
Entreprenörskap definition 

”Entreprenörskap är en dynamisk och social 
process,  

där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar 
möjligheter och gör något med dem för att 
omforma idéer till praktiska och målinriktade 
aktiviteter  

i sociala, kulturella eller ekonomiska 
sammanhang” 

Nutek/Tillväxtverket 



Entreprenörskap i forskning 

I dagens forskning lyfter man fram tre aspekter: 
 

Proaktivitet – att ta initiativ snarare än att vänta på andra 
 (ta ansvar för sin egen och andras utveckling) 
 
Riskbenägenhet – att våga pröva och inte ha ”fiaskofruktan” 

(agera modigt, men inte dumdristigt) 
 
Innovativitet – att skapa nytt eller nyttigt 
 (vara kreativ och fantasifull) 

      Mats Westerberg, LTU 
 



Entreprenörskap i styrdokument 
1946 års skolkommission 

”Skolan ska inriktas på att fostra 
elever till självständighet och kritiskt 
sinnelag å ena sidan och samarbete, 
lust att engagera sig å den andra” 

”Dessa egenskaper är både ur 
individens och samhällets synpunkt 
särskilt värdefulla” 

 

Gy 2011 

Lyfter fram entreprenörskap som en 
uppgift för hela gymnasieskolan. 

Ny skollag 

Främja barns och elevers allsidiga 
personliga utveckling till aktiva, 
kreativa, kompetenta och 
ansvarskännande individer och 
medborgare. 

 

 

Lgr 11  

betonar vikten av att stimulera 
färdigheter och förmågor som lägger 
grunden för entreprenörskap. 

Skolverket 

 



Lgr11 
”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och 
sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas 
kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt 
vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.  

Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar 
samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl 
självständigt som tillsammans med andra.  

Skolan ska därigenom bidra till att eleverna ett 
förhållningssätt som främjar entreprenörskap.” 

 
Sid 9, Skolans värdegrund och uppdrag Lgr 11 



Lgr11 

”Skolans mål är att varje elev har inblick i 
närsamhället och dess arbets-, förenings- och 
kulturliv” 
 
”Läraren ska medverka till att utveckla kontakter 
med mottagande skolor samt med organisationer, 
företag och andra som kan bidra till att berika 
skolans verksamhet och förankra den i det 
omgivande samhället” 

Utdrag från sid 17, Skolan och omvärlden, Lgr 11 





Skolan i framtiden 

”Skolan ska förbereda barn och unga för 
jobb som ännu inte existerar,  
 

för att lösa problem som vi ännu inte 
känner till,  
 

med teknik som ännu inte är uppfunnen!” 
www.kfsk.se/entris 

 

 



Sir Ken Robinson 

”If you’re not prepared to be wrong,  

you’ll never come up with anything 
original” 

www.ted.com/talks 



En enkel uppgift  
• Jobba i grupper om 3-4 personer 
• Ni får 18 minuter på er, exakt 
• Bygg en så hög fristående struktur som ni kan 
• Använd 20 spaghetti, en meter tejp, en meter snöre samt en marshmallow 
• Marshmallowen MÅSTE vara på toppen av konstruktionen 



 
  http://marshmallowchallenge.com/Welcome.html 

 
   

 

 

http://marshmallowchallenge.com/Welcome.html


För mycket lärdom kan knäcka 
den friskaste 

Pippi Långstrump 

 

 

"Entrepreneurship is neither a 
science nor an art.  

It is a practice." 
                     Peter Drucker 

 



Utgångspunkter 

• Hur ska jag 
organisera/förhålla mig 
för att mina elever ska 
få en möjlighet att vara 
proaktiva, riskbenägna 
och innovativa?  

• Hur ska jag och mina 
elever i min verksamhet 
hitta samverkan med 
näringsliv och/eller 
samhälle? 


