
 

1 

 

 
Kunnskapsdepartementet 

Postboks 8119 Dep 

0032 Oslo        Oslo, 12. september 2019 

 

 
 

 

Innspill til arbeidet med stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning  

Ungt Entreprenørskap takker for å ha mottatt invitasjon for å gi innspill til arbeidet med stortingsmeldingen 

om arbeidsrelevans i høyere utdanning. Innspillene nedenfor baserer seg på våre erfaringer fra arbeidet 

med både utdanningsinstitusjoner og arbeidslivsaktører, samt synspunkter på hva som vil  

være viktig for å styrke arbeidslivsrelevansen i høyere utdanning. 

 

 

 

Innledende betraktninger 

Ungt Entreprenørskap mener at hovedpunktene som skisseres som sentrale for stortingsmeldingen tar 

for seg de viktigste områdene i arbeidet med å styrke kvaliteten og arbeidslivsrelevansen i høyere 

utdanning. 

 

Fra flere sentrale aktører både innen akademia og næringslivet1 pekes det på noen sentrale egenskaper 

og ferdigheter i fremtidens arbeidsmarked. Det er eksempelvis kommunikasjons- og samarbeidsevner, 

problemløsning og kreativitet, kritisk og selvstendig tenking, evne og vilje til livslang læring og refleksjon, 

organisasjonsbygging, nettverksbygging og gjennomføringsevne. Dette er generiske ferdigheter og 

egenskaper som er relevante på tvers av fagområder og yrkesfelt. For å imøtekomme disse utfordringene 

på en god måte kreves det utvikling og kvalitetssikring av faglig innhold, læringsformer og gode rammer 

for et tett samarbeid med arbeidslivet og andre sentrale aktører. Det kreves en strategisk forankring på 

ledelsesnivå samtidig som det må jobbes målrettet på studieprogramnivå for å skape endringer som gir 

studentene bedre muligheter til å utvikle ønskede ferdigheter og egenskaper. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 ManpowerGroup: Skills Revolution 2.0 - Robots Need Not Apply: Human Solutions for the Skills Revolution (2017) 

OsloMet: Disse ferdighetene trenger du i fremtidens arbeidsliv (2019) 

https://www.manpower.no/globalassets/norway/no-kunde/kampanjer/skills-revolution-2.0/mg_wef_skillsrevolution_2.0_paper_lo.pdf
https://www.manpower.no/globalassets/norway/no-kunde/kampanjer/skills-revolution-2.0/mg_wef_skillsrevolution_2.0_paper_lo.pdf
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter/disse-ferdighetene-trenger-du-fremtidens-arbeidsliv
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter/disse-ferdighetene-trenger-du-fremtidens-arbeidsliv
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1. Hvordan skal utdanningsinstitusjonene møte behovene til et arbeidsliv i rask endring? 

I et arbeidsliv hvor omstillingsevne og endringer i kompetansebehov vil være sentralt er det avgjørende 

med ferdigheter og egenskaper som blant annet samarbeid, problemløsning og kreativitet, kritisk og 

selvstendig tenking, evne og vilje til livslang læring og refleksjon. Ved å styrke rollen til innovasjons- og 

entreprenørskapskompetanse i studietilbud innen høyere utdanning vil studentene i større grad være 

forberedt på nevnte utfordringer.  

 

Utdanningsinstitusjonene må åpne for en tettere interaksjon mellom representanter fra arbeidslivet og 

studentene. Med tettere samarbeid menes det at man må forvente mer enn ett foredrag fra en 

næringslivsrepresentant som supplement til de akademiske forelesningene. Studentaktive læringsformer 

i samarbeid med arbeidslivet hvor entreprenørielle metoder og ferdigheter står i sentrum vil være viktig 

for utviklingen av relevante egenskaper og ferdigheter hos studentene. Konkrete eksempler på dette er 

Ungt Entreprenørskap sine programmer som Innovasjonscamp og Studentbedrift. Format og innhold kan 

tilpasses ulike utdanningsinstitusjoners ønsker og behov, men studentenes trening i entreprenørielle 

ferdigheter og koblingen til arbeidslivet ligger alltid som et fundament i de nevnte programmene. 

 

En satsing som gir gode resultater skjer imidlertid ikke uten at det er tydelige krav og forventinger til at 

innovasjons- og entreprenørskapskompetanse prioriteres. Det må inn i utdanningsinstitusjonenes 

strategi- og handlingsplaner, og det må følges opp på studieprogramnivå. Leveransene og resultatene  

må kvalitetssikres, eksempelvis ved at bransjeråd på studieprogramnivå vurderer entreprenørskaps-

kompetanse og -aktiviteter som et eget punkt. I slike bransjeråd må det være representanter fra 

arbeidslivet og gjerne også studenter eller tidligere studenter. 

 

 

 

2. Hvordan bidrar Ungt Entreprenørskap til arbeidslivsrelevans i høyere utdanning?  

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med 

utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, 

skaperglede og tro på seg selv. Innen høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning jobber vi 

målrettet med å utvikle rollen til innovasjons- og entreprenørskapskompetanse i utdanningene, da 

spesielt gjennom programmene Innovasjonscamp og Studentbedrift, men også andre aktiviteter som 

workshops, kurs, konkurranser og møteforum. 

 

Organisatorisk består Ungt Entreprenørskap av en sentral enhet og 17 fylkesorganisasjoner. Det er 

fylkesorganisasjonene som har den direkte dialogen og samarbeidet med utdanningsinstitusjonene, og 

sikrer dermed en god lokal forankring. I dag engasjerer UE rundt 1000 studenter innen høyere utdanning 

gjennom programmet Studentbedrift som er et pedagogisk program som gir studenter kompetanse og 

kunnskap om bedriftsetablering gjennom ett år med oppstart, drift og avvikling av egen bedrift.  
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Programmet kan også tilpasses til å fokusere på kun enkelte faser eller områder som bidrar til å utvikle 

studentenes entreprenørielle ferdigheter. Studenter som etablerer en studentbedrift får mulighet til å 

delta i konkurranser og mesterskap på fylkes-, nasjonalt- og internasjonalt nivå2. Ungt Entreprenørskap er 

en del av et internasjonalt nettverk, Junior Achievement Worldwide/Europe, som gir mange spennende 

muligheter til internasjonalt samarbeid både mellom utdanningsinstitusjoner, næringsliv og studenter.  

 

Det gjennomføres årlig et stort antall innovasjonscamper rettet mot høyere utdanning. Dette er en 

idékonkurranse for studenter, og en læringsmetode for kreativitet og nyskaping. I løpet av en avgrenset 

tidsperiode skal studentene levere gode løsninger på en reell utfordring gitt av en ekstern oppdragsgiver. 

Innovasjonscamp er en innovativ læringsmetode med utgangspunkt i et trepartssamarbeid mellom lokalt 

arbeids- og næringsliv, utdanningsinstitusjonen og Ungt Entreprenørskap. Dette er et program som er 

fleksibelt i omfang og målformulering, men følger en fast struktur.  

 

Et godt samarbeid med arbeidslivsaktører er helt avgjørende for å skape gode resultater gjennom nevnte 

programmer. Ungt Entreprenørskap vil derfor være en sterk bidragsyter til å skape tettere koblinger 

mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet. Studentene og foreleserne kommer tett på 

arbeidslivets reelle utfordringer og utvikler sine entreprenørielle ferdigheter og holdninger gjennom 

erfaringsbasert læring. Nedenfor presenteres et utvalg av sitater fra forelesere og arbeidslivsaktører  

som viser verdien av godt samarbeid og brobyggerrollen til Ungt Entreprenørskap.  

 

«Nyutdannede ingeniører møter i dag et arbeidsliv der det stilles store forventninger til kreativitet, 

innovativ tenking og entreprenørielle ferdigheter. Universitetet i Sørøst-Norge startet med 

entreprenørskap og studentbedrift allerede i 2004. Gjennom entreprenørskapssatsingen har 

universitetet etablert viktig kontakt med arbeidsliv og næringsliv. Universitetet har også utviklet et  

godt samarbeid med viktige offentlige aktører både nasjonalt og internasjonalt.  

Ved universitetet, campus Porsgrunn, benyttes en pedagogisk modell basert på prosjektbasert læring 

som en rød tråd gjennom ingeniørstudiene. Allerede i et ingeniørfaglig introduksjonsemne i 1. semester 

vektlegges det entreprenørielle, med innovasjonscamp som ett av virkemidlene. I 5. semester gis 

studentene mulighet for å velge «Entreprenørskap», mens de i 6. semester kan velge «Studentbedrift», 

som et alternativ til en tradisjonell bacheloroppgave. Innovasjonscamp og Studentbedrift gjennomføres i 

samarbeid med Ungt Entreprenørskap. Samarbeidet er forankret i en institusjonell samarbeidsavtale.» 
 

Sitat fra tidligere student: Vi valgte å bruke en del av premiepengene våre fra NM i studentbedrift til å 

starte et aksjeselskap som nå alle 5 er medeiere i. Innovasjon Norge har allerede gått inn med store 

midler og ved slutten av året vil vi med stor sannsynlighet være en «millionbedrift» og alt dette kommer 

av arbeidet som ble lagt ned i Entreprenørskap og Studentbedrift». Per Egil Ekroll. Indago SB 

Harald Hasleberg. Førstelektor ved USN, fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag. 

 

                                                           
2 NM i Studentbedrift 2019 og EM i studentbedrift 2019 

https://www.ue.no/Oslo/Nyheter/NM-2019-Premiedryss-over-Sneipfritt-SB-
https://www.ue.no/Oslo/Nyheter/NM-2019-Premiedryss-over-Sneipfritt-SB-
https://www.ue.no/Nyheter/Norske-Artifish-er-Europas-beste-studentbedrift
https://www.ue.no/Nyheter/Norske-Artifish-er-Europas-beste-studentbedrift
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«NTNU i Ålesund vil være med å skape det nye arbeidslivet. Da er det naturlig at vi legger til rette for at 

studenter kan få de riktige verktøyene og forutsetningene for dette i arbeidslivet. Etter endt studium skal 

de være i stand til å starte og lede sin egen bedrift. Grunnlaget blir lagt gjennom et teoretisk og erfarings- 

basert studieforløp. I dette studiet utvikler de studentbedrifter i samarbeid med veiledere fra NTNU i 

Ålesund, Ungt Entreprenørskap, kunnskapspark og mentorer fra næringslivet. NTNU i Ålesund har 

utmerket seg nasjonalt og internasjonalt innen entreprenørskap og nyskaping gjennom studentbedrifter.» 

Bjørn Magne Hatlø, førstelektor, NTNU – Institutt for internasjonal forretningsdrift 
 

«Studentbedrift er akkurat det høyere utdanning trenger for å trene studentene i innovasjon og 

entreprenørskap. Studentene får forståelse for den teorien de lærer. Gjennom praktisk erfaring  

omsetter studentene teoretisk kunnskap til de kompetansene arbeidslivet etterspør, enten de skal  

bli gründere eller ei.» 

Tor Haugnes, høyskolelektor, Handelshøyskolen BI – Institutt for strategi og entreprenørskap 
 

«Innovasjonscamp er et nyttig verktøy for å få entreprenørskapstankegang inn i flere utdanninger.  

Det legger til rette for tverrfaglighet og presenterer relevante problemstillinger fra lokalt næringsliv.  

Vi gjennomfører årlig innovasjonscamp for våre studenter. Det hadde vi ikke satt i gang uten UE som 

støttespiller og samarbeidspartner. UE har kunnskaper og erfaringer om både faglig innhold og format 

som er avgjørende for å få et vellykket arrangement. Studentene får uten tvil nyttig prosesserfaring 

gjennom en to dagers innovasjonscamp. I prosessen stimuleres studentene til kreativitet, 

samarbeidslæring og problemløsing gjennom materialet som UE har utviklet.» 

Birgitte P Torset, Universitetslektor, NTNU – Institutt for biologiske fag 
 

Gjennom Ungt Entreprenørskap vil representanter fra arbeidslivet kunne bidra med veiledning og 

mentorordninger, samtidig som de deltar i juryer i ulike konkurranser og kan gi studenter tilbakemeldinger 

på ulike ideer eller konsepter i deres entreprenørskapsarbeid. Arbeidslivsrepresentantene vil ofte kunne 

gi studentene innsikt i spesielle temaer eller områder som er viktig for deres arbeid. Det kan eksempelvis 

være gjennom samarbeid som UE har med ManpowerGroup, Visma, Nordea, Ferd eller Skatteetaten. 
 

«Det er veldig motiverende å møte morgendagens talenter gjennom UE. De egenskapene elevene/ 

studentene utvikler gjennom UE, er etterspurt i arbeidslivet. Arbeidsgivere jakter på talenter som kan 

omsette kunnskap til verdier. Vi støtter UE fordi deres oppgave er sammenfallende med våre verdier, 

som innovasjon og kompetanse.» 

Maalfrid Brath, konsernsjef, ManpowerGroup 
 

«Vi i Ferd synes det er spennende å kunne bidra med høye forventninger til dagens unge. Vi utfordrer 

dem til å ha et perspektiv som strekker seg fra lokale til internasjonale løsninger og forretnings-

potensial. Vi er opptatt av innovasjon i Ferd og i alle de selskapene vi eier. Derfor har vi vært en 

langsiktig utviklingspartner for UE over mange år.»  

Morten Borge, konsernsjef, Ferd 
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«Visma er glade for å kunne samarbeide med Ungt Entreprenørskap. Vi ser viktigheten av å spille på 

lag med unge verdiskapere, bygge kunnskap for fremtiden, og legge til rette for skaperglede. Når 

studenter og elever får bruke moderne verktøy, samarbeide med næringslivet og realisere egne 

ambisjoner, tilføres en ekstra dimensjon man ikke får ved klasseromsundervisning.» 

Øystein Moan, administrerende direktør, Visma 

 

«Sammen med Ungt Entreprenørskap møter vi mange tusen elever/studenter, underviser unge i 

personlig økonomi og diskuterer hvordan det er å ha ansvar for egen økonomi eller egen bedrift. Det 

tror jeg gir både elevene og oss som bankansatte ny læring og masse positiv energi som vi tar med oss 

tilbake i hverdagen. Samarbeidet med Ungt Entreprenørskap er verdifullt på mange plan, og støtter 

opp om Nordeas samfunnsengasjement innen opplæring i økonomi og entreprenørskap på en 

forbilledlig måte.»  

Snorre Storset, administrerende direktør, Nordea Norge 

 
Sitater fra Ungt Entreprenørskaps årsmelding 2018 

 

 

I sluttrapporten fra følgeforskningsprosjektet om entreprenørskap i utdanningen fra NIFU3 skrives det 

følgende om Ungt Entreprenørskaps sitt arbeid innen høyere utdanning: «… ut fra vår vurdering 

representerer UEs tilbud et viktig supplement til UH-institusjonenes egne tilbud i høyere utdanning. 

Studentbedriftsprogrammet bidrar, i alle fall på en del høyskoler, til et viktig engasjement rundt 

entreprenørskap, og blant noen høyskoler løftes dette frem som en viktig aktivitet … Generelt ser det  

ut til å være et potensial for økt satsing på studentrettede entreprenørskapsaktiviteter som kan ha 

betydning for UH-institusjonenes generelle bidrag til innovasjon (Spilling mfl. 2014).» I rapportens 

anbefalinger pekes det på at satsingen på Ungt Entreprenørskap bør videreføres og styrkes, og at  

Ungt Entreprenørskap bør videreføre sitt arbeid rettet mot høyere utdanning.  

  

I samme rapport fremheves behovet for bedre pedagogiske tilnærminger i entreprenørskaps-

undervisningen innen høyere utdanning. Det må jobbes med å få frem bedre studentaktive og 

erfaringsbaserte lærings- og undervisningsformer. Ungt Entreprenørskap har som et fundament i sine 

programmer en studentaktiv og erfaringsbasert pedagogikk hvor mentorperspektivet og koblingen til 

arbeidslivet står sterkt. UE sin brobyggerrolle er dermed viktig både for å styrke relasjonene og 

koblingene mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet, og for å sikre gode og innovative 

læringsformer hvor studentene omsetter teori til praksis og møter reelle problemstillinger fra 

arbeidslivet. 

 
                                                           
3 NIFU Entreprenørskapsutdanning i Norge: Sluttrapport fra følgeforskningsprosjektet om entreprenørskap i utdanningen (2015) 

 

https://www.ue.no/aarsmelding2018/NORGE?sort=full_menu
https://www.ue.no/aarsmelding2018/NORGE?sort=full_menu
https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/handle/11250/278042
https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/handle/11250/278042
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Innovasjon og entreprenørskap i lærerutdanningen  

Arbeidslivsrelevans handler mye om kompetanser for det 21. århundre, hvor innovasjon, samarbeid, 

kreativitet og initiativ er svært sentrale kompetanser for arbeids- og næringsliv. 

 

I skolen og i lærerutdanningene er det også økt fokus på erfaringsbaserte læringsstrategier og at 

studentene får trene seg i studentaktive innovasjonsprosesser. 

 

Det er bred enighet om at entreprenørskap i utdanningen er en god læringsstrategi for å kunne trene  

disse kompetansene, og noe Fagfornyelsen også har et større fokus på. Da er det også viktig at 

lærerutdanningene har klare krav til å gjennomføre entreprenørskap for sine lærerstudenter. 

 

I dag har noen lærerutdanningsinstitusjoner et omfattende og langsiktig samarbeid med Ungt 

Entreprenørskap, mens andre ikke har noe fokus på eller tilbud om dette. Vi ønsker en tydeligere  

strategi for lærerutdanningene der dette temaet løftes og at det blir målt. 

 

I dag er Høgskolen i Østfold den utdanningsinstitusjonen som har integrert samarbeidet mest helhetlig. 

Her får lærerstudentene forelesninger om entreprenørskap i utdanning, kursing i relevante program før 

studentene må planlegge og gjennomføre entreprenørskapsaktiviteter i sin praksis i samarbeid med 

praksisskolene og med lokalt arbeids- og næringsliv. Dette gjør at lærerstudentene både får kunnskap og 

erfaringer med denne læringsformen. Vi ser at dette gir et langt bedre grunnlag for at de som lærere har 

motivasjon, kunnskap og erfaringer til at de selv gjennomfører dette ute i skolen etter endt utdanning. 

 

Behovet for sterkere føringer og en tettere oppfølging av entreprenørskap i lærerutdanningen 

underbygges også av sluttrapporten fra følgeforskningsprosjektet om entreprenørskap i utdanningen (EiU)  

fra NIFU. Selv om det har vært et eget punkt i handlingsplanen for EiU 2009-2014 konkluderes det i 

sluttrapporten med at man ikke har lykkes med å styrke entreprenørskap i lærerutdanningene på en 

tilfredsstillende måte. På tross av ulike aktiviteter og tilbud har det vært en samlet nedgang i 

aktivitetsnivået.  

 

I sluttrapporten står det følgende: «Et viktig funn i kartleggingen av entreprenørskapstilbud i høyere 

utdanning, er at det generelt er få tilbud i entreprenørskap i pedagogiske fag og lærerutdanningen, og at 

det har vært en betydelig nedgang de siste årene … En annen observasjon er at de fleste tilbudene er 

blitt utviklet og gjennomført i samarbeid med regionale aktører som kommuner, fylkeskommuner og 

Ungt Entreprenørskap. Spesielt sistnevnte fremstår som en meget viktig samarbeidspartner. Samarbeid 

med skoleeiere fremheves også som meget viktig ved enkelte høgskoler … Hovedårsaken til nedgangen 

ligger trolig i sentrale føringer om hva det er viktigst å satse på …» 
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Forutsetninger for godt samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivsaktørene  

Når det er etablert klare rammer og forventninger til et samarbeid med en tydelig rollefordeling legger 

det til rette for kontinuitet og stabilitet i utvikling og drift av Studentbedrift, mentorordninger og andre 

supplerende aktiviteter hvor Ungt Entreprenørskap er involvert. Samarbeid som baserer seg på ildsjeler 

og enkeltpersoner, uten nødvendig strategisk forankring, er sårbart og skaper fort uforutsigbarhet med 

tanke på et godt og langsiktig samarbeid.  

 

Utdanningsinstitusjonene har stor grad av autonomi og det er behov for å gjøre lokale tilpasninger i 

programmene som Ungt Entreprenørskap tilbyr innen høyere utdanning både når det gjelder format  

og innhold. Det er derfor helt avgjørende å ha en god dialog med hvert enkelt lærested for å utvikle en 

samarbeidsform med et relevant faglig innhold og et format som passer ulike studietilbud. 

 

Et viktig tiltak for å bidra til at utdanningsinstitusjonene har et mer bevisst forhold til innovasjon og 

entreprenørskap i sine utdanninger vil være å legge til rette for bedre samarbeid om erfaringsutveksling 

og deling av kunnskap. I arbeidet med å skape samarbeidsformer som gir synlige resultater på kort og 

lang sikt bør det jobbes målrettet med å utvikle forum på tvers av utdanningsinstitusjonene med fokus 

på innovasjon og entreprenørskap. Eksempelvis kan slike samarbeid bidra til å sikre gode rammer for 

gjennomføring av pilotprosjekter (eks. samarbeidsallianser) som skal bidra til å styrke arbeidslivs-

relevansen innen høyere utdanning. Det bidrar til å skape synergier og vil kunne stimulere til forskning på 

egen utdanning for å identifisere/dokumentere effekter av eksempelvis nye læringsformer, metodikker, 

verktøy og samarbeidskonstellasjoner som fremmer innovasjon og entreprenørskap i utdanningene.  

 

Som et eksempel på viktigheten av gode møteplasser og strategiske samarbeidspartnere kan det vises til 

samarbeidet mellom NHO og Ungt Entreprenørskap. Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO, sier 

følgende: «Ungt Entreprenørskap er en drivende kraft i entreprenørskapsopplæringen i skole og 

høyere utdanning i dag. Det er viktig for norsk næringsliv i omstilling. NHO er derfor stolte av 

samarbeidet med UE». Samarbeidet er viktig både på et strategisk og operativt nivå. I forbindelse  

med gjennomføringen av NM i Studentbedrift 2018 sa Almlid følgende: «Å starte en studentbedrift gir 

unik kompetanse som arbeidslivet etterspør. Det er denne gründerånden som legger grunnlaget for 

fremtidens næringsliv. Studentene utvikler pågangsmot, handlingsevne, nytenking og kreativitet. 

Arbeidslivet trenger innovative, modige studenter som ønsker å skape verdier og arbeidsplasser.  

Derfor er NHO stolte over å huse NM for studentbedrifter». Slike velfungerende samarbeid bidrar til å 

sette arbeidet med entreprenørskapskompetanse på agendaen. Det skaper bevissthet og synlighet rundt 

et svært viktig tema for Norges fremtidige konkurransekraft. Samtidig skaper gode arenaer for samarbeid 

på tvers av utdanningsinstitusjoner og arbeidslivsaktører inspirasjon og entusiasme, og vil kunne være 

viktige drivere i arbeidet med entreprenørskapskompetanse i høyere utdanning. 
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Behovet for overordnede rammer og bedre samarbeid på tvers i UH-sektoren og med 

virkemiddelapparatet understøttes i sluttrapporten fra følgeforskningsprosjektet om entreprenørskap i 

utdanningen fra NIFU4.  Et viktig poeng i rapportens oppsummering er at det må utvikles opplegg der 

entreprenørskapstilbud (sammen med andre tilbud rettet mot innovasjon og nyskaping) knyttes opp mot 

det innovasjonspolitiske virkemiddelapparatet og at det burde utarbeides en samlet strategi for videre 

kunnskapsutvikling knyttet til undervisning i innovasjon og entreprenørskap i samarbeid mellom 

relevante departementer, Utdanningsdirektoratet og Innovasjon Norge. 

 

 

Arbeidslivets kunnskap om, og påvirkning på, studentenes læringsbane og kandidatenes kompetanse 

Ungt Entreprenørskap har et tett samarbeid med flere viktige aktører fra arbeidslivet. Disse bidrar 

direkte inn i programmene som gjennomføres i samarbeid med utdanningsinstitusjonene. Vi ser 

engasjementet det skaper både hos studentene og arbeidslivsaktørene. Behovet for å bli sett og hørt er 

gjensidig. Ved å legge til rette for studentaktive læringsformer som inkluderer arbeidslivsaktørene i 

læringsprosessen (Studentbedrift, Innovasjonscamp, mentorordning, konkurranse etc.) skaper det bedre 

innsikt og forståelse både for arbeidslivets behov, og for studieprogrammenes faglige og pedagogiske 

innrettinger. I et utvidet perspektiv gir en slik tilnærming også arbeidslivsaktørene et bedre utgangspunkt 

for å kunne komme med gode innspill og bidrag i arbeidet med utvikling og revidering av 

studieprogrammer, noe som er helt avgjørende for å sikre arbeidslivsrelevansen i studiene. Råd for 

samarbeid med arbeidslivet (RSA) har en viktig rolle på institusjonsnivå, men det kreves gode rammer 

med planmessig og målrettet arbeid på studieprogramnivå for å sikre arbeidslivsrelevansen i hvert enkelt 

studieprogram. Et godt eksempel på dette er Høyskolen Kristiania som har en god balanse mellom 

bruken av RSA på institusjonsnivå og bransjeråd på studieprogramnivå. Samtidig satser nevnte høyskole 

på innovasjon og entreprenørskap i utdanningene5 gjennom en god strategisk forankring og konkrete 

tiltak som eksempelvis etableringen av LOFTET studentinkubator som både stimulerer til utvikling av 

entreprenørielle ferdigheter og tverrfaglig samarbeid. Det gjør det enklere å sette et klart entreprenørielt 

fotavtrykk i studentenes læringsbane. Høyskolen Kristiania er en av flere utdanningsinstitusjoner som 

Ungt Entreprenørskap har et godt samarbeid med. 

 

 

  

                                                           
4 NIFU Entreprenørskapsutdanning i Norge: Sluttrapport fra følgeforskningsprosjektet om entreprenørskap i utdanningen (2015) 
5 Slik gir Høyskolen Kristiania studentene et forsprang på arbeidsmarkedet (2019) 

https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/handle/11250/278042
https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/handle/11250/278042
https://kristiania.no/magasin/slik-gir-hoyskolen-studentene-et-forsprang/
https://kristiania.no/magasin/slik-gir-hoyskolen-studentene-et-forsprang/
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3. Studentenes læring – samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivsaktører  

Erfaringene som Ungt Entreprenørskap har med koblingen av arbeidslivsaktører, fagmiljø og studenter 

gjennom våre programmer viser at det gir en gjensidig læring som skaper stolthet, entusiasme og 

personlig utvikling6. Å delta som representant fra arbeidslivet i for eksempel en jury på fylkes- eller 

nasjonalt nivå i konkurranser tilknyttet studentbedrifter er for mange blitt svært populært. Det vil  

være naturlig å tenke at stoltheten og entusiasmen som skapes i hovedsak ligger hos studentene, men 

læringsprosessen og resultatene som studentbedriftene kan vise til skaper også entusiasme og stolthet 

hos arbeidslivsaktørene som bidrar. Programmene til Ungt Entreprenørskap gir læringsarenaer hvor 

arbeidslivsaktørene ikke bare bidrar med kunnskapsoverføring gjennom tradisjonelle læringsformer,  

men i praksis bidrar til problemløsing, kreativitet, refleksjon og gjennomføringsevne i samspill med 

studentene og foreleserne. Det er verdifullt for alle involverte parter, og bidrar til å utvikle gode 

relasjoner mellom utdanningene og arbeidslivet. 

 

Gjennom arbeidet med å utvikle studentenes entreprenørielle ferdigheter ligger det også svært gode 

muligheter for samarbeid mellom videregående skoler og høyskoler/universiteter ettersom arbeidet 

med innovasjon og entreprenørskap er et viktig område i hele utdanningsløpet – fra grunnskole til høyere 

utdanning. Det kan skape viktige relasjoner mellom lærere (vgs) og forelesere (UH)7. Når vi samtidig vet at 

mange studenter føler seg for dårlig forberedt på overgangen mellom videregående opplæring og høyere 

utdanning8, vil et samarbeid på tvers av nivå i utdanningsløpet være svært verdifullt, da spesielt når det 

kommer til dybdelæring og kritisk tenkning knyttet til entreprenørielle ferdigheter og arbeidslivsrelevans. 

I Liedutvalgets delinnstilling NOU18: 15 peker Liedutvalget på følgende: «Utvalget har merket seg at både 

forskning og innspill til utvalget peker på at elevene ikke er tilstrekkelig forberedt for arbeidsmåtene og 

kravene til selvstendig og kritisk tenkning som ligger i et universitets- og høyskolestudium.» 

Ungdomsbedrift gir elevene selvinnsikt og elevene får erfaring med selvstendig arbeidsmetodikk, 

samarbeidslæring og erfaringsbasert læring, og vil i så måte være et viktig bidrag for å gjøre dem bedre 

rustet til høyere utdanning. Verdien av et godt samarbeid mellom videregående opplæring og høyere 

utdanning i arbeidet med innovasjons- og entreprenørskapskompetanse vil derfor være svært nyttig. 

Ungt Entreprenørskap kan som brobygger bidra til å skape gode relasjoner og læringsarenaer på tvers av 

nivåene i utdanningsløpet. 
 

 

Samarbeidsformer som både bidrar til strategisk forankring og gjennomføringsevne 

Virksomhetene i arbeidslivet må komme tettere på utdanningene gjerne gjennom varige samarbeids-

avtaler som inkluderer flere ulike områder. Tilbud om praksisplass, mentorordninger og veiledning, 

samarbeid om innovasjon og entreprenørskap, er ulike områder som kan inkluderes i et helhetlig 

samarbeid. Samarbeidsnivået må kunne skaleres ut fra behov og ønsker, og tilpasses fagmiljøenes og 

                                                           
6 USN Studentbedrift gav meg selvtillit (2019) 
7 HK Heier på innovasjon og entreprenørskap (2019) 
8 NOKUT Mange studenter mener de er for dårlig forberedt for høyere utdanning (2019) og KD NOU 2018: 15  

https://www.usn.no/aktuelt/nyhetsarkiv/studentbedrift-ga-meg-selvtillit-article222847-7457.html
https://www.usn.no/aktuelt/nyhetsarkiv/studentbedrift-ga-meg-selvtillit-article222847-7457.html
https://kristiania.no/aktuelt/vi-heier-pa-innovasjon-og-entreprenorskap/
https://kristiania.no/aktuelt/vi-heier-pa-innovasjon-og-entreprenorskap/
https://www.nokut.no/nyheter/mange-studenter-mener-de-er-for-darlig-forberedt-for-hoyere-utdanning/
https://www.nokut.no/nyheter/mange-studenter-mener-de-er-for-darlig-forberedt-for-hoyere-utdanning/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-15/id2621801/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-15/id2621801/
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virksomhetenes størrelse og faglighet. Det kan videre skapes samarbeidsplattformer eller -forum som tar 

for seg spesifikke fagområder eller næringer, slik at man kan stimulere til utvikling og vekst gjennom 

samspill og felles løft. Praksis vil da kunne utgjøre en sentral del av et slikt samarbeid, samtidig som det 

inngår i en større helhet. 

 

Det må være tydeligere krav og forventninger til innovasjons- og entreprenørskapskompetansens rolle i 

utdanninger på tvers av ulike fagfelt, og det bør legges inn som rapporteringsindikatorer på nasjonalt 

nivå eller direkte i utdanningsinstitusjonenes egne kvalitetssikringssystemer. På samme måte som mange 

utdanningsinstitusjoner nå legger til rette for praksis som en obligatorisk eller valgfri del av studiene, bør 

det legges opp til at innovasjons- og entreprenørskapskompetanse inkluderes i form av arbeid med 

studentbedrift eller faglige moduler som bidrar til utvikling av studentenes entreprenørielle ferdigheter.  
 

 

 

4. Myndighetsnivå - rammebetingelser, tiltak og oppfølging 

Utdanningsinstitusjonenes autonomi og interne styringsstruktur gjør at det ofte må jobbes inn mot 

enkeltpersoner i fagmiljøer på studieprogramnivå hvor tilnærmingen til innovasjon og entreprenørskap 

kan være ganske ulik. Uten strategisk forankring og klare rammer blir det totale samarbeidet på 

institusjonsnivå ofte fragmentert, for personavhengig og sårbart. Robusthet har vært et mye brukt 

begrep i fusjoneringsarbeidet i sektoren. Balansen mellom robusthet gjennom forankring og klare 

rammer og krav, og behovet for tilpasning og skreddersøm er viktig både for å skape et godt grunnlag for 

samarbeid og for å hindre at man over tid kun kan vise til sporadiske suksesshistorier som er basert på 

enkeltpersoners initiativ. 

 

Det er også gode muligheter for å få til et samarbeid ved å se på synergiene mellom arbeidslivsrelevans, 

pedagogisk utviklingsarbeid/ studentaktive læringsformer, merittering av undervisning, forskning på 

egen utdanning og det internasjonale perspektivet i utdanningene. Både praksis og innovasjon og 

entreprenørskap er områder med høy arbeidslivsrelevans som samtidig kan kobles på utdannings-

institusjonenes arbeid innenfor nevnte områder, og på den måte bidra til at man beveger seg i ønsket 

retning på flere områder samtidig.  

 

Gjennom flere av avsnittene ovenfor er det pekt på noen sentrale punkter for tiltak som kan iverksettes: 
 

- Myndighetene bør tydeliggjøre kravene til rollen som praksis og innovasjon og entreprenørskap skal ha  

i studieprogram innen høyere utdanning. Selv om man ønsker å gi utdanningsinstitusjonene stort 

handlingsrom kan man stille krav til strategisk forankring, aktivitetsnivå og gjennomføringsevne. 

 
 

 

- Utdanningsinstitusjonene bør rapportere til KD på aktivitet og resultater fra praksis og innovasjons- og 

entreprenørskapsarbeid, og det bør også inngå som rapporteringsindikator i deres egenutviklede 

kvalitetssikringssystem. 
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- Det er behov for flere gode møteplasser og læringsarenaer som kobler utdanningsinstitusjonene og 

aktører i arbeidslivet for å stimulere til et mer robust og langsiktig samarbeid som får betydning for 

utviklingen av arbeidslivsrelevans i hvert enkelt studieprogram. Det må legges til rette for samarbeid og 

erfaringsutveksling både for utdanningsinstitusjonene seg imellom og mellom utdanningsinstitusjoner og 

aktører fra arbeidslivet. Det bør videre vurderes finansieringsmodeller hvor næringslivet i større grad kan 

bidra for å finansiere utviklings- og samarbeidsprosjekter. 

 

- Det må brukes riktig forum og tiltak på riktig nivå. Myndighetene bør ikke bare se på hvorvidt  

råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) er etablert, men hvilken oppfølging arbeidet på institusjonsnivå 

får på studieprogramnivå. Ønsket effekt av gode planer og tiltak skjer gjennom realisering på 

studieprogramnivå. 

 

- Gi mulighet for utdanningsinstitusjoner og arbeidslivsaktører til å søke om midler til samarbeids-

prosjekter eller pilotprosjekter som omhandler innovasjons- og entreprenørskap i høyere utdanning. 

Som et krav til sluttleveransen bør resultater og erfaringer deles i sektoren på en hensiktsmessig måte.  

 

- Det er viktig at fokuset som for tiden er på praksis i UH-sektoren ikke går på bekostning av bevisstheten 

rundt arbeidet med å utvikle studentenes entreprenørielle ferdigheter. Fra myndighetsnivå bør man 

derfor være påpasselig med å sette krav til arbeidet på begge områder. 

 

- Det bør fastsettes tydelige krav til hvilken rolle entreprenørskap skal ha i lærerutdanningen.  

Det vil være et viktig virkemiddel for å styrke både aktivitetsnivå og kvalitet i arbeidet med 

entreprenørskap i grunnskolen og videregående opplæring. 

 

Innovasjon og entreprenørskap gir studentene arbeidslivsrelevans og bidrar til å styrke flere sentrale 

ferdigheter og egenskaper hos studentene som arbeidslivet etterspør. Fagområdet gir også svært gode 

muligheter for tverrfaglighet og studentaktive læringsformer. I tillegg vil en satsning på innovasjon og 

entreprenørskap bidra til sterkere koblinger og samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og 

arbeidslivet. Samlet sett vil studentene på tvers av ulike fagfelt være bedre forberedt på å møte 

fremtidens arbeidsmarked hvis de i løpet av studietiden har jobbet med å utvikle sine entreprenørielle 

ferdigheter og holdninger.  

 

 

 

………………………………………………………………….. 
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