
Husk følgende:

Dere har vært med lenge allerede – noen helt fra høsten 2019!

Dere har vært gjennom pandemi, avlysninger og mye usikkerhet, og fortsatt er dere 

her.

Dere er en hard kjerne med motiverte og dyktige folk!

Vær stolt av deg selv, og nysgjerrig på de andre i gruppen.

Nettverking er en viktig del av Gründerskolen, også dere i mellom 
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Grunnen til at vi jobber med Gründerskolen:

Få flere til å tenke nytt, og stort. Viktig når man starter noe selv, men minst 

like viktig i eksisterende bedrifter og organisasjoner, privat og offentlig!

Krever høy grad av LYST (motivasjon/inspirasjon), KUNNSKAP, ERFARING, 

NETTVERK (både som ressurser & som heiagjeng/støttespillere (kultur for))

Dette mye av det pensumartikkelen fra Innovasjon Norge handler om. 4 

K’ENE foruten kapital: Kompetanse Koblinger Kultur
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Det var litt om hvorfor, nå kort om hvordan:

Emnene, og da særlig dette emnet, ENT4300 vs resten av GS

Målet med dette emnet (pensum, samling og eksamensoppgaven) er å

1. Forberede dere til sommerens iship og studier

2. Hjelpe dere til best mulig læringsutbytte fra det 

Internasjonalisering: 

Like viktig selv om dere ikke får reise ut i år. Henger sammen med ambisjoner, 

vekstbedrifter – og det faktum at utgangspunktet vårt er bittelille Norge 

Prøver ivareta selv om ikke drar ut:

Mål for internshipbedriftene, samt da stor fordel med undervisning levert fra utlandet.

Ikke love for alle, men tenke gjennom til matchmakingen om/hvor viktig for deg.
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Repeterer fra samtalen:

Noe av det aller mest verdifulle for mange GS-studenter er de nye 

kontaktene/vennene. Her har dere en ekstra utfordring ift studentgrupper i utlandet 

som bor tett på hverandre og møtes fysisk på undervisning og til sosiale 

sammenkomster. Hvordan kan dere bli kjent? Bruk gjerne klasseepostlisten for å 

initiere hvordan dere skal få tak i hverandre:

boston-interns@grunderskolen.no

Ikke nøl med å si fra til oss om vi kan bistå med noe!

Og husk, de 18 NHHerne i gruppen kjenner ikke alle de andre! Vi tok en poll: Noen 

kjente bare 1 annen, de fleste et par-tre stykker 
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Da er vi klare for dagens siste sesjon.

Dere skal få jobbe stort sett, individuelt og i grupper.

Alt vi jobber med nå er relevant for eksamensoppgaven din i emnet, så det vil gi en 

stor fordel å jobbe så godt du kan.

Aller først kommentere litt på forelesningen vi hadde med Thomas Blekman, mens vi 

har den friskt i minnet:
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Som vi husker bygger «Effektueringsbevegelsen» på vitenskapelige arbeider av 

Sarasvathy blant annet.

Sarasvathy spør i tittelen: Hva gjør entreprenører entreprenørielle?

Blekman svarer (basert på Sarasvathy, forenkling):

«They have adopted the entrepreneurial mindset»

De tenker på en måte og har et verdenssyn som gir dem visse fordeler i visse 

settinger!

Kjennetegnes av de 5 prinsippene.

MERK: Sarasvathy 3 prinsipper vs 5 prinsipper hos Blekman. Sørg for å ha forstått de 

5. Gode ressurssider på nett og videoer!
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Sitt hver for dere som vi gjør nå og svar skriftlig på spørsmålet som kommer opp på 

presentasjonen. Skriv fritt, mye, ukritisk – brainstorming for deg selv! Ta vare på 

notatene!

Kommer tre spm, men de bare legges til, forsvinner ikke. Bare ulike vinklinger hjelpe 

brainstormingen. Vi bruker tre minutter på hvert spm. Jeg gir muntlig beskjed når det 

kommer et nytt spm. Det er lov å skru av skjermen mens man jobber, og komme 

tilbake når jeg ber om det.

Husk å lagre notatene et sted så du finner det igjen etterpå.
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Helt nødvendig å ha forstått pensum for å kunne bestå eksamen.

Gjør deg ferdig med gode sammendrag på alle 5 nå, om ikke helt fornøyd med det du 

har levert så langt. Slipper da å lese artiklene igjen. 

Innovasjon Norge-rapporten enkel.

Sarasvathy ferdig med da vi har fått en egen forelesning av Blekman på denne. Burde 

være både greit å lese og ikke minst spennende.

Vi skrev i programmet «Kan entreprenørskap læres?» Vi tror åpenbart ja i en viss 

grad, siden vi holder på med undervisning og programmer i det. 

Det kanskje aller viktigste å huske på: Ikke vente på en god nok idé, bare finn et 

problem du brenner for å løse og/eller har gode forutsetninger for å løse og sett i gang! 

Veien blir til mens du går  Her passer det også å minne om lekse fra BU til første

forelesning: Bring to class at least 10 new venture ideas..

Javidan på tverrkulturell forståelse, se i sammenheng med forelesningen på 

Intercultural Communication av Pellegrino Riccardi på fredag. Ikke direkte knyttet til 

men samme tema. 

Se nærmere på de to siste artiklene i det videre.
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Kommentar til The Socio-Cognitive Dynamics of Entrepreneurial Ideation:

Pass på at du har forstått alle de følgende begrepene og hva artikkelen sier om hva 

som har mest betydning når:

Sterke vs svake bånd, inner group, trusted partner.

Bruk også gjerne figurene EIP og Social Strata of Ideation.

Kommentarer til How entrepreneurs acquire the capacity to excel: insights from 

research on expert performance:

Se slide nr 15

Jeg tror de fleste vil ha bedre utbytte av å implementere disse tingene i sine egne 

sammendrag enn at jeg deler fra gruppearbeidene. Flere sammendrag var gode men 

ingen dekket alt. 
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Repetere målet med emnet:

1. Forberede dere på sommeren

2. Hjelpe dere til best mulig læringsutbytte fra den 

Eksamensoppgaven utdelt per epost sent 29. april 2021. 

Forbehold: Dersom situasjonen etter hvert tillater det kan det komme forventning til 

deltagelse på noen få arrangementer i forbindelse med eksamensoppgaven.

NB: Eksamensbesvarelsen skal skrives på engelsk!

Fra eksoppg: Minst to læringsmål, ett av dem på nettverk/relasjoner. 

Hva vil du spesielt lære mer om/bli bedre på/oppnå denne sommeren?

Se notatene dine fra oppgave 1 som du forberedte før undervisningsdagene og 

brainstormingen fra tidligere i denne forelesningen

Ditt personlige mål!!!! Ikke bedriften sitt 

Du kan tenke deg at ENT4300 er «selvutviklingskurset ditt» (som entreprenør), mens 

ENT4200 er for (internship)bedriften din.

Du har kanskje mange mål og det er selvfølgelig lov til å jobbe mot flere. Men for selve 

oppgavens del må du velge deg ut noen få for å begrense den/komme nok i dybden 

på noe.
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Kommentar:

Dere skulle blant annet diskutere om læringsmålene kunne kobles til pensum. Dette 

for å hjelpe dere til å repetere fra pensum, men også fordi det vil gjøre det lettere å 

bruke pensum aktivt gjennom eksamensbesvarelsen, som er et absolutt krav. Men, 

det er ikke noe krav at det ene målet ditt/målene dine foruten nettverksmålet kan 

kobles direkte til pensum. Hvis du velger et slikt mål kan du løse pensumbruken ved å 

hente mer fra deliberate practise mtp strategi og gjennomføring og for eksempel mer 

på tverrkulturell forståelse. 
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Litt mer på strategi, Part 1b:

Hvilke aktiviteter skal du gjøre, når og hvordan?

DP skal benyttes - helt sentral selv om du ikke streber etter ekspertnivå som i 

artikkelen.

Hent inspirasjon, tips og råd herfra!

Det holder IKKE å kun skrive at du skal jobbe «målrettet, hardt og utfordre deg selv».

Bruk de konkrete underpunktene og fremgangsmåtene fra artikkelen og skriv hele 

tiden HVORDAN/HVORFOR.

DP involverer 8 «key features»/særtrekk

Hvordan kan entreprenører som jo er generalister utføre DP? (for oppnå ECR) = 3 

punkter. Viktig – finn dem 

Til over kan det hjelpe å huske denne superkomprimerte oppsummeringen fra 

artikkelen:

- Gode kognitive ressurser hos gründer viktig for suksess

- De kognitive ressursene kan forbedres ved å bedrive bevisst praksis/tilsiktet læring 

(deliberate praksis)

- Tre måter en gründer kan bedrive bevisst praksis på: velge ut en ting og trene på 

den, vikarierende, overføring fra andre domener
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- Forutsetninger for å orke å bedrive bevisst praksis: motivasjon for å prestere på toppnivå, 

mestringstro, selvkontroll. Gründere har heldigvis ofte slike egenskaper 

15



Litt mer på kriterier, Part 1c:

Prøv å kvantifisere.

Nyttig øvelse sammen med det å sette mål og lage strategi – gjerne hoppe mellom 

dem!

Her du sier noe om hvor ambisiøs du er på egne vegne! Veldig individuelt da dere kan 

ha veldig ulikt utgangspunkt. 

Heller dra på for pushe dere selv vs gjøre det lett for dere.

Å oppnå målet eller ikke egentlig ikke så viktig for oppgaven – det er den mentale 

forberedelsen, refleksjonen underveis og at man ev tar grep om ting ikke er som de 

burde være som er det viktigste!
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Dagboken du skriver underveis er kun for deg selv. Den skal ikke leveres inn. 
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https://www.uio.no/studier/eksamen/karakterer/fagspesifikk-karakterbeskrivelse/mn-

bestatt-ikke-bestatt.html

Bestått/ikke bestått-skalaen kan ikke, i hvertfall hos oss, oversettes direkte til 

karakterskalaen. Noen tror at alt over det som normalt er F vil gi Bestått, eller at 

grensen for Bestått går ved det som normalt er en C eller B. Slik er det altså ikke. Det 

er beskrivelsene over som gjelder ved sensur.  

I eksamensteksten står det følgende:

Throughout the reflection report, you must use theory from the course readings, 

together with specific examples from your experiences. 

Det betyr at vi leter etter avsnitt på formen teori – eksempel – refleksjon, eller 

eksempel – teori – refleksjon.

Du har lest noe interessant i pensum, gjort en relevant erfaring og reflekterer rundt 

dette. Eller du har gjort en erfaring, knytter det til pensum og reflekterer.

Du skal (b)/bør/kan også bruke pensum aktivt i Part 1.
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Fra eksamensteksten:

To pass, your exam report must clearly demonstrate that the course readings have 

been read, understood, and used explicitly. 

Dersom du skriver om et tema og kun viser til ett sted du har lest om dette i pensum 

blir det fort lite overbevisende dersom det faktisk står om dette flere steder. Vis at du 

har oversikt ved å dra inn flere ting. To eksempler vist på sliden, idéutvikling (1) eller 

nettverk (2). Som dere ser handler begge artiklene om mye av det samme. Gemmel-

artikkelen har også mye på både 1 og 2 
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Hvis dere skulle ha behov for å kontakte UiO utenom oss som dere nå kjenner kan det 

være greit å vite hvor Gründerskolen og emnene hører hjemme:

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for informatikk

Fagmiljø: Seksjonen Digitalisering, forskningsgruppen Entreprenørskap

Gründerskolen ble etablert ved Institutt for informatikk i sin tid, med første kull på 6 

studenter ute i 1999 
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