
 
 
Plattform för entreprenöriellt  
lärande i Norrbotten 

 
- en dynamisk och hållbar  
plattform där samhällets aktörer kan  
samverka och agera och där det  
Entreprenöriella lärandet är drivkraften för  
utveckling och konkurrenskraft i det  
framtida Norrbotten. 
 
- reell samverkan mellan länets  
utbildningssystem och samhälle/näringsliv 



Det innebär att 
 
 
 

⁻ barn har möjlighet att utveckla sina 
entreprenöriella förmågor 

 

⁻ personal och ledare känner självförtroende, 
skapar kunskap om och organiserar för 
entreprenöriellt lärande 

 

⁻ näringslivet och andra aktörer i samhället  
deltar aktivt och är en del av den 
entreprenöriella lärmiljön 

Teknikens Hus tillsammans med länets aktörer  
är plattformen för arbetet med ENA 



Vad hände förra läsåret?  

Seminarieserie, 4-5 tillfällen 
 

Utgångspunkt: Föreläsning med P-G Hallberg för grundskola 

  Föreläsning november; Teknikens Hus,  styrdokument, 
 begrepp, film 

  Aspekter: PRI, kompetenser 

  Uppdrag: Välj en utmaning – med elever el. något annat 

  Verktyg, översikten 

  Feedback från andra skolor 

  Frågor att arbeta vidare med 

 
 

 



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 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 

”Betonar vikten av att stimulera färdigheter och 
förmågor som lägger grunden för 
entreprenörskap. Där sägs att eleverna ska 
stimuleras att med kreativitet och nyfikenhet lösa 
problem och omsätta idéer i handling” 

Entreprenörskap i skolan 

sid 5, broschyr från Skolverket 



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 
 



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 

 

 



Kompetenser 

Personligt ledarskap och självkunskap 
 

 Ta-sig-församhet 
 

 Förändringskompetens och lärande 
 

”Så tänds eldsjälar”, Peterson & Westlund, 2007 



Sir Ken Robinson 

”If you’re not prepared to be wrong,  

you’ll never come up with anything 
original” 

www.ted.com/talks 



För mycket lärdom kan knäcka 
den friskaste 

Pippi Långstrump 

 

 

"Entrepreneurship is neither a 
science nor an art.  

It is a practice." 
                     Peter Drucker 
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Entreprenörskap i praktiken – för lärare 
 

Syfte 

Att finna livskraftiga möjligheter för att implementera och 
bearbeta begrepp inom entreprenörskap, skapa 
meningsfulla sammanhang inom skolans verksamhet där 
entreprenörskap blir naturligt och upplevs som en tillgång i 
arbetet.  

Särskilt viktiga ord är meningsfullhet, medskapande och 
delaktighet. 

Aktivitet och utveckling skapas på tre nivåer inom skolan; 
elevnivå (klassrum), lärarnivå (arbetslag) samt på ledarnivå 
(rektor). 
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Entreprenörskap i praktiken – för lärare 
 

Mål 

  Fördjupa förståelse för begrepp inom  
 entreprenörskap och dess betydelse för 
 verksamheten 

  Utveckla strukturer som binder samman skolan med 
 omvärlden, t ex näringsliv 

  Utveckla elevernas entreprenöriella förmågor 

  Identifiera ”kreativa och attraktiva personer” i och 
 utanför skolan som kan fungera som ”rolemodels” 
 (förebilder) för både personal och elever 
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Entreprenörskap i praktiken – för lärare 
 

Genomförande 

  arbetslagen erbjuds 5 seminarier á 3 timmar under 
 läsåret där man utgår från ett eget utvecklingsområde 

  utvecklingsområdet ska genomföras tillsammans med 
 eleverna i planering, genomförande och uppföljning, där 
 entreprenörskap  ingår i alla faser 

  samverkan mellan skola och omvärld, t ex näringsliv, 
 införlivas i utvecklingsarbetet 

  feedback till lärarna, från varandra, förebilderna etc. 

 studiebesök  
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Roller 
Lärare/lärarlag 

  Genomför utvecklingsarbete med eleverna 

  Deltar i seminarierna och andra aktiviteter inom 
 projektet 
 

Rektor 

  Stödjer lärarnas arbete 

  Rapporterar till Skolverket 
 

Teknikens Hus 

 Samordnare, arrangerar seminarierna, dokumenterar 
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Tidplan 

Seminarium 1 – 15 november 

Seminarium 2 – januari 

Seminarium 3 - ? 

Seminarium 4 - ? 

Seminarium 5 - ? 

Studiebesök - ? 
 

 

 
 

 

 



 


