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Entreprenörskap i praktiken – för lärare 
Träff 3 för lärare  
Närvarande: Monica Lindehag, Maria Johansson, Kerstin Christoffersson, Ulrik Svensson, Gun 
Olsson, Lennart Sjölund, Solveig Engström, Kajsa Johansson, Cecilia Westerberg, Maria 
Kristiansson, Chanette Nilimaa, Linda Ådén, Konny Lundgren, Maria Larsson Palo och Susann 
Johansson 
 
Vad tänker man på varje skola just nu? 
Deltagande skolor: Måttsundsskolan, Ersnässkolan, Klöverträskskolan och Alviksskolan 
 
Ersnässkolan – Vi måste få syn på förmågorna och vilka förmågor det handlar om. Först veta 
vad och hur vi ska kunna se det. Är det mätbart? Hur i så fall? Vi har redan föräldrar som vill 
komma till skolan och dela med sig av olika erfarenheter och kunskaper. 
 
Måttsund – vi kommer att arbeta utifrån temat att tvätta kläder, förr, nu och i framtiden. Vår 
tanke är att låta barnen tänka själva mycket mer 
 
Alvik – Vi arbetar med mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Där vill vi lägga in ett 
entreprenöriellt spår, med t ex hjälpverksamhet där våra 7-8 åringar kan bidra till att hjälpa 
barn i något annat land. 
 
Klöverträsk – har arbetat mycket med skolgården och hur barnen vill att den ska bli och vad 
den ska innehålla. Det handlar om skisser, ritningar och att tänka ut lösningar på hur det kan 
bli som man vill ha det. En tanke är att kontakta hönseriet som är på väg att byggas upp av 
en ung kille, dessutom tidigare elev på skolan. Kanske hitta samverkan där. 
 
Projektplan och återblick 
Vi tittade igenom projektplanen och vad som ska åstadkommas under projektet. Gjorde 
också en återblick till den powerpoint som användes den 6 september då hela projektet 
introduceras för skolorna på Bergnäset/Sörbyarna. 
 
 
Tidplan seminarier  
Träff 2:  16 november  Föreläsning av PG Hallberg 
Träff 3:  30 november  Projektplan, begrepp, studiebesök, PGs föreläsn. 
Träff 4:  7 februari 2012 14.30 – 17.30, Teknikens Hus  
Träff 5:  6 mars 2012   14.30 – 17.30, Teknikens Hus 
Träff 6: 8 maj 2012  14.30 – 17.30, Teknikens Hus 
 
 
Studieresa 
De tre idéutkast som finns presenterades. I grupper diskuterades de olika alternativen och 
vad lärarna föredrar. Det finns ca 2000 kr/lärare i projektet till detta, ev övriga kostnader 
måste resp. rektor stå för. Slutgiltigt beslut om resa beslutas av rektorerna, men först ska 
detta diskuteras vid styrgruppens möte 5 december. 



 
Tidpunkt för studieresa olika alternativ i prio. ordn: 

1. 18-20 januari  
2. 31/1 – 2/2 
3. 1-3 februari 
4. 13-15 februari 
5. 14-16 februari 
6. 14-16 mars 

 
Från grupperna kom detta: 

1. Vi åker gärna till Stockholm för att få se hur de arbetar entreprenöriellt på andra 
skolor. Några av oss från Ersnässkolan var till Norrtälje på studiebesök om elevledda 
samtal – det var väldigt utvecklande och lärorikt att få det se det praktiska arbetet 
med barnen och lärmiljön i praktiken/verkligheten. Att tänka på: kurs Pedagogisk 
bedömning 27/3, 24/2 samt 27/4 (1 deltagare). Dubbelkolla mot nationella prov för 
3:or i april samt nationella prov för år 6. Monica, Maria K, Chanette, Linda 

2. Stockholm – se skolor som arbetar entreprenöriellt i praktiken, det skulle vara 
intressant att se hur de arbetar i dom olika stadierna (låg, mellan osv) Att tänka på: 
v4 utv. samtal på Alviksskolan, v 7 Solveig kan ej. Ulrik, Solveig, Kerstin, Maria HJ 

3. Vi vill se hur det arbetas i skolor! 1. Stockholm: dyrt, spännande med Fryshuset.  2. 
Söderhamn: har ett lockande koncept, men vi är rädda för att vi bara sitter på 
konferens. Vi vill se skolexempel. Känns spännande eftersom de redan ser en 
utveckling. 3. Norrbotten För mycket företag. Vi tycker att alla ska åka på samma resa 
så att vi kan inspirera varandra. Cecilia, Kajsa, Gun 

 
 
Uppföljning PGs föreläsning: 

 Se ur olika perspektiv 

 Jag är en örn… 

 Inte ren fakta utan ur olika perspektiv 

 Ställ upp frågor innan forskn. arbetet och gör inte området för brett/stort för då 
tappar man intresset 

 

 Hur han utvecklat frågorna på proven till mer formativa frågor. Han skrev brev till 
barnen och barnen fick gå in i olika roller för att kunna beskriva bättre. 

 

 Hur uppfattar eleverna sitt uppdrag i skolan, vi blev inspirerade av orden han visade: 
Jag vill lära mig Jag vill vara kreativ mm Sätta upp i klassrummet 

 Dörrarna som eleverna fick vara med och framställa! 

 70% av de yrken som finns idag, fanns inte för 10 år sedan 
 

 Meningsfullt lärande 

 Använda eleverna i deras arbeten, och ge respons på varandras arbeten 
 

 Intressant med kunskapssyn och hur den förändrats från jordbrukssamhälle, 
industrisamhälle till nutid 

 Engagerar eleverna genom att ställa frågor (rolig faktainlärning) 



 Läraren är medskapare med eleverna 
 

 Inre drivkraft; hur lockar vi fram den i t ex ma, sv, eng istället för yttre drivkraft? 

 Börja forskningen genom att leva sig in i vad jag ska ta rätt på 

 Använda/utmana en kompis 

 Längre tid för varje uppgift 

 Vilka färdigheter behövs i framtiden? 

 Känner eleverna att de betyder något för andra? Blir de bekräftade? 

 Ordet roligt kan betyda meningsfullt och sammanhang 

 Relationsskillnad: sök fakta om örnen eller; Du är en örn vad vill du veta? 
 

 Vi gör mycket entreprenöriellt som vi inte tänker på 

 Vikten av öppna frågor för att få meningsfulla svar 

 En fråga kan ha många lösningar 

 Betyg arbetslivserfarenhet är inte lika betydande som kreativitet, självständighet, 
nätverkande, entreprenöriella förmågor 

 Han gav bra frågeställningar som jag kan använda till barnen; Se tre ffrågor nedan 

 Tips för möten föräldrar och kollegor; TACK FÖR ATT DU DELAR MED DIG! 

 Medskapare är viktigt 
 

 Att lära andra att tänka, ämnet är ett medel för tänkande. Lärare = utlärare? 

 Möta innehållet som ett Du 

 Jag – du 

 Jag – det 

 Meningsfullhet – ”Du måste stå ut med meningsfullhet” 
 

1. Vad vill du lära dig just idag? 
2. Hur ska du göra för att lära dig det? 
3. Hur ska du visa att du lärt dig det? 

 
 
 
Att göra till 7 februari 2012 kl 14.30 – 17.30 I Teknikens Hus 

1. Tydliggöra det egna projektet! Veta vad vi vill, formulera något mål, vari ligger 
utmaningen? 

2. Välj ett kapitel ur boken ”Entreprenöriell pedagogik i skolan” som du läser och är 
beredd att dela med dig av dina tankar omkring till övriga deltagare. 


