelse med ansøgning om ekstern finansiering til undervisnings-

udvikling.  

 Støtte institutter/centre i at implementere innovationsstrategier og initiativer f.eks. via work-

shops. 

 Udvikle og understøtte (ekstra) curriculære aktiviteter for studerende på tværs af KU primært i 

regi af UCPH Innovation Hub. 
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 Medvirke til udvikling af og undervisning på modul om innovation og entreprenørskab i univer-

sitetspædagogikum. Afhængigt af hvilken pædagogisk enhed, der udbyder kurset, er det enten 

obligatorisk eller valgfrit at deltage i et modul i innovation og entreprenørskab. 

 

Eksempler på innovationskonsulenternes opgaver 

 

 

 

Sparring på uddannelsesevaluering

På Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier deltog innovationskonsulenten 
fra KU PLUS i en uddannelsesevaluering af en række kandidatuddannelser. 
Innovationskonsulenten rådgav her instituttet om praksiselementer i 
undervisningen og inddragelse af aftagere i undervisningsudviklingen. På et 
rådgivningsmøde blev der i fællesskab med undervisere sat gang i idéer til at 
optimere det projektorienterede forløb, til et kombineret tilvalgsfag og til at 
inddrage aftagere i et tværfagligt kursus på første semester af 
kandidatuddannelsen.

Kursusudvikling og medunderviser

Innovationskonsulenten fra PCS har været med til at udvikle og undervise på 
sommerskolen ”Gendered innovations” på Sociologisk Institut. Kurset er udviklet på 
baggrund af det tværfakultære Gender Certificate initiativ på KU i samarbejde med 
række private og offentlige organisationer, som ønsker at integrere casestudier af køn 
og mangfoldighed i deres virksomhed. Innovationskonsulentens opgaver indebar bl.a. 
udviklingen af et kursusdesign samt de tilhørende pædagogiske elementer, 
samarbejde med case-stillerne, litteratur til innovationsdelen og på selve kurset 
undervisning i innovationsprocesmodeller, præsentationsteknikker og feedback på de 
studerendes leverancer og præsentationer.

Workshop på institut uddannelses- og undervisningsdag

På Institut for Idræt og Ernærings Uddannelses- og Undervisningsdag i 
januar 2018 afholdt innovationskonsulenten fra IND en workshop om 
innovation i undervisningen. Der blev sat fokus på, hvordan undervisningen 
kan fremmer de studerendes udvikling af innovative kompetencer, og 
hvordan dette element kan synliggøres i kursusbeskrivelser. Med 
udgangspunkt i innovationskonsulentens oplæg var der mulighed for at 
arbejde med egne kursusbeskrivelser og videndele omkring udfordringer 
og løsninger.
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Tværgående indsats 

Innovationskonsulenterne bidrager også med at udvikle, gennemføre og kvalitetssikre innovations- 

og entreprenørskabstiltag på tværs af fakulteterne gennem deltagelse i det tværfakultære samarbejde 

om I&E. Eksempler på de tværgående aktiviteter:   

 Udvikling og opdatering af KU’s Værktøjskasse til Innovation og Entreprenørskab i undervis-

ningen.  

 Udvikle og undervise på et I&E efteruddannelseskursus for undervisere på tværs af KU (IEKU).  

 Udvikle og undervise på tværgående ph.d.-kursus ”Facilitating innovative processes” åbent for 

alle ph.d.-studerende på KU.  

 Indgå i erfa-netværk for innovationskonsulenter og UCPH Innovation Hubs på tværs af KU for 

at styrke den tværgående videndeling. 

 Kortlægning af innovations- og entreprenørskabskurser på KU. 

 

Eksempler på tværgående indsatser varetaget af innovationskonsulenterne:

 

Værktøjskasse til Innovation og Entreprenørskab i undervisningen

Online værktøjskassen er en af de største åbne databaser med 
innovationsmetoder og-modeller. 

Den indeholder mange konkrete eksempler på kurser på KU, hvor 
underviseren har designet kurset med innovations- og 
entreprenørskabselementer. Der er både en dansk og en engelsk 
version af værktøjskassen. Værktøjskassen bruges af undervisere og 
studerende på tværs af KU og bidrager til tværgående videndeling 
om innovation og entreprenørskab i undervisningen. I perioden fra 
november 2016 til november 2017 havde den danske side 60.061 
brugere. I samme periode havde den engelske side 17.386 brugere. 

https://innovation.sites.ku.dk/
https://innovation.sites.ku.dk/
https://ie.ku.dk/undervisere/ieku/
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IEKU – kursus for undervisere om innovation i undervisningen

Innovationskonsulenterne faciliterer årligt et 2-dages kursus om 
innovation i undervisningen. På kurset er der inspirerende oplæg fra 
KU-undervisere der har erfaring med innovation i undervisningen, og 
deltagerne får inspiration til at udvikle nye undervisningsforløb og 
kurser med innovationsmetoder, eksterne aktører og praksiselementer. 
Kurset har plads til ca. 15 deltagere.

”Det var et inspirerende seminar. Undervisere, der allerede arbejdede 
med innovation i undervisningen, holdt oplæg. Derudover lavede vi 

nogle ret specifikke øvelser, som jeg anvendte i forhold til at redesigne 
mit kursus. Det at introducere innovation for mine studerende, når de 

arbejder på deres speciale, som er en ret kreativ proces, det kan jeg se 
er givtigt for dem. De lærer at tænke nyt og anderledes”, siger lektor 

Lourdes Cantarero Arevalo, Institut for Farmaci.

Kortlægning af KU’s mange tilgange til innovation i undervisningen

For at få et overblik over, hvordan der arbejdes med innovation i 
undervisningen på KU, og for at synliggøre KU’s indsats både internt og 
eksternt har innovationskonsulenterne igangsat en kortlægning af 
innovations- og entreprenørskabskurser på KU. Kortlægningen viser, at der 
siden 2013 har været en jævnt stigende andel af innovations- og 
entreprenørskabskurser ud af den samlede mængde kurser på KU, hvor 
stigningen primært udgøres af kurser på kandidatniveau. Kortlægningen 
kan bruges i forhold til: 

- at synliggøre kursusudbuddet over for studerende,

- at synliggøre mulige tværgående samarbejdsrelationer for studieledere  
og undervisere, 

- at give ledelsen et overblik over udviklingen i innovations- og 
entreprenørskabskurser på KU. 

Innovationskonsulenterne fremadrettet 

Fra 2019 er innovationskonsulenterne finansieret af egne fakulteter. Innovationskonsulenterne på 

PCS (SAMF), KU PLUS og SUND er fastansatte. SCIENCE planlægger, at opgaven fremadrettet 

skal varetages af Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO). US anbefaler, at innovations-

konsulenterne på alle fakulteter varetager opgaver, der understøtter undervisernes udvikling af un-

dervisningen med fokus på I&E.  
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For fortsat at styrke den tværgående videndeling og videre udvikling af I&E målrettet studerende på 

KU, anbefaler US, at fakulteterne prioriterer, at innovationskonsulenterne også fremadrettet har for-

maliseret tid til at indgå i samarbejdet om tværgående indsatser som beskrevet ovenfor. US anbefa-

ler også, at innovationskonsulentgruppe én gang årligt orienterer KUUR om de tværfakultære sam-

arbejder af hensyn til den organisatoriske forankring. 

Pulje til studenterdrevne I&E aktiviteter 

Studenterorganisationer er centrale for at styrke innovation og entreprenørskab på KU. Derfor var 

der i I&E-planen afsat 200.000 kr. årligt til studenterdrevne innovations- og/eller entreprenørskabs-

aktiviteter.  

Studenterorganisationer har mulighed for at nå ud til en bred gruppe af medstuderende og viser gen-

nem deres arrangementer mange forskellige vinkler på og faglige tilgange til innovation og entre-

prenørskab. Samtidigt har det også et stort læringsudbytte for de studerende, der er med til at arran-

gere de forskellige aktiviteter.  

Midlerne er tildelt studenterorganisationer og studerende, der har fokus på, hvordan studerende kan 

bruge deres faglighed i praksis, og som engagerer sig i det omkringliggende samfund. Det kan ek-

sempelvis være ved at løse udfordringer i samfundet, og ved at arbejde med hvordan viden fra uni-

versitetet kan bidrage til samfundsudviklingen. 

Et ansøgningsudvalg fra Uddannelsesservice og UCPH Innovation Hubs har vurderet de modtagne 

ansøgninger.  

Når de studerende har afholdt aktiviteten, skriver de en kort artikel til hjemmesiden ie.ku.dk. Det 

fungerer både som dokumentation for, at aktiviteten har været afholdt, men det er også med at ud-

brede kendskabet til I&E på KU, når studenterorganisationen deler artiklen i deres netværk. 

Interessen for at søge midler er tiltagende. Et stigende antal studenterorganisationer og studerende 

har fået øjnene op for puljen, og har igangsat spændende I&E-aktiviteter på alle KU’s campusområ-

der. I løbet af de sidste fire år har 26 forskellige studenterorganisationer fået del i midlerne. Flere 

studenterorganisationer har modtaget midler gentagne gange, mens andre kun har modtaget midler 

en enkelt gang. Støtten har varieret fra 2000 kr. til et enkelt arrangement og op til 65.000 kr. til 

større events f.eks. en konference, en sommerskole eller en studietur.   
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Eksempler på studenterorganisationer der har modtaget støtte fra puljen
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Antal forskellige organisationer der har 
modtaget støtte

DANSIC (Danish Social 
Innovation Club)

Har fokus på at løse 
samfundsudfordringer gennem 

social innovation. Ved deres 
event i 2018 satte de fokus på 
integrationen af handicappede 

på arbejdsmarkedet. 

Digi-Talks

Med en række 
lunchtalks vil de gøre 
studerende klogere på 

digitalisering. 

Synapse

Vil bygge bro mellem de 
biovidenskabelige studier på de danske 
universiteter og life science industrien i 

Danmark. KU har bl.a.støttet deres 
BioBusiness Summer School og deres 

studietur til England.

NASIM

Vil med en række 
events kaste lys på 

ukendte sider af 
Mellemøsten og 

mellemøstlig kultur.

http://dansic.org/
https://www.digi-talks.dk/
http://www.synapse-connect.org/
http://nasim.dk/
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Puljen fremadrettet 

US anbefaler, at der fra 2019 afsættes 200.000 kr. til puljen på Uddannelsesservice budget, således 

at der også fra 2019 vil være midler til at understøtte studenterorganisationerne2. 

UCPH Innovation Hub vil sammen med Uddannelsesservice også fremadrettet vurdere de ind-

komne ansøgninger. 

Innovation og Entreprenørskab Undervisernetværk 

I&E Undervisernetværket er en platform, hvor undervisere på tværs af KU kan mødes, inspireres og 

dele deres erfaringer med I&E i undervisningen. Det uformelle netværk er åbent for alle KU under-

visere samt andre KU-ansatte med interesse for I&E i uddannelserne. Netværket blev etableret som 

et led i 2016 Uddannelsesstrategiske projekt Innovation og Entreprenørskab på KU, og det har siden 

2016 været sekretariatsbetjent af US.  

Formandsskabet går på tur mellem fakulteterne for et år ad gangen. I 2016 var professor Claus B. 

Jørgensen fra SUND formand, i 2017 var lektor Carsten Nico Hjortsø fra SCIENCE formand og i 

2018 har lektor Karina Egholm Elgaard og adjunkt Werner Schäfke fra JUR delt formandsskabet. 

Netværket har ca. 150 medlemmer og har et fælles Grupperum på KUnet. 

Temamøder og studieture 

Netværket har afholdt min. 2 årlige temamøder og en årlig studietur med fokus på I&E i undervis-

ningen. 

 Cases i undervisningen (Maj 2016. 24 deltagere). Tre KU undervisere delte ud af deres erfarin-

ger med at bruge forskellige innovationscases i undervisningen. 

 UCPH Innovation Day (September 2016) Seks forskellige workshop om innovation og entrepre-

nørskab i undervisningen, med ca. 90 deltagere både fra KU, CBS, DTU m.fl. fordelt på de seks 

workshops. 

 Få et frugtbart samarbejde op at køre (Marts 2017. 22 deltagere). Arrangementet satte fokus på, 

hvordan undervisere kan tænke eksternt samarbejde ind i deres egen undervisning.  

                                                 

 

2 Fra 2019 er der afsat 150.000 kr. årligt på Uddannelsesservice driftsbudget til en pulje til studenterdrevne I&E-aktivi-

teter.  

https://ie.ku.dk/for-undervisere/netvaerk/cases_i_undervisningen/
https://event.ku.dk/uddannelsesdag/tidligere-uddannelsesdage/2016/
https://ie.ku.dk/for-undervisere/netvaerk/temaformiddag-faa-et-frugtbart-samarbejde-op-at-koere/
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 Innovationskompetencer og fremtidens arbejdsmarked (November 2017. 30 deltagere). To KU 

undervisere og en underviser fra University of Leiden var inviteret til at give deres bud på, hvor-

dan man gennem undervisning kan understøtte, at de studerende har kompetencerne til at på-

virke og indgå i fremtidens dynamiske arbejdsmarked. 

 Viden, læring og dannelse gennem entreprenørielle projekter (Januar 2018. 45 deltagere). Ar-

rangement satte fokus på brugen af effectuation-teori i undervisningen og lærebogen Entrepre-

nør, proces, projekt. 

 Temaeftermiddag: 1001 fortællinger om innovation i undervisningen. (Maj 2018 – 39 delta-

gere). På KU er der mange tilgange til det at arbejde med innovation i undervisningen. Arrange-

mentet satte fokus på nogle af de mange tilgange. 

 Studietur 2017 til Holland (Amsterdam, Utrecht, Haag) – medfinansiering fra Fonden for Entre-

prenørskab. 22 deltager med repræsentanter fra alle seks fakulteter.  

 Studietur 2018 til Zürich og Freiburg – medfinansiering fra DSEB’s Innovation og Entreprenør-

skabspris. 24 deltagere med repræsentanter fra alle fakulteter undtagen Det Teologiske Fakultet.   

 

 

Arrangementer i Undervisernetværket har givet grobund for nye samarbejder

Som eksempel blev studieturen til Holland startskuddet til et nyt 
innovationssommerkursus. Med hjælp og sparring fra innovationskonsulent Nina Riis, 
som også deltog i studieturen, vendte lektor Tine Alkjær fra det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet inspireret hjem med en idé til et nyt kursus, hvor de 
studerende kan opøve konkrete innovationskompetencer som problemløsning, 
kreativitet, tværfagligt samarbejde, selvinstruktion og ikke mindst kommunikation.

”Jeg mødte Nina på en studietur til Holland, der var arrangeret af Innovation og 
Entreprenørskab på KU, hvor vi så på, hvad de i Holland gør for at få mere innovation 

ind i undervisningen. Der rettede hun henvendelse og spurgte, om vi ikke skulle prøve at 
se, hvordan det ville fungere på mit eget kursus,” siger Tine Alkjær. Samarbejdet har 
resulteret i sommerkurset Rethinking Healthcare – Innovation as a powerful driver. 

I&E Undervisernetværket fremadrettet 

Uddannelsesservice anbefaler, at videreføre I&E Undervisernetværket, således at fakulteterne fort-

sat på skift varetager formandsskabet for I&E Undervisernetværket. Uddannelsesservice vil fra 

https://ie.ku.dk/for-undervisere/netvaerk/innovationskompetencer-og-fremtidens-arbejdsmarked/
https://ie.ku.dk/nyheder/viden-laering-og-dannelse-gennem-entreprenoerielle-projekter/
https://hansreitzel.dk/fag/organisation-og-ledelse/organisation-og-ledelse-alle-produkter/entreprenor-proces-projekt-bog-39023-9788741261621
https://hansreitzel.dk/fag/organisation-og-ledelse/organisation-og-ledelse-alle-produkter/entreprenor-proces-projekt-bog-39023-9788741261621
https://ie.ku.dk/nyheder/1001-fortaellinger-om-innovation-i-undervisningen/
https://ie.ku.dk/nyheder/holland-hipsters-hustlers--hackers/
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2019 fortsat sekretariatsbetjene I&E Undervisernetværket og give finansiel støtte til afholdelsen af 

arrangementer i netværket og i forhold til den tværfakultære videndeling i netværket. 

Kommunikation af KU’s innovations- og entreprenør-
skabsindsats 

KU har sat en række initiativer i gang for at udbrede kendskabet til I&E internt og eksternt. Initiati-

verne er digitale i form af en hjemmeside, nyheder og nyhedsbreve og en ny informationsvideo om 

UCPH Innovation Hub, samt fysiske gennem arrangementer og events, der afholdes, hvor de stude-

rende og underviserne befinder sig.   

Hjemmeside ie.ku.dk 

Hjemmesiden ie.ku.dk er en samlet side for KU’s studerende, undervisere, eksterne samarbejdspart-

nere mv. Siden er velbesøgt taget i betragtning af, at I&E fortsat er relativt nyt på KU. Som det 

fremgår af tabellen nedenfor, har antallet af besøgende været støt stigende siden 2014, og det må-

nedlige gennemsnitlige antal besøgende pr. dag er ottedoblet på fire år.  

Webstatistik for ie.ku.dk 

 Antal unikke 

besøgende 

Gennemsnitligt an-

tal besøg pr. dag pr. 

given måned 

Antal sendte nyheds-

breve fra ie.ku.dk 

Antal nyheder ud-

sendt fra ie.ku.dk 

2014 3197 14,58 - 16 

2015 9990 40,95 - 48 

2016 17162 73,99 3 43 

2017 18187 75,95 3 55 

2018  28102 116,97 4 51 

 

Bemærk: Ved ”Gennemsnitligt antal besøg pr. dag pr. måned” menes der unikke besøgende. Hvis en bruger har været inde og kigge på fx 12 sider, 

tæller vedkommende stadig kun som en besøgende. 

Nyhedsbrev og nyheder 

Nyhedsbrevet har 679 aktive læsere (i 2016 var der 408 læsere). I 2017 gav nyhedsbrevet gennem-

snitligt 76 besøg på ie.ku.dk pr. dag og skaber generelt trafik på siden. Nyhederne kan få op til 

3500-4000 læsere, når de f.eks. bliver slået op på KU’s officielle Facebookside, på Facebooksiderne 

for UCPH Innovation Hubs og studenterorganisationernes sider.  

http://video.ku.dk/intro-ucph-innovation-hub
https://ie.ku.dk/
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Billedet er et eksempel på et nyhedsbrev, der udgives den 13. september 2016. Den dag fik ie.ku.dk 500 unikke besøgende (den gule farve) og dagen 

efter den 14. september fik siden 207 unikke besøgende. For september måned 2016 var der gennemsnitligt 104,6 unikke besøgende pr. dag. 

 

Nyhederne er hyppigt indgangsside til ie.ku.dk. I 2018 er det primært via Facebook, at besøgende 

kommer til siden (når nyheder f.eks. deles på Facebook for KU og UCPH Innovation Hubs). Også 

på KUnet, hvor de studerende primært finder relevant information, udsendes der regelmæssigt ny-

heder om UCPH Innovation Hubs og I&E-kurser i forbindelse med. kursustilmelding. Information 

om UCHP Innovation Hubs kan ligeledes snart findes i en opdateret version på de nye studieinfor-

mationssider. Underviserne bliver også regelmæssigt opdateret omkring I&E-tilbud/kurser/work-

shops via Underviserportalen. 

UCPH Innovation Day, kaffevogn og Forårsfestival 

UCPH Innovation Day

I oktober 2016 afholdte KU UCPH Innovation Day med deltagelse af 
ca. 150 studerende og 100 undervisere i samarbejde med DTU og 
CBS. De studerende mødte UCPH Innovation Hubs, fonde, 
studenterorganisationer og forskellige studenterstartups. De fik 
inspiration til, hvordan man udvikler en idé, søger økonomisk støtte 
og starter egen virksomhed. Underviserne deltog bl.a. i en række 
workshops med fokus på I&E, læringsmål, eksternt samarbejde mv. 
og blev inspireret til, hvordan man bringer innovation ind i 
undervisningen til gavn for de studerende.
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Kaffevogn

UCPH Innovation Hubs har de seneste år også været fysisk 
tilstede på campus til i alt fire kaffe-events for at skabe 
awareness. Her har de studerende kunnet få en uforpligtende 
snak med UCPH Innovation Hubs om deres gode ideer og 
muligheder inden for I&E over en gratis kop kaffe. Kaffe-eventen 
har været afholdt med stor succes, og mere end 1000 kopper 
kaffe bliver som regel delt ud.

Forårsfestival

De sidste to år har UCPH Innovation Hub ligeledes 
deltaget på KU’s Forårsfestival i samarbejde med 
Copenhagen Science City og Climate-KIC. Her har 
studerende og undervisere kunnet møde UCPH 
Innovation Hubs og forskellige studenter start-ups, som 
bl.a. har tilbudt smagsprøver på forskellige innovative og 
bæredygtige fødevarer som f.eks. proteinrig juice og 
figenpålæg med fårekyllinger i.

Kommunikation af KU’s studenterrettede I&E indsats fremadrettet 

Der er fortsat behov for at udbrede kendskabet til de studenterrettede I&E aktiviteter f.eks. KU’s 

udbud af kurser, hvor der indgår I&E elementer, undervisere der arbejder med I&E i deres under-

visning og aktiviteter i regi af UCPH Innovation Hubs. 

US anbefaler derfor, en fortsat kommunikation af indsatsen via ie.ku.dk med fokus på de gode hi-

storier.  

Andre indsatser 

I&E-erfa netværk 

I I&E-planen har det været prioriteret at koordinere indsatserne og skabe et sammenhængende insti-

tutionelt landskab for I&E i uddannelserne.  

For at understøtte den gensidige vidensdeling og koordinering af I&E initiativer målrettet stude-

rende på tværs af universitetet har Uddannelsesservice siden medio 2015 supporteret et I&E erfa-

netværk for innovationskonsulenterne og medarbejdere ved UCPH Innovation Hubs.  
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Netværket har også fungeret som sparringspartner for Uddannelsesservice i forhold til implemente-

ring af I&E-planen og generelt været med til at understøtte KU’s arbejde med at få I&E ind i uddan-

nelserne.  

Netværket har holdt møder 4-6 gange årligt. Værtsskabet har gået på skift mellem netværksmedlem-

merne med sekretariatsbetjening fra Uddannelsesservice. 

Netværket har løbende inviteret forskellige gæster til at belyse I&E-indsatsen på KU bl.a. stude-

rende, vicedirektør for uddannelse og konsulenter i innovationsstrategi. I forbindelse med indspil til 

Strategi 2023 gav netværket sparring på en vision for I&E indsatsen fremadrettet.  

Som supplement til erfa-netværket har henholdsvis gruppen af innovationskonsulenter og gruppen 

af medarbejdere ved UCPH Innovation Hubs oprettet to separate koordineringsfora.  

I&E-erfa netværket fremadrettet 

For at understøtte den fortsatte videndeling og tværgående koordinering på området anbefaler US, 

at I&E erfa-netværket løber videre fra 2019 med fortsat understøttelse fra US og med engagement 

og involvering af fakulteternes innovationskonsulenter og medarbejdere ved UCPH Innovation 

Hubs. 

Ledelsesfokus på innovations- og entreprenørskabs indsatsen 

Indsatsen for at styrke I&E ind i uddannelserne har i høj grad krævet et ledelsesmæssigt fokus for at 

understøtte den kulturforandring, det er for mange undervisere. For at understøtte det ledelsesmæs-

sige fokus på indsatsen, er der i LUS-konceptet særligt for det videnskabelige personale indarbejdet 

spørgsmål om, hvordan der sikres fokus på innovation og entreprenørskab i undervisning og forsk-

ning. Dette er sket i et samarbejde med fælles HR på KU. 
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