
Dagens program   

 
13.00 – 13.30 Projektarbete 
 
13.30 – 14.45 Inspiratör Teis Christiansen 
 
15.00 – 19.00 Inspiratör Ed Sobey 
 

 

 
 

 

 



Återstående aktiviteter 
 
Studieresa: 14  - 16 feb 

Träff 5: Tisdag 6 mars, 14.30 – 17.30 

Träff 6: Tisdag 8 maj, 14.30 – 17.30 
 
Presentationsdag:  Tisdag 29 maj, tid ? 
 

 

 
 

 

 



Status 

 
Boken Entreprenöriell pedagogik i praktiken 
Tydliggöra det egna projektarbetet 
      - Utgångspunkter för utvecklingsarbete 

Studieresa 
- Dokumentation  
- PRI glasögon + utgångspunkter för utvecklingsarbete 
 

 
 

 

 
 

 

 



Utgångspunkter för utvecklingsarbete 

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

• Hur ska jag och mina 
elever i det här arbetet 
hitta samverkan med 
näringsliv och/eller 
samhälle? 



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 
 



Projekt läsåret 11/12 

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). 

 
 

 

 



Projekt läsåret 11/12 

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 

 
 

 

 



Projekt läsåret 11/12 

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  

 
 

 

 


