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Pedagogisk entreprenørskap 

”Handlingsorientert undervisning og opplæring i en 
sosial kontekst med individet selv som aktør i egen 
læring, og hvor personlige egenskaper, evner, 
kunnskaper og ferdigheter danner grunnlag og 
retning for læreprosessene”. Røe Ødegård 2003 

 
1. En elevaktivitet 
2. En pedagogisk filosofi 
3. En ledelsesstrategi  
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Entreprenørskap som filosofi 

- Måter å tenke på 
- Måter å handle på 
- Måter å se verden på 
- Måter å organisere 

skolen 
- Måter å forstå og 

utvikle skolen 
- Måter å lede på 
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Sentrale funn om norsk skole 

Thomas Dahl, Lars Kleve 
og Poul Skov: 

 
En skole i bevægelse 
Evaluering af satsning på 

kvalitetsudvikling i den 
norske grundskole. 

 
Danmarks Pædagogiske 

Universitets Forlag, 2004 
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Fortidsorientert Utviklingsorientert 

Kollektivt orientert 

Individuelt orientert 

1) Entreprenørskap 
2) Internasjonalisering 
3) Lærende nettverk 
4) Psykisk helse/sosiale-

emosjonelle ferdigheter 



Best case: Kaupanger skule (1-10) 
i Sogndal kommune 

• Sogndal kommune nr. 1 
på trivsel hos elevene 
av våre 428 kommuner 

• Kaupanger skule: Veldig 
gode skoleresultat år 
etter år 

• Entreprenørskap: 
Kjølplanken 

• Filosofi:  
  ”Kaupanger-koden” 
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Prosess Struktur 

Resultat 

Kultur 

Omdømme Kompetanse 



Grunnskolepoeng 2014-2015 
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Rektorene om entreprenørskap: 
• Fornying og forbedring av praksisfeltet 
• Viktig med høy kvalitet på elevarbeidene 
• Ingen gutter som kjeder seg lengre! (Geir Navarsete) 
•  E. gir et bedre læringsmiljø 
• Teoretisk svake elever blir ledere i et annet 

fellesskap! 
• Ledelse, ledelse, ledelse 
• Ambisjoner for elevene! 
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Utfordringene med entreprenørskap 
• Rektor må være transformasjonsleder:  

– Må omfortolke; skape og forvalte et normbasert 
fellesskap, visjon, inspirasjon og utvikling 

• Bruken av tid – og forankring i fagplanene 
• Tar tid å implementere – omfattende 

demokratiske prosesser i organisasjonen 
• Bruke tid og ressurser på samarbeid med 

andre aktører, som UE (JA-YE Europe), 
Høyskole (HiSF), organisasjoner, banker osv. 
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Motstanden mot entreprenørskap 
• Ikke forstyrr oss!! 
• Ikke ta timene fra mitt fag!! 
• Ikke utfordre de vanlige arbeidsmåtene mine!! 
• Tilbake til fortiden! (fortids- og 

individorienterte skoler) 
• Vente til alt snakket om E. går over 
• E. står for ”Mammon” og feile verdier (tror vi) 
• E. står ikke i mitt pensum! 
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Profesjonell kompetanse i skolen 
1. Fagkunnskap 
2. Didaktisk kompetanse 
3. Sosial kompetanse 
4. Yrkesetisk kompetanse 
5. Endrings- og utviklingskompetanse 
(Hilde L. Damsgaard, 2010) 
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Hvordan jobber vi med 
entreprenørskap på regionnivå i Sogn? 
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• Startet et skoleutviklingsprogram (2006–2021) 
• Lederutdanning 30 stp. med entreprenørskap 

og lærende organisasjon som fundament 
– 2007 – 2009: 37 rektorer og inspektører 

• Regionalt fagnettverk i entreprenørskap 
– Skape, dele og bruke ny kunnskap 

• Samarbeid med Ungt Entreprenørskap og HiSF 
• Entreprenørskapsmesser for ungdomsskolene 



Entreprenørskapsmessene 
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• Eneste i Norge på ungdomsskole (regionalt) 
• Arrangert siden 2009 
• Ny kommune hvert år 
• Alle de 12 ungdomsskolene i 8 kommuner 
• 600 elever 
• 24 beste elevbedriftene, ulike kategorier 
• En aktivitet alle skolene ”må” delta i: Drivende 
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Den entreprenørielle rektor 
1. Har formell utdanning/ kompetanse i E. 
2. Ser på E. som en filosofi og strategi 
3. Deltar i / ansvarlig for regionale nettverk 

- Der målet er å skape, dele, bruke ny kunnskap 
4. Sterke samarbeidsrelasjonar med aktører 

utenfor skolen  
5. Transformasjonsleder og ”grensevakt” 
6. Partnerskapsavtaler med næringsliv,    

 organisasjoner, internasjonale prosjekt 
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Kloke grep 
• Formell kompetanse, både rektor og lærere 
• Få politiske vedtak som forankring 
• Bruke TID på å implementere E. som strategi 
• Synliggjøre og praktisere konkrete måter å 

jobbe med E. i fag og læreplaner 
• Lage en plan for E. fra 1.-10 klasse  
• Samarbeide med andre skoler og aktører 
• Ikke opp til den enkelte lærer å definere E.   
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Konklusjon: Entreprenørskap og 
skoleutvikling er ”cluster” av strategier  
• Fire grepene for å bli kollektivt- og 

utviklingsorienterte skoler: 
– Entreprenørskap 
– Internasjonalisering 
– Lærende nettverk 
– Psykisk helse/ sosial- og emosjonell 

kompetanse 
 

• Skolen som den viktigste organisasjon  
 

• Prioritere tid og våge utvikling 
 

• Rektor må være ”grensevakt” 
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