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FRAMTIDSSAMFUNNET

” The real voyage of  discovery 
consists

not in seeking new landscapes, but in
having new eyes”

Marcel Proust



Mentale bilder
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VISJON
Hvordan kan vi skape
en skole 

som har kultur for å se 
barn, ungdom –
mennesket som subjekt 
helt fra fødselen av – og 
som et individ som 
kommer til verden
som relasjonshungrige,
meningssøkende – og 
meningsskapende 
Mennesker, som skal 
lære seg verden å kjenne
og lære hva verden kan 
by dem på, for slik å 
kunne finne sin 
livsverdens plattform.



Entreprenørskapsperspektivets multidisiplinaritet



Studiens hovedspørsmål

Studiens hovedspørsmål er:

• Hvordan kan menneskers entreprenørielle
dannelsesprosesser forstås?

• Hvordan kan denne forståelsen translateres inn i fremtidens 
læringsprosesser?

Obs!! Dannelsesbegrepet omfatter i denne studien også utdannelse, 
oppdragelse, enkulturasjon, læring og virksomhetsutøvelse.



Metodiske elementer

• Studiens forskningsdesign har vært bygd opp som en 
eksplorativ, beskrivende og fortolkende, kvalitativ studie med 
en paradigmatisk casetilnærming bestående av hovedcasen
(fenomen) og seksten del - case (livsverdensintervjuer). 

• Kriteriene for utvelgelse av informanter har vært at de langt på 
vei hadde skapt sin egen karriere basert på genuine 
interessebaserte virksomheter de startet med når de var barn, 
ungdommer og unge voksne. 

• De seksten informantene representerte feltene
kunnskapsutvikling, reiseliv og kultur – og håndverk; inkludert   
musikk, litteratur, film, teater, idrett, bildende kunst.



Metodiske tilnærminger

• Livsverdensintervjuer
• Fokusintervju
• Dialogseminar



Diskurser

• De vestlige samfunn har ennå ikke tatt innover seg 
entreprenørskapsbegrepets multidisiplinære preg.                  
Så langt har det avtegnet seg to tydelige konkurrerende 
entreprenørskapsdiskurser:

• Økonomidiskursen, utgår av det vi kan kalle det smale 
perspektiv. Denne diskursen er knyttet til fremtidens behov 
for ny næringsvirksomhet og økonomisk utvikling. Den er den 
dominerende diskursen.

• Den andre diskursen som er knyttet til utdanning – og 
opplæringskontekst, har et bredere perspektiv. Agendaen er 
her utvikling av kunnskap, som kan bidra til økt 
arbeidsskapende og samfunnsutviklende virksomhet (Leffler
2009).



Den nye «tredjediskursen»

• Hensikten med denne studien har vært å fremskaffe ny 
kunnskap som kan bidra til å fremme en tredje diskurs – den 
entreprenørielle dannelsesdiskursen, som i denne 
sammenheng knyttes til behovet for å styrke enkeltindividets 
entreprenørielle utviklingspotensial. 

• Denne diskursen vil kunne styrke mangfoldet i måten man 
velger å tilnærme seg fenomenet entreprenørskap på.



Entreprenøriell dannelse – forsøk på en 
definisjon

• Entreprenøriell dannelse kan i et personlig 
utviklingsperspektiv ses som en:
kontinuerlig og vedvarende interessedrevet, selvreferensiell,
samskapende og egenverdiskapende drivkraft i menneskets  
livsverden.

• Denne «tredjediskursen» vil kunne ta opp i seg elementer av 
begge de to andre. Fokus vil her være å sikre unge mennesker 
kunnskapen og kompetansen de trenger til å kunne håndtere 
utfordringene i et samfunn og en verden i kontinuerlig 
omstilling.



Det entreprenørielle mennesket

• Når mennesker har funnet selve momentet i sitt rette element 
snakker vi om at de er ”fortøyd” til noe fundamentalt som 
både berører identiteten deres, formålet med livet, et psykisk 
og fysisk velværepunkt, som blir så sterke og frisettende at 
det kan oppleves som de har møtt sin egne ”autopoietiske” 
kjerne. De har gjennom prosessen oppdaget sitt basistalent. 
Dette kan beskrives som den indre dynamikken i mennesket 
som er rettet mot sin egen fortsettelse og utvikling og som vil 
kunne defineres som den kraften som driver fremover 
menneskets selvskapende, selvfrembringende og 
selvproduserende prosesser (Jfr. Luhmann)



Ut fra en forståelse av 
mennesket som et 

autopoietisk system 
(Luhmann 2007:75 – 76 ), 

med en indre dynamikk som 
er rettet mot sin egen 

fortsettelse og utvikling, vil 
det være nærliggende å 

definere den kraften som 
driver fremover den 

autopoietiske 
dannelsesprosessen i 

mennesket for 
«Den entreprenørielle

drivkraften» 
(for selvskapende, 

selvfrembringende og 
selvproduserende prosesser)

Det autopoietiske
Systemet ”MEG”

Lukket
Selvreferensielt
Selvproduserende
rettet mot min 
egen fortsettelse
Kontinuerlig 
kompenserende 
reaksjoner på 
forstyrrelser/impulser 
utenfra

”Forstyrrelser”
- lærende impulser

Det autopoietiske system

Den 
entreprenørielle 

drivkraften

Den 
entreprenørielle 

drivkraften

Forstyrrelser”
- lærende impulser



To fenomenologier knyttet til entreprenøriell
dannelse 

1. En kategorial fenomenologi av menneskets 
entreprenørielle dannelsesprosess 

2. En fenomenologi av menneskets 
entreprenørielle læringsprosess



En kategorial fenomenlogi (1) av menneskets entreprenørielle dannelsesprosess                                                      
Det kulturbaserte dannelsesperspektivets dynamiske handlingsrom

(den lineære kontra den sirkulære/sykliske dannelse – delene I helheten)
En kategorial fenomenologi av menneskets entreprenørielle dannelsesprosess

SAMSKAPENDE DANNELSE 
Gryende bevissthet - å bli til noen, finne sin   
identitet – gjennom å ”komme til uttrykk” –
sammen med andre i flerstemthet og dialog. 
Å bli den vi er, skape  vår livsverden – skape 
oss selv - frembringelse av personlig  identitet

EGENVERDISKAPENDE DANNELSE
Aktiv tilegnelse – å bli til noe…. mer av seg selv  
gjennom menneskelig virksomhet i dialog med 
andre. Kommer til uttrykk”  gjennom sin  
identitet, gjennom selvmotivert læring og  
selvforandring i flerstemt dialog – Den aktive,   
kreative, selvskapende, selvproduserende person                 
– det selvregulerte ”autopoietiske” mennesket.

HANDLINGSFORBEREDENDE  
UTDANNELSE
Objektivere – lære noe, gjennom noe – sammen med 
andre. Tilegne seg ”theoria” viten. Den historiske 
kunnskapen – kunnskapen som er skapt av andre –
som en del av vår virkningshistorie

HANDLINGSSKAPENDE UTDANNELSE
Å bli til noe…. mer av seg selv sammen med
andre ved utvikling av praktisk innsikt, forståelse, 
erkjennelse, erfaring gjennom praktisk virksomhet. 
Det praktiske arbeidets kunnskap, klokskapens og 
visdommens ”arnested – det kreative innovative 
handlings – og mulighetsrom – Å tilegne seg noe
er å gjennom internalisering gjøre den ytre
omverden til noe som blir en indre
representasjon av det samme

Subjekt 
(læring som individ/prosess) dannelse av noen

Objekt 
(læring som kontekst/produkt) utdannelse til noen

SOSIALISERINGSFELTET - INTERSUBJEKTIVITETEN -”ENKULTURASJON”
MIN KULTURELLE DANNELSE   MIN KULTURELLE UTDANNELSE 

”KULTURPERSONLIGHETEN”MEG                                                                                                    ”DEN KULTURKOMPETENTE” MEG                     

Interioriseringsprosess
Tilegnelse – gjøre ytre til
indre

Interioriseringsprosess
Tilegnelse – gjøre ytre til indre



En fenomenologi (2) av menneskets 
entreprenørielle læringsprosess - 5 år
og oppover >

1. 
Utforskerfasen
”Basisinteresser”

Mangfold
Oppmuntring

Avklaring 2. Interesse –
fangerfasen
Interesse fanges

Begynnende 
selvregulering & 

mestringsforventning

3. Erkjennelses-
fasen

”Finne sitt rette 
element”

”Basistalentet” vokser 
frem

4. Dybde –
læringsfasen

”Sekundær
talentet”

vokser frem – og 
faller fra

5. Mesterfasen
”Primærtalentet”

vokser frem 
gjennom den 

praktiske 
kunnskapen

6. Virtuosen
Utøvelse 

tilsvarende ”kunst”

7. ”Vekstfasen”
”The Big Change” 

Fornyelsesfasen
(nye perspektiv -
forskyvninger via

innovasjon & 
entreprenørskap)

8. ”Oasis”
Mot nye arenaer; 

transcendensområder
Overskridelsesprosesser 
basert på kontinuerlige 

strategiske evalueringer, 
kreative, entreprenørielle & 

innovative prosesser,

Karriere
valg

Jakten på sitt rette element



To kunnskapsparadigmer
(mønstereksempel)

Det avgjørende ved paradigmeteorien i denne sammenheng, er 
beskrivelsen av den situasjon der det finnes to konkurrerende 
paradigmer som for eksempel innenfor kunnskapsteorien hvor 
man opererer med
• det skolastiske paradigme 
• og negasjonen – det ikke - skolastiske paradigme.



Tesen – Skolastisk (i dag) – og ikke skolastisk 
læring (negasjon/anti tesen)

• Frem til nå kan det se ut til at normalvitenskapen knyttet til 
kunnskapsutvikling og kunnskapsforståelse har fremmet de 
kunnskapsteoretiske argumentene i det skolastiske 
paradigmet (teorifokuserende) og undertrykt de 
kunnskapsteoretiske argumentene i det ikke – skolastiske 
(praksisfokuserende) kunnskapsparadigmet.

• Den skolastiske læringstilnærmingen får i liten grad møte sine 
konkurrenter. Det interessante er at funnene i min forskning 
gir klare indikasjoner om at det i et interessebaserte 
selvledede læringsmiljøet foregår en type personlig 
virksomhetsrelatert praktisk dannelsesforståelse, som trolig 
vil være svært nyttig og spennende å ha ytterligere innsikt i og 
kunnskap om, for en skole som strever med å finne sin 
posisjon som en skole for alle.



Syntesen –
Henimot «autentisitetens kunnskapsparadigme»?
• Interessebasert selvledet og praktisk relatert  læringsvirksomhet ser ikke ut 

til å bli gitt tilstrekkelig rom i skolen, trolig mest fordi den typen kunnskap 
ikke gis oppmerksomhet innen den tradisjonelle skolastiske 
læringsformen, som fortsatt ser ut til å prege undervisningsregimene i 
dagens skole. 

• Det tyder videre på at lærere har for lite kunnskap om sine elevers 
personlige interessesfære. I den grad de har denne kunnskapen, kan det 
virke som om de ikke helt ser hvordan de skal utnytte den, slik at alle får et 
læringsutbytte av den.

• Videre vurderer lærere at de har for liten tid til å skape rom for deling av 
denne typen erfaring og kunnskap (Skaalvik & Skaalvik 2013). Det er også 
grunn til å tro at interessebasert selvledet læring i stor grad blir noe privat, 
som eleven gjør på fritiden og derfor kanskje ikke vil oppfattes av lærerne 
som relevant eller interessant i undervisningssammenheng.



Fotallspilleren
Om å finne sitt rette element

Vi snakket ikke mye fotball hjemme. Men jeg husker jeg 
spurte farsan hva han trodde måtte til for at jeg skulle 
bli en god fotballspiller. 
Han svarte meg –”jeg tror du må bli flink på tre ting. Du 
må være flink å trene. Så må du bli flink til å ta i mot 
ballen – og sende fra deg ballen.” Dette tok jeg med meg 
videre ……Det er det viktigste jeg tok med meg inn i 
fotballen… og det har preget hele karrieren min.. 



Entertaineren
Om å finne sitt rette element

……”enn skolen da,” spurte jeg
Nei…. skolen… var jo en fest…. i den forstand at jeg 
stortrivdes i miljøet… jeg gikk på skola for å være 
sammen med kompisene mine som jo var veldig kjekke 
folk. Jeg gikk der for å drive med musikk og på skolen 
avtalte vi jo hva vi skulle gjøre etter skoletid. Fagene var 
jeg jo alt for umoden til å ha noe særlig utbytte av… de 
interesserte meg egentlig midt i ryggen… men jeg 
gjorde jo det jeg ble bedt om… men det skolefaglige var 
for meg direkte uinteressant 



Skuespilleren
Om å finne sitt rette element

Den følelsen jeg hadde når jeg sto på scenen med de 
andre i teaterkompaniet, den følelsen av å kunne stå 
der å beherske rollen vi selv hadde vært med å 
komponere, bidra til å få folk til å le, stå der fryktløs 
foran 400 mennesker, spille, kle av seg og spille 
muskelmann, som jeg jo på langt nær var, skapte en 
slik trygghet som sitter igjen i ryggmargen min ennå. 
Det imidlertid som berørte meg mest var fellesskapet, 
de mange timene på scenen, hvor vi bearbeidet 
historier sammen, utformet musikken sammen, 
turnerte sammen og delte livene våre sammen.



Perspektivering rundt fremtidens 
læringstilnærming 

(«Autentisistetens kunnskapsparadigme»)

1. Aktøren livsverden – å være agent i eget liv
2. Samfunnet som læringsarena – jakten på nye 

læringshorisonter (den holistiske læringshorisont)
3. Autodidakten – profesjonsdannelsens frontløper
4. Autopoiesis – dannelsesprosessens dynamiske drivkraft (jeg 

velger selv når jeg gjør meg tilkoplingsegnet)
5. Entreprenøriell livsløpsdannelse og læring – i større grad 

arbeidsskaper i stedet for arbeidstaker
6. Autentisitetens kunnskapsparadigme – en ny 

kunnskapssyntese?



Det  
entreprenørielle
handlingsrom

Praxis
handling

Poiesis
produksjon

Theoria
Sakkunnskap

Fronesis (praxis)
Ikke-proposisjonal kunnskap. 

Handlingsbasert
kunnskap integrert i personen og forankret 

i kroppen. Kunnskap som dugelighet
Hva som er klokt å gjøre – skjønn, 

uartikulert ”taus” kunnskap, 
fortrolighetskunnskap. Hva fører frem til 

det beste resultatet innenfor 
alle våre virksomhetsområder

Episteme
(theoria)
Proposisjonal kunnskap

Teoretisk kunnskap –
forståelsen av teorien
Påstandskunnskap –

teoretiske rammer 
(regler strukturer, 

rutiner, spillemønstra 
med mer.

Techne (poiesis)
Ikke-proposisjonal kunnskap

Produksjonen
Profesjonsspesifikk kunnskap. 
Frembringer resultater på en 

planmessig måte
Resultatfrembringende, eksplisitt 

kunnskap
Produserer spill, øvelser og 

teknikk
som styrker ferdighetene

Autentisitetens kunnskapsparadigme



Konklusjon

• Entreprenøriell dannelse – en del av 
kjernedannelsen

• Fra det skolastiske – via det ikke - skolastiske 
skolesamfunn – til «Autentisitetens 
skolesamfunn»

• Både arbeidstaker – og arbeidsskaper
– eller,
”det er like fint å jobbe som å dainse”
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