Entreprenørskap i LK-06
I læreplanene for grunnskole og videregående opplæring omtales entreprenørskap som et virkemiddel til å
fornye opplæringen og gjøre barn og unge rustet til å møte en verden i rask endring. Å bygge opp elevers
entreprenørskapskompetanse bør skje med en god progresjon gjennom hele utdanningsløpet.
Elevene skal få en bredere basiskompetanse, faglig så vel som ved å få utvikle robuste personlige egenskaper
og holdninger. Det skal stilles tydelige krav til grunnleggende ferdigheter som å kunne uttrykke seg muntlig, å
kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne regne, og å kunne bruke digitale verktøy.
Kunnskapsløftet legger opp til større variasjon i læringsformer og bruk av alternative læringsarenaer, mer
praktisk læring og større valgfrihet i nært samspill mellom skolen og samfunnet. Ungt Entreprenørskap legger til
rette for samarbeid mellom skole og arbeids- og næringsliv. Det gir læring mening, det bygger bro mellom teori
og praksis, og det bidrar til å øke kreativiteten i undervisningen.
Entreprenørskap er fokusert på både i generell del av læreplanverket, i prinsipper for opplæringen og i flere av
kompetansemålene for de enkelte fag. Ved å la elevene gjennomføre Ungt Entreprenørskaps programmer vil
man bidra til å styrke deres entreprenørskapskompetanse i en progresjon gjennom hele utdanningsløpet. Dette
er en klar intensjon i LK-06.

Generell del av LK-06 (utdrag):
Nedenfor har vi samlet noen sitater fra generell del av læreplanen som viser vektleggingen av skolens ansvar
for å bidra til at elever får nødvendig kompetanse og kunnskap for å kunne delta som aktive bidragsytere i
både arbeids- og samfunnsliv.
”Opplæringen skal kvalifisere for produktiv innsats i dagens næringsliv, og gi grunnlag for senere i livet å kunne
gå inn i yrker som ennå ikke er skapt …”
”Opplæringen må gi adgang til dagens arbeids- og samfunnsliv, og kyndighet til å mestre skiftende omgivelser
og en ukjent framtid. Den må derfor tilføre holdninger og kunnskaper som kan vare livet ut, og legge
fundamentet for de nye ferdighetene som trengs når samfunnet endres raskt.”
”Opplæringen skal gi elever og lærlinger innsyn i variasjonen og bredden i vårt arbeidsliv, og formidle
kunnskaper og ferdigheter for aktiv deltagelse i det.”
”Opplæringen har ikke bare egenverdi for eleven, men har også som mål å forberede de unge til å påta seg
arbeidslivets og samfunnslivets oppgaver.”
”Opplæringen må gi rom for at alle elever kan lære ved å se praktiske konsekvenser av valg. Øvelser og
praktisk arbeid må derfor ha en vektig og integrert plass i opplæringen.”
”Skolen skal være aktiv som et ressurs-, kraft- og kultursenter for lokalsamfunnet, der det knyttes nærmere
kontakter, ikke bare mellom voksne og unge, men også til lokalt arbeids- og næringsliv.”
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Prinsipper for opplæringen
Læringsplakaten (utdrag)
Læringsplakaten består av elleve punkter som er førende for hvordan skolen skal organisere læring for elevene
slik at de når kompetansemålene i hvert enkelt fag. Nedenfor gjengir vi et utdrag av Læringsplakaten – punkter
som alle er relevante når elevene jobber med Ungt Entreprenørskaps programmer.








Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre
Stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet
Stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning
Stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell
kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltagelse
Legge til rette for elevmedvirkning og for at eleven kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning
og framtidig arbeid
Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmetoder
Legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæring på en meningsfylt måte.

Alle Ungt Entreprenørskaps programmer er forankret i kompetansemål i ulike fag.
Se egne dokumenter med koblinger til kompetansemål i fagplaner.

Dokumenter med koblinger til kompetansemål i fagplaner




Fellesfag og programfag i de studiespesialiserende utdanningsprogrammene: formgivningsfag,
idrettsfag og musikk, dans & drama.
Studiespesialiserende utdanningsprogrammene: markedsføring & ledelse, næringslivsøkonomi, medie& informasjonskunnskap.
Fellesfag og programfag i yrkesfaglig utdanningsprogram.
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