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ENA 
Samverkan skola och samhälle, 
lokalt och regionalt 



 
 
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 händer i Övertorneå?  

http://www.teknikenshus.se/skola/e
ntreprenorskap/overtornea/ 

http://www.teknikenshus.se/skola/entreprenorskap/overtornea/
http://www.teknikenshus.se/skola/entreprenorskap/overtornea/


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 utvecklar ett 
förhållningssätt som främjar entreprenörskap.” 

sid 9, Skolans värdegrund och uppdrag Lgr 11 

 



Lpfö98 rev 2010 
Förskolans uppdrag 

…Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra 
framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en 
tillgång i gruppen.  
…Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska 
uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras.  
…Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna 
samarbeta är nödvändiga i ett samhälle präglat av ett stort 
informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska 
lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de 
kunskaper som utgör den gemensamma referensram som 
samhället behöver.  

Sid 5-6 

 



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 

 



För mycket lärdom kan knäcka 
den friskaste 

Pippi Långstrump 
 
 

"Entrepreneurship is neither a 
science nor an art.  
It is a practice." 
                     Peter Drucker 
 

 



Ett gem 
 

1. Skriv ned alla saker du kommer 
på att ett gem kan användas till. 

2. Hur många saker kom du på? 

 



 
www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U 

 

Changing education paradigms 

http://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U


Entreprenörskap  
 

Ansvar – Proaktiv, ansvarstagande för sin framtid, att ta initiativ, att 
ta reda på förutsättningar/förkunskaper, överkomma hinder, 
att avsluta 

 
Mod – risktagande, förmåga att utforska det man inte känner till, 

det osäkra, vilja att gå utanför komfortzonen, att våga lära av 
sina misstag, att agera på möjligheter 

 
Fantasi – innovativ, förmåga att upptäcka och skapa möjligheter, 

att se det som inte alla ser, att skapa nya associationer, att 
överraska  

      Oscar Gedda, LTU 
 

 



http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.presentationzen.com/.a/6a00d83451b64669e200e553c2fee58834-450wi&imgrefurl=http://www.presentationzen.com/presentationzen/2008/07/sir-ken-robinson-we-need-to-transform-education.html&usg=__Aprbv6zk58nD-BrPtuMHd6JSTAg=&h=316&w=450&sz=35&hl=sv&start=7&zoom=1&itbs=1&tbnid=FH36N26q125WjM:&tbnh=89&tbnw=127&prev=/images?q=sir+ken+robinson&hl=sv&gbv=2&tbs=isch:1


 

Pojken som tämjde vinden 

http://hovberg.blogspot.com/2011/
02/pojken-som-tamjde-vinden.html 

http://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U
http://hovberg.blogspot.com/2011/02/pojken-som-tamjde-vinden.html
http://hovberg.blogspot.com/2011/02/pojken-som-tamjde-vinden.html
http://hovberg.blogspot.com/2011/02/pojken-som-tamjde-vinden.html
http://hovberg.blogspot.com/2011/02/pojken-som-tamjde-vinden.html
http://hovberg.blogspot.com/2011/02/pojken-som-tamjde-vinden.html
http://hovberg.blogspot.com/2011/02/pojken-som-tamjde-vinden.html
http://hovberg.blogspot.com/2011/02/pojken-som-tamjde-vinden.html
http://hovberg.blogspot.com/2011/02/pojken-som-tamjde-vinden.html


Pojken som tämjde vinden 
 

Vad var entreprenöriellt? 
Resonera i små grupper (2-3 personer) 
  

• Fanns det något proaktivt i pojkens agerande? 
• Riskbenägenhet? Modighet? 
• Innovativitet? 

 



Sagan om… 

1. …ett hus 
 
 

2. Var är elefanterna? 
 

 

 

 



Uppdrag  

Nu har du tagit del av sagan om Teknikens Hus 
Vilken saga har ert hus? Är den viktig när man ska 
tänka framåt? 
Hur ser fortsättningen på sagan om ert hus ut? 
Får det finnas ”elefanter” i ert hus? 
Vänd dig till din granne, berätta vad du tänker. 

 



Vad händer nu?  

Utvecklingsarbete: 
Identifiera: Vad är ni själva nyfikna på? 
Vad är er dröm? 
Vad är barnen intresserade av? 
Vad finns i närområdet? Kartläggning 
Tänk på: PRINT 
(Proaktiv, Riskbenägen, Innovativ, Naturvetenskap, Teknik) 
 

 



Utgångspunkter för ert 
utvecklingsarbete 

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

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