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Indledning  

Entrepreneurial Skills Pass (ESP) er en ny kvalificerende international eksamen, der gennem en reel 

erfaring med en iværksættervirksomhed giver eleverne (i alderen fra 15 til 19 år) den nødvendige 

viden og de nødvendige færdigheder og kompetencer til selv at starte en virksomhed eller til at 

blive ansat i en virksomhed.  

I henhold til Den Europæiske Referenceramme for Kvalifikationer for Livslang Læring1, inden for ESP, 

betyder “kvalificering” det formelle resultat, som opnås efter en evaluering, der bliver foretaget af 

en kompetent uddannelsesinstitution, hos hvilken en person har opnået nogle resultater i henhold 

til en given standard.  

Således består ESP af følgende tre hovedområder: 

• En reel iværksættererfaring, der opnås under forløbet på skolen, og som omfatter 

mentorordninger med erfarne erhvervsfolk og konkurrencer. Gennem gruppearbejde 

og under vejledning af lærere og frivillige erhvervsfolk får eleverne mulighed for at 

oprette og lede en minivirksomhed. Som en del af dette program udvikler de evnen 

til at få nye ideer og omsætte disse i handling. De lærer at arbejde i et team, tage 

initiativer og påtage sig et ansvar. De oplever, hvad det vil sige at lede en rigtig 

virksomhed og kommer til at forstå, hvordan økonomi og finansiering bidrager til 

projektets succes. De anvender matematik, naturvidenskab, sprog, skrivning, tekno-

logiske eller specialiserede kompetencer på en praktisk måde.  

 

• Et selvstændigt selvevalueringsværktøj (self-assessment-test), idet eleverne under 

uddannelsen vil reflektere over deres egne entreprenørskabskompetencer efter-

hånden som skoleåret skrider frem. Initiativ og iværksætterånd2 er de kernekom-

petencer, der retter et særligt fokus på kreativitet, udholdenhed, opfindsomhed, 

selvtillid, evnen til at tage initiativer, evnen til at tage ansvar og teamwork. 

 

• En online eksamen, der bekræfter den viden, som eleverne gennem deres erfaringer 

har tilegnet sig om virksomhedsledelse, økonomi og finansiering. ESP er designet til at 

være en eksamen, der giver adgang til yderligere muligheder, og den er anerkendt 

af store og små virksomheder, videregående uddannelser og internationale orga-

nisationer i hele Europa. ESP-platformen bliver et sted, hvor unge mennesker kan 

komme for at finde nye muligheder til at forfølge forretningsidéer, skabe en karriere 

eller finde nye uddannelsesmuligheder. ESP vil være noget, som eleverne kan føje til 

deres CV eller LinkedIn-profil som et stort aktiv i en alder, hvor de endnu ikke har så 

megen arbejdserfaring.  

 

                                                             
1 Europa-Kommissionen, European Qualifications Framework for Lifelong Learning, 2008. 
2 Som beskrevet i Henstilling 2006/962/EC fra Europa-Parlamentet og Europarådet af 18. december 2006 

vedrørende Kernekompetencer i Livslang Læring [Den Europæiske Unions Tidende L 394 af 30.12.2006]. 
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Illustrationen nedenfor giver en idé om ESPs indlæringsvej. 

   

Figur 1 - ESP: En kompleks indlæringsvej 
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Entreprenørskabseksamen 

Den afsluttende entreprenørskabseksamen har til formål at vurdere og bedømme elevernes 

teoretiske og faktuelle viden (fakta, principper, teorier og praksis i relation til et emneområde eller 

et studium) samt deres kognitive og praktiske færdigheder (evnen til at anvende viden og bruge 

knowhow i udførelsen af opgaver og opgaveløsning) om de vigtigste grundlæggende forretnings-

mæssige problemstillinger og begreber. Der fokuseres på fire hovedkategorier, der beskriver de 

vigtigste områder, som eleverne bør erhverve sig viden om i løbet af deres entreprenørskabs-

uddannelse.  

  

Det grundlæggende formål med entreprenørskabsuddannelsen er at vise en direkte sammen-

hæng mellem de aktiviteter, der udføres under uddannelsesforløb og eksamen. Derfor fokuserer 

spørgsmålene på kompetencebaserede opgaver med vægt på den forståelse, der tilegnes under 

forløbet og gennem praktiske scenarier i stedet for udelukkende at vurdere viden og huskeevne.  

  

Almen 
virksomheds-

forståelse 

De vigtigste trin 
og lovmæssige 

krav

Fra idéudvikling 
til marked 

Finansielle 
ressourcer og 
budgettering 

Hver kategori er sammensat af et sæt emner 

Emnerne er defineret ud fra nogle læringsresultater med 

en redegørelse for, hvad en elev bør vide, forstå og/eller 

være i stand til at gøre ved afslutningen af 

læreprocessen (Europa-Kommissionen, 2008). 

Hvert læringsresultat beskrives yderligere sammen med 

nogle didaktiske mål, som i detaljer beskriver, hvad 

eleven forventes at lære, vide og forstå inden for hvert af 

emnerne.  
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ESP-pensum 

 KATEGORI  EMNER FORMÅL 

Eleven bør blive i stand til at… 

1. Almen virksomhedsforståelse 

 

 

 

 

 

 

1.1 Entreprenørskab 

 

Jeg kan forklare, hvad en 
virksomhed/iværksætter 
er, og hvilken rolle de har i 
samfundet 

 

Forklare, hvad en virksomhed er, og hvilke 
karakteristika og kompetencer, der er de 
vigtigste for en iværksætter.   

Forklare, hvorfor personer etablerer en 
virksomhed og hvilke krav, der er de 
vigtigste for at starte den op.  

Fremvise en forståelse af de muligheder og 
risici, der er ved entreprenørskab.   

Beskrive, hvordan entreprenørskab 
bidrager i samfundet med henvisning til 
forskellige sammenhænge (f.eks. sociale, 
kulturelle, økonomiske, etc.). 

1.2 Vision, mission og etik 

 

Jeg forstår vigtigheden af 
at have en klar mission og 
kerneværdier, og jeg kan 
relatere det til etiske 
spørgsmål 

Fremvise en forståelse af, hvad der menes 
med en virksomhedskultur, hvorfor den er 
vigtig, og hvorfor det er nødvendigt at 
udtrykke den på en klar og enkel måde. 

Forklare forskellen på en virksomheds 
mission og dens værdier.  

Forklare en forståelse af den etiske 
dimension for en virksomhed, og hvad der 
menes med en virksomheds sociale ansvar.  

1.3 Organisationsstruktur 

 

Jeg ved, hvordan en 
organisation er bygget op 

Fremvise et godt kendskab til organisations-
struktur og arbejdsmiljø.   

Forstå et organisationsdiagram og se, hvem 
der er ansvarlig for hvad, og hvem der kan 
give instrukser til hvem.  

Identificere og genkende de vigtigste roller i 
en organisation og det dermed forbundne 
ansvar og pligter.  

1.4 Virksomhedsledelse 

 

Jeg ved, hvorfor ledelse er 
vigtig 

Fremvise en forståelse for, hvad der menes 
med ledelse.   

Beskrive og forklare de vigtigste kvaliteter 
hos en effektiv leder.  

1.5 Kompetencer i et team  

 

Jeg kan forklare, hvilke 
kompetencer, der er 
nødvendige for et team  

 

Fremvise en forståelse for værdien af og 
fordelene ved at arbejde i en gruppe. 

Fremvise en forståelse af, hvad der skal til 
for at opnå et effektivt teamwork. 

Fremvise en forståelse for gruppedynamik 
og hvordan individuelle kvaliteter og bidrag 
kan påvirke et teamwork.  

1.6 ICT-værdier 

 

Fremvise en kritisk forståelse af fordele og 
ulemper ved informations- og kommu-
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Jeg ved, hvordan ICT kan 
hjælpe virksomheder til at 
blive mere effektive 

nikationsteknologi for både personer og 
virksomheder.   

Forklare vigtigheden af informations- og 
kommunikationsteknologi med særlig fokus 
på kommunikation, netværk, forskning, 
processtyring og problemstillinger omkring 
sikkerhed og beskyttelse af personlige 
oplysninger.  

1.7 Personlig udvikling: 
karrieremuligheder og 
intraprenørskab 

 

Jeg er mere opmærksom 
på mine styrker og 
svagheder, og jeg er i 
stand til at udpege en 
mulig karrieremulighed 
for mig selv 

 

Fremvise en forståelse af karrieremulig-
hederne for både iværksættere og 
intraprenører. 

Fremvise en forståelse af både karriere-
mulighederne og de udfordringer, der 
foreligger som et middel til at forbedre 
beskæftigelsesmulighederne.  

Fremvise en forståelse for vigtigheden af 
individuel viden og færdigheder som et 
middel til at øge beskæftigelsesmulig-
hederne.  

2. De vigtigste trin og lovmæssige 
krav 

 

 

 

2.1 Virksomhedens livscyklus 

 

Jeg forstår, hvad en 
virksomhed er, og jeg ved, 
hvordan den skal udvikles 
(jeg kan forklare 
processen) 

Fremvise en forståelse af de vigtigste 
virksomhedsformer med de respektive 
fordele og ulemper ved ejerskabsforholdet.   

Fremvise en forståelse af de særlige 
kendetegn ved forskellige typer forret-
ningsaktiviteter.  

Forklare processen og de vigtigste trin ved 
tilvejebringelsen af finansiering til 
oprettelse og ledelse af en virksomhed.  

2.2 Virksomhedens 
etablering 

Jeg ved, at alle virksom-
heder skal drives ud fra en 
formel basis  

Fremvise en forståelse for de vigtigste krav 
til en virksomhed i dens opstartsfase.  

Forklare de vigtigste lovmæssige krav til en 
virksomhed i dens opstartsfase.  

 

2.3 Virksomhedens drift   

 

Jeg ved, at virksomheder 
skal opfylde nogle 
lovmæssige krav om 
regnskabsføring og skat 

Fremvise en forståelse for hvad der skal til 
for at drive en virksomhed.  

Forklare de vigtigste dag-til-dag krav for 
driften af virksomheden.  

Definere og forklare de vigtigste rets-
principper, der ligger til grund for virk-
somhedens regnskabsføring og beskatning. 

2.4 Virksomhedens lukning 

 

Jeg ved, hvad en 
virksomhedsopløsning er 

Forklare, hvad der menes med processerne 
omkring opløsningen af en virksomhed og 
forskellen i forhold til en konkurs.  

Forklare, hvilke skridt det er nødvendigt at 
tage for at LUKKE en virksomhed.  

2.5 IPR Fremvise en forståelse for formålet med og 
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Jeg ved, at der er 
forskellige regler om IPR, 
og hvorfor de er vigtige 

 

omfanget af intellektuel ejendomsret. 

Forklare og sammenligne de forskellige love 
om intellektuel ejendomsret (f.eks. ophavs-
retsloven, varemærkeloven eller patent-
loven). 

Fremvise en forståelse af, hvad der menes 
med at beskytte en forretningsidé og de 
praktiske forretningsmæssige fordele ved 
intellektuel ejendomsret.  

3. 

 

 

Fra idéudvikling til marked 

 

 

3.1 Idéudvikling 

 

Jeg kan komme med nye 
ideer og arbejder både 
individuelt og i grupper 

Genkende en levedygtig, kommerciel idé.  

Fremvise en forståelse af forskellige 
kreative teknikker, der er egnede for 
enkeltpersoner eller grupper.  

 

 

3.2 Forretningsmulighed 

 

Jeg er i stand til at 
omsætte en idé til en 
forretningsmulighed  

Beskrive og forklare forskellige metoder til 
at udvikle og evaluere kommercielle ideer.  

Definere de krav, der er nødvendige for at 
en idé skal blive til en forretningsmulighed.  

3.3 Innovationsformer 

 

Jeg ved, hvad innovation 
er, og at der er flere 
former for innovation  

Fremvise en forståelse for vigtigheden af 
kritisk tænkning over for innovation og 
forretningsudvikling.  

Genkende og forklare de forskellige tilgange 
til innovation, både med og uden støtte fra 
teknologi.  

3.4 Markedsundersøgelse  

 

Jeg er i stand til at 
gennemføre en markeds-
undersøgelse og analysere 
resultaterne heraf 

Fremvise en forståelse for og en evne til at 
beskrive og forklare en anvendt markeds-
undersøgelse.  

Fremvise en forståelse for vigtigheden af at 
en virksomhed har fokus på kunden/-
brugeren.  

3.5 Salgsstrategier   

 

Jeg er i stand til at udpege 
effektive salgsstrategier 

Fremvise en forståelse for forskellige 
prispolitikker.   

Forklare vigtigheden af at kunne udpege og 
vælge en passende salgskanal og en 
tilsvarende salgstaktik.  

3.6 Markedsføringsstrategier: 
taktik, teknik og 
ressourcer 

 

Jeg ved, hvad markeds-
føring handler om, og jeg 
ved, at det er vigtigt at 
bruge taktik, teknik og 

Fremvise en forståelse af markedsførings-
konceptet.  

Forklare de centrale elementer inden for 
markedsføringsstrategi.  

Reflektere kritisk over den rolle, som 
teknologi og sociale medier har i markeds-
føringen.  

Udpege, vælge og anvende egnede mar-
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ressourcer i markedsføring 
(inkl. online-værktøjer)  

kedsføringsværktøjer og –kanaler i et givent 
scenarie. 

3.7 Internationalisering 

 

Jeg ved, hvordan jeg kan 
udforske internationale 
muligheder for 
virksomheden  

 

Fremvise en forståelse for vigtigheden af 
globaliseringen og de fordele og ulemper, 
der er ved international handel.  

Forklare, hvordan teknologi kan bidrage til 
støtte for international handel.  

Beskrive og forklare de forskellige 
muligheder og udfordringer, som 
virksomhederne står over for, når de 
handler på hjemmemarkedet og 
internationalt.  

3.8 Forretningsplan 

 

Jeg ved, hvad en for-
retningsplan er, og jeg er i 
stand til at udvikle den 

 

Beskrive og forklare formålet med og 
indholdet af en forretningsplan. 

Fremvise en viden og forståelse om de 
nødvendige skridt, der skal tages for at 
udvikle en forretningsplan.  

4. Finansielle ressourcer og 
budgettering  

 

 

 

4.1 Finansieringsmuligheder 

 

Jeg kan definere flere 
finansieringsmuligheder 

 

Beskrive og forklare behovet for at rejse 
kapital til virksomheden.  

Fremvise en forståelse af forholdet mellem 
forskellige finansieringskilder for 
virksomheden og de dermed forbundne 
omkostninger.  

Beskrive og forklare forskellige forretnings-
mæssige risici.  

4.2 Omkostningsberegning 
og prissætning  

 

Jeg er i stand til at 
beregne omkostningerne 
for et produkt eller en 
tjenesteydelse og kan 
fastsætte en pris   

Beskrive og forklare de forskellige faktorer, 
der har indflydelse på en pris. 

Fremvise en forståelse for forholdet mellem 
omkostninger og pris. 

Fremvise en forståelse af de grund-
læggende teknikker til at beregne 
omkostninger og pris for et produkt/en 
tjenesteydelse. 

4.3 Budget og finansiel 
analyse 

Jeg ved, hvad et budget 
og et regnskab er 

Fremvise en forståelse af forskellen på et 
budget og et regnskab.  

Fremvise en forståelse af formålet med at 
anvende både regnskaber og budgetter.  

4.4 Kerneterminologi 

 

Jeg ved, hvordan en 
virksomhed eller en 
organisation genererer 
overskud, og jeg forstår 
terminologien om 
finansielle spørgsmål 

Fremvise en forståelse af de vigtigste 
begreber inden for forretningsmiljøet og de 
finansielle spørgsmål.  
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ESP-eksamen 

 

ESP-eksamen udbydes online via en online-platform, som kun er tilgængelig i specialiserede prøve-

centre, hvor eleverne formelt kan gå hen og tage deres eksamen. I det følgende ses en oversigt 

over de vigtigste karakteristika ved denne eksamen: 

 

Det samlede antal sæt med spørgsmål: svarer til 28 svar 

Mulige spørgsmålstyper: 

o Multiple Choices-spørgsmål (med 4 mulige svar, hvoraf kun 1 er korrekt)   

o Spørgsmål med drop-down menu (med mulighed for at vælge) 

o Matchende spørgsmål (med elementer, der matcher) 

Testens opbygning:  

o Enkeltstående, uafhængige spørgsmål 

Og/eller  

o Spørgsmål med et kort scenarie 

Eksamenslængde: 1 time  

 

Bedømmelse: 

o Kun positive points 

o De enkelte spørgsmål vægter ens 

o Alt eller intet 

 

Procent (%) for at bestå eksamen: 70% 

 


