


Pedagogiska Institutionen 

• Per-Gunnar Hallberg 
• Lärarutbildare 
• SO – lärare (Hi, Re, Sh ) 
• Utvecklingschef 
• Fortbildning/skolutveckling. 
• Forskningscentrum Företagsamt lärande och 

Entreprenöriell pedagogik. 



• Företagsamt lärande 
• Fokus på eleven och 

elevens uppdrag 
• Fokus på elevens 

strategier 
• Fokus på lärande som en 

aktiv process 
• Oföretagsamt lärande 

• Entreprenöriell pedagogik 
• Fokus på läraren 
• Fokus på förhållningssätt 

och retorik 
• Fokus på verksamheten 
• Fokus på arbetssätt och 

arbetsformer 
• Fokus på frågor, uppgifter, 

bedömning. 
 



Förvirring är  
första steget  

på väg  
mot något nytt! 



Hur tänker vi skola och undervisning? 

• Vad är det vi säkert vet? 
• Fungerar det när omvärlden förändras? 
• Var kommer alla ”Drop outs” ifrån? 
• Hur kommer det sig att så många barn lämnar 

skolan utan behörighet? 
• Vad händer i skolan när vi är framgångsrika?  

 
 



Begrepp 

• Företagsamhet i skolan 
 

• Inre och yttre företagsamhet 
 

• Entreprenörskap 
 

• Pedagogiskt entreprenörskap 



Var befinner vi oss i Boden? 



Kulturförändring 

• Entreprenör? 
Entreprenörskap ? 
Entreprenöriell? 
Företagare? 
Företagsamhet? 
Företagsam? 
 



Kulturella utgångspunkter. 

• Våra elever utnyttjar sin tid maximalt 
• Våra elever utvecklas maximalt. 
• Våra elever maximerar sitt lärande i skolan 
• Våra elever är involverade i skolarbetet. 
• Våra elever lär sig maximalt 
• Våra elever är konstruktivt kreativa. 
• Våra elever är medaktörer i lärandet 
• Våra elever bidrar maximalt med sitt kunnande. 
• Våra elever är aktiva i lärandet. 

 



Klassrumsstrategier 
• Eleverna utmanar varandra i lärandet! 
• Eleverna räcker flitigt upp handen för att få dela med sig av 

sina kunskaper! 
• Eleverna är mån om att få redovisa nya kunskaper de 

upptäckt! 
• Eleverna försöker förhandla upp lärandet till mer läsande, 

tänkande, reflekterande! 
• Eleverna är fokuserade på lärandet! 
• Eleverna är konstruktivt frågvisa! 
• Eleverna är mån om att undervisningen skall utmana deras 

tänkande! 
• Eleverna ser redovisningar som en möjlighet att lära 

kamraterna kunskaper som de själva upptäckt! 
 



Hur gör vi när vi arbetar med entreprenöriell pedagogik 
som grund? 

Hur tänker vi när vi arbetar med entreprenöriell 
pedagogik som grund? 
 
Vilka konsekvenser får det för undervisning, lärande, 
retorik, frågor, uppgifter och bedömning? 
 
Vill vi ha företagsamma barn? Vill vi ha entreprenöriella 
barn och ungdomar?    





Astrids Lindgrens barn 

• Utmanar  
• Prövar 
• Tar risker 
• Kloka 
• Fattar beslut 
• Själständiga 
• Etiska – godhjärtade 
• Socialt engagerade 



Eleven som entreprenör. 

 
• Vad skulle förändras? 

 
• Eleven som erövrare. 

 
• Vad skulle förändras? 



Regeringens strategi för 
entreprenörskap 

• Entreprenörskap ska löpa som en röd 
tråd genom utbildningssystemet 

• Eget företagande måste bli ett lika 
naturligt val som anställning 

• För att nå dit kan 
utbildningsväsendet fylla en viktig 
funktion genom att hjälpa elever och 
studerande att utveckla och ta till 
vara på de kunskaper, kompetenser 
och förhållningssätt som behövs 



Regeringens strategi 

Generella kompetenser 
• Förmågan att lösa problem, 
tänka nytt, planera sitt arbete, 
ta ansvar och samarbeta med 
andra. 
• Driva projekt. 
 

Specifika kunskaper 
• Kunskaper som krävs för att 
starta och driva företag. 
 



Skolverkets definition 

 
 Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt 

förhållningssätt i klassrummen lika mycket som 
det är en kunskap om egenföretagande. Det 
handlar om att ta fram och utveckla elevers 
inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och 
självförtroende redan i tidigare åldrar 

 



      Entreprenörskap 

• En dynamisk och social process, där 
individer, enskilt eller i samarbete, 
identifierar möjligheter och gör 
något med dem i sociala, kulturella 
eller ekonomiska sammanhang. 

                                      Nutek 
 



Läroplan 11 Grundskolan 

• 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 förmågan att arbeta såväl självständigt som 
tillsammans med andra. Skolan skall därigenom bidra 
till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som 
främjar entreprenörskap. 





Entreprenöriell pedagogik  

Industriarbetare Entreprenörer 

Skola 
Elev 
Lärare 
Uppdrag 
Kunskap 
Retorik 
Frågor 
Prov 
Betyg 
Vision 

Skola 
Entreprenör 
Erövrare 
Medarbetare 
Lärare 
Uppdrag 
Kunskap 
Retorik 
Frågor 
Uppgifter 
Utmaningar 
Bedömning 
Vision 

1990 

http://metalexiles.friendhood.net/t73p50-rebusar


En föränderlig värld 

•   
•                                                                                  Konceptsamhället, entreprenörskapssamhället. 
•                                                                                  Innovation, tvärvetenskap, EQ,  entreprenörskap,  
•                                                                                 kreativitet, nytänkande osv 
•                                                                                 Höger hjärnhalva ( Sammanhang, mening, känsla,   
•                                                                                 syntes 80 – 90 %) 
•   
•                                                     Informationssamhälle – informationskunskapen tillgänglig för alla. 
•                                                     Andra länder övertar produktionen av industritillverkning+  
•                                                     informationskunskap. Vänster hjärnhalva .  
  
                                    Industrisamhället – delkunskaper, följa instruktioner. 
                                    Linjärt organiserade (Löpande bandet) Skola. 
                                    Vänster hjärnhalva värderas. (Objektivitet, analys 90 %) 
  
        Bondesamhället – överlevnadskunskaper 
        Läsa och skriva,  fostran i kyrkan/staten. 
        Vänster i kyrkan och höger hjärnhalva i arbetet. 

 

http://www.google.se/imgres?q=kreativitet&hl=sv&biw=1344&bih=765&gbv=2&tbm=isch&tbnid=nz111cUViQqn9M:&imgrefurl=http://www.dinwebb.nu/tag/kreativitet/&docid=B7AmuB_ZkVmuiM&imgurl=http://www.dinwebb.nu/wp-content/uploads/2011/01/apple-globe_WupL9_6648.jpg&w=549&h=388&ei=T2ciT6r-Iemh4gTa7uWWCA&zoom=1


• Skolans syn på eleven. 
• Bristfokuseringen 
• Disciplin 
• Kontroll 
• Regeletiken 
• Kollektiva bestraffningar 
• Retorik – rastvakt, läxa, redovisning 
Barnuppfostran – Ideal 
Idrottsrörelsen – ”vilket barnsligt beteende” 
 

Vilka kvarlevor kan vi se idag av vår historiska 
barnsyn? 



Traditionell skolning 
• Organisering 
• Hård tidsstyrning 
• Ämnes och uppgiftssplittrat 
• Reaktiva uppgifter 
• Situationellt lärande 
• Yttre styrning och kontroll 
• Separerad skolkunskap 

• Kommunikation 
• Monologisk miljö 
• Fråga – svar 
• Facitkultur 
• Likheten betonas 
• Kognitiv inriktning 
• Bristfokusering 
• Oförståelsen undviks 
• Konkurrens/motarbetare 
• Yttre motivation 
 



Entreprenörsskolning 

• Organisering 
• Långa processer 
• Problembaserat 
• Proaktiva uppgifter 
• Inre intensionalitet 
• Ansvar för eget/andras 

lärande 
• Livsvärdskunskaper 

• Kommunikation 
• Dialogisk –aktiv 

språkproduktion 
• Sonderande mönster 
• Många svar/perspektiv 
• Olikhet som tillgång 
• Metakognitiv inriktning 
• Samarbete/medarbetare 
• Inre motivation 
 



   
Foto: Jeppe Olsen 

Yttre motivation – krav  

 



Inre motivation – egna krav och förväntningar 

 



Entreprenöriell kultur 
• Utbilda industriarbetare   …………………  Utbilda entreprenörer 
• Läraren som utlärare        …………………   Läraren som tankelärare 
• Elev                                      …………………. Entreprenör 
• DET relation                        ………………… DU-relation 
• Ämne som mål                  …………………   Ämne som medel 
• Mottagare                           …………………. Medarbetare 
• Yttre motivation                …………………. .Bekräftelse 
• Skam                                    …………………. Stolthet 
• DET-uppgifter                     ………………… DU-uppgifter 
• Uppgifter                            …………………  .Utmaningar/Uppdrag 
     Dualism                              …………………… Perspektiv 
• Grupparbete                     ……………………  Medarbete 
• Reproduktion                    …………………… Produktion 
• Skolkunskap                     ……………………..Autentisk kunskap 
• Studiebesök                    ……………………… Samverkan 

 
 
 

http://www.google.se/imgres?q=entrepren%C3%B6riellt+l%C3%A4rande&um=1&hl=sv&sa=N&biw=1318&bih=527&tbm=isch&tbnid=GShJRws2lzjNYM:&imgrefurl=http://www.gimleab.se/turningtorso/&docid=X9DFM4BPh3Kc3M&imgurl=http://www.gimleab.se/wp-content/uploads/DSC04569-Small-225x300.jpg&w=225&h=300&ei=22IiT96uAuXN4QTRgJXyBw&zoom=1


• Regeletik     ……………………Sinnelagsetik 
• Frånvaro     …………………….Behövd på jobbet 
• Produkt       ……………………Process          
• Utvärdering …………………  Självvärdering 
• Summativa prov ……………Formativ bedömning 
• Rättning        …………………Bedömning 
• Lärarbedömning……………Elevbedömning/Medbedömning 
•                    

http://www.google.se/imgres?q=entrepren%C3%B6riell+pedagogik&hl=sv&gbv=2&biw=1344&bih=765&tbm=isch&tbnid=y2DzHcJ830ckRM:&imgrefurl=http://entreprenorerbergvreten.blogspot.com/2011/01/entreprenoriellt-forhallningssatt-och.html&docid=GIhGv6n0pL1SfM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_viWlSf6iad4/TT56k8IzDrI/AAAAAAAAAj8/dEBsa_adR6I/s400/motivation.jpg&w=260&h=171&ei=-WEiT5KCFIem4gSq__WpCA&zoom=1
http://www.google.se/imgres?q=entrepren%C3%B6riell+pedagogik&hl=sv&gbv=2&biw=1344&bih=765&tbm=isch&tbnid=Svzf2pGYr-yqUM:&imgrefurl=http://kreducation.se/utbildning.aspx&docid=WaXtwtyVhUDssM&imgurl=http://kreducation.se/ImageHandler.ashx?UploadedFile=true&image=~/App_Data/UserImages/Image/Arrow_Road_Sign_Leadership.png&w=743&h=233&ei=-WEiT5KCFIem4gSq__WpCA&zoom=1


Frågor och uppgifter utifrån vår skoltraditionen – 
fokuserar på vänster hjärnhalva. 

Lärarperspektiv                               Elevperspektiv 
Ämnet utgångspunkt                      Skolkunskap 
Kontroll                                              Krav 
Disciplinering                                    Skam                
Rätt/Fel                                              Kontroll 
Kunskap                                             Fakta 
Betyg                                                  STG 
Rangordning                                     Social värdering 

Frågor/Uppgifter 



Frågor, uppgifter, utmaningar och uppdrag 
utifrån en entreprenöriell skolkultur 

Utgår från Sociokulturellt perspektiv på lärande. Vygotskij  
Martin Buber JAG – DU 
                         JAG – DET 
Handlar om av vi behöver en relation. 
Utgår från elevens livsvärld och inte ämnet. 
Utgår från verkligheten eller är kopplat till verkligheten. 
Kan använda form som eleven har en relation till. 
Kan använda ett innehåll som eleven kan uppleva en relation till.  
Handlar om att tänka och använda sin erfarenhet – personlig 
utveckling. 
Förståelse och sammanhang ger meningsfullhet 
 
 



Buber – JAG - DU och JAG -DET 

• JAG – DU är lärande 
• JAG – DET är erfarenhet 
• Relation 
• Dialog 
• Beröring                                        
• Omfattning 



Att träda in i äkta relationer  
 

• Vägen går via dialog och äkta möten, till Duets 
värld.  

• Jag och Du är en subjekt – subjekt relation  
• Jag blir till genom Duet.  
• Endast då jag möter Du blir världen verklig för 

mig och jag blir verklig för världen. 



  DU och DET - uppgifter 

 Sabbaten 
 
1. Vad är sabbat? 
2. Hur firar judar sabbat? 
3. Din uppgift är att genomföra ett 

sabbatsfirande med oss och få oss att förstå 
varför detta är så viktigt. 

4. Du har infört sabbat i din familj. Vad har det 
förändrat i ert liv?  



DET-Uppgifter 

 



DU – Uppgifter 
• Öppna 
• Avgränsade och har riktning. 
• Erfarenhet och tanke 
• Fantasi, kreativitet 
• Berör, relation, involverar eleven 
• Kopplade till verkligheten 
• Kombinerar kunskap med egen förståelse 
• Bearbetar kunskapsinnehållet 
• Skapar en lärprocess som ger en god kunskap 
• Avslöjar oförståelsen 
• Använder höger hjärnhalva 

 



Engelska 
Du skall skriva och berätta om ett  
engelsktalande land. Du skall i din framställning  
ha med var landet ligger, huvudstad,  
befolkning, statsskick, näringar, historia, religion 
 och natur. 
 
Du skall skriva och berätta om ett engelsktalande land.  
I din framställning skall du ha med var landet ligger, 
 huvudstad, befolkning, statsskick, näringar, historia, 
 religion och natur. Använd din fantasi! 
 
Nu har du möjlighet att skriva om ditt favoritland på engelska. Gör 
en framställning som säljer ditt land till oss som aldrig varit där och 
som inte vet något om landet. Låt din fantasi och kreativitet flöda. 
 
Du har fått ett uppdrag av en resebyrå att göra en broschyr om ditt 
engelsktalande favoritland. Målgruppen är beslutsfattare i Sverige som 
vill öka samarbetet med landet. 
 



Bedömning - Värdegrund 

”Alla elever skall ges förutsättningar att nå  
målen”  
 = innebär det att alla elever skall utvecklas 
maximalt? 
” Alla lever kan få högsta betyg om de uppfyller 
kraven ” 
= uppfattar vi att vårt uppdrag är att sortera och 
värdera? 



Styrdokumenten 

• Mål att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina 
studier 

• Utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa 
egen och andras bedömning i relation till de egna 
arbetsprestationerna och förutsättningarna. 
 

                                        



• Bygger på en psykometrisk tradition (mätbarhet) 
• Normerande/diskriminerande 
• Sorteringsverktyg 
• Kontroll 
• Piska/morot 
• Kunskapssyn 
• Syn på lärande 
• Syn på barn, elev, människa. 
• Relativa betyg 

Traditioner kring betyg 



Retorik kring betyg 

• ”Sätta betyg”             ” Får betyg” 
• Rätta provet?  Ksk syn? Dualism?  
• Resultat på prov avgör betyget enligt 

eleverna? 
• Har vi prov på det här? 
• Kommer det här på provet? 
• Ni får prov på det här? 

 



Hur flytta fokus till lärande och 
personlig utveckling??? 

 

http://www.google.se/imgres?q=entrepren%C3%B6riell+pedagogik&hl=sv&gbv=2&biw=1344&bih=765&tbm=isch&tbnid=y2DzHcJ830ckRM:&imgrefurl=http://entreprenorerbergvreten.blogspot.com/2011/01/entreprenoriellt-forhallningssatt-och.html&docid=GIhGv6n0pL1SfM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_viWlSf6iad4/TT56k8IzDrI/AAAAAAAAAj8/dEBsa_adR6I/s400/motivation.jpg&w=260&h=171&ei=-WEiT5KCFIem4gSq__WpCA&zoom=1


• Hur visar sig förståelse och oförståelse? 
 

• Hur får vi elever att bearbeta innehåll? 
 

• Hur får eleven syn på utvecklingen av sina förmågor? 
 

• Hur få eleven syn på sin kunskapskvalitet? 
 

• Hur ser eleven att resultatet blir ökad kompetens?                           

Hur får vi lärandet att visa sig? 

http://www.google.se/imgres?q=entrepren%C3%B6rskap&hl=sv&biw=1344&bih=765&gbv=2&tbm=isch&tbnid=-pqsyRwZXSQWbM:&imgrefurl=http://www.entreprenorsriket.se/entreprenor.html&docid=5uFAsR9eSUrxRM&imgurl=http://www.entreprenorsriket.se/images/entreprenor.jpg&w=430&h=228&ei=5mAiT_2lGoSO4gSjuIi3CA&zoom=1&iact=rc&dur=322&sig=112498416772686943565&page=6&tbnh=92&tbnw=174&start=160&ndsp=30&ved=1t:429,r:22,s:160&tx=94&ty=56


• Naturvetenskaplig 
tradition 

• Mål och kriterier först  
• Risk att kreativitet och 

egna perspektiv  
     hindras. 
   
   

 

• Humanistisk tradition 
• Mål och kriterier efter 

lärande i handling. 
• Ökar möjligheten till 

kreativitet och eget 
tänkande. 
 
 

Bedömning för lärande (Formativ ) 



Prov Islam 

1. Vad heter Islams grundare? 1 p 
2. Räkna upp Islams 5 grundpelare. 5 p 
3. Ange 10 muslimska länder. 10 p 
4. Jämför gudsbilden i Kristendom och Islam. 

3p 
5. Beskriv kvinnans situation i Islam. 3 p 
6. Förklara följande begrepp – predestination, 

koranen, recitera, sura, kalif, kaligrafi. 6 p 



Examinerande uppgift. Islam 
Du har fått ett brev av en förtrolig vän. 
Besvara det. 
 
Hej min vän! 
Hoppas du inte är besviken på att jag inte besvarat ditt senaste brev. Det har hänt så 
mycket det senaste året. Efter internutbildning har jag fått ett toppenjobb på en 
reklambyrå i Stockholm. I höstas skickade företaget ner mig till Libanon för att göra ett 
reklamjobb åt elektronikföretaget Ericsson. När jag var där träffade jag en jättefin kille som är 
djupt troende muslim. Vi har bestämt att vi skall gifta oss till sommaren och då vill min blivande 
man att jag flyttar ner till Libanon. Jag känner mig lite osäker på hur jag skall göra. Dels är mina 
föräldrar oroliga, dels kan jag för lite om hans religion, kultur och tradition.  
Eftersom du och jag alltid haft bra kontakt och eftersom jag hört att du just läst Islam vill jag att 
du skriver till mig och berättar om vad det kan komma att innebära för mig och hur du tror att det 
kommer att påverka mitt liv. (Religiöst, socialt, kulturellt och ekonomiskt ) 
Jag vill också att du ärligt ger mig råd hur du tycker att jag skall 
hantera denna situation. Vad skall jag ge mina föräldrar för råd? 
Skriv snabbt!  
 
Hälsningar från din vän Nina. 



Medbedömningsprocess 

Skriv 
 kommentar 

Gratulera 
Kommentera 

Utveckla 

Åter till 
författaren 

Kommentera betygsättning  
och 

kommentarer 
 

Skrivaren 

Kommentera kommentaren. 
Lägg till i kommentaren 

Använd 
 bedämnings- 

Kriterier 
Kunskap 

Förståelse 
Analys 
Syntes 

Slutsatser 
Värdering 

Sätt betyg 
Motivera  
utifrån 

kriterierna 
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