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Plattform för entreprenöriellt
lärande i Norrbotten

‐ en dynamisk och hållbar y
plattform där samhällets aktörer kan 
samverka och agera och där det 
Entreprenöriella lärandet är drivkraften förEntreprenöriella lärandet är drivkraften för 
utveckling och konkurrenskraft i det 
framtida Norrbotten.

‐ reell samverkan mellan länets 
utbildningssystem och samhälle/näringslivutbildningssystem 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 lärandeentreprenöriellt lärande

⁻ näringslivet och andra aktörer i samhället 
deltar aktivt och är en del av dendeltar 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? 
Lokal handlingsplan för Övertorneå; skola, skolförvaltning 
och näringsliv.g

Seminarieserie för grundskolans förskoleklass ‐ år 9 på temat 
entreprenörskap där bearbetning av olika begrepp och uppstart av p p g g pp pp
eget utvecklingsarbete i samspel med det omgivande samhället ingår.

2 grupper med 25 deltagare (lärare rektorer) i vardera2 grupper med 25 deltagare (lärare, rektorer) i vardera. 

Fyra träffar totalt. 

18 aug Uppstart med extern inspiratör18 aug  Uppstart med extern inspiratör 

11 okt Återkoppling P‐G och bearbetning av olika begrepp

VT 12 Påbörja eget utvecklingsarbeteVT 12 Påbörja eget utvecklingsarbete

VT 12 Fortsättning :utvecklingsarbete och feedback

Träffarna 3 och 4 äger rum på olika företag???





KKompetenser

Personligt ledarskap och självkunskap

Ta‐sig‐församhet

Förändringskompetens och lärande

”Så tänds eldsjälar”, Peterson & Westlund, 2007



E ö k  d fi i iEntreprenörskap definition

”Entreprenörskap är en dynamisk och social 
process, p

där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar 
möjligheter och gör något med dem för attmöjligheter och gör något med dem för att 
omforma idéer till praktiska och målinriktade 
aktiviteteraktiviteter 

i sociala, kulturella eller ekonomiska 
sammanhang”sammanhang

Nutek/Tillväxtverket



Entreprenörskap i forskningEntreprenörskap i forskning
I dagens forskning lyfter man fram tre aspekter:I dagens forskning lyfter man fram tre aspekter:

Proaktivitet – att ta initiativ snarare än att vänta på andra
(t fö i h d t kli )(ta ansvar för sin egen och andras utveckling)

Riskbenägenhet – att våga pröva och inte ha ”fiaskofruktan”Riskbenägenhet att våga pröva och inte ha  fiaskofruktan  
(agera modigt, men inte dumdristigt)

Innovativitet – att skapa nytt eller nyttigt
(vara kreativ och fantasifull)

M t W t b LTUMats Westerberg, LTU



E ö k i d kEntreprenörskap i styrdokument
1946 års skolkommission Ny skollag

”Skolan ska inriktas på att fostra 
elever till självständighet och kritiskt 
sinnelag å ena sidan och samarbete

y g

Främja barns och elevers allsidiga 
personliga utveckling till aktiva, 
kreativa kompetenta ochsinnelag å ena sidan och samarbete, 

lust att engagera sig å den andra”

”Dessa egenskaper är både ur 

kreativa, kompetenta och 
ansvarskännande individer och 
medborgare.

individens och samhällets synpunkt 
särskilt värdefulla”

Lgr 11
Gy 2011

Lyfter fram entreprenörskap som en 

Lgr 11 

betonar vikten av att stimulera 
färdigheter och förmågor som lägger 

uppgift för hela gymnasieskolan. grunden för entreprenörskap.

Skolverket



Lpfö98 rev 2010Lpfö98 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 
ill å itillgång i gruppen. 

…Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska 
uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimulerasuppmuntras 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 somkunskaper som utgör den gemensamma referensram som 
samhället behöver. 

Sid 5‐6



L 11Lgr11
”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och 
sammanhang. Skolan ska stimulera elevernassammanhang. Skolan ska stimulera elevernas 
kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt 
vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. 
Eleverna får möjlighet att arbeta såväl 
självständigt som tillsammans med andra. Skolan självständigt som tillsammans med andra. Skolan
ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett 
förhållningssätt som främjar entreprenörskap”f g f j p p

Skolans värdegrund och uppdrag, sid 9 Lgr 11



Skolan i framtidenSkolan i framtiden
”Skolan ska förbereda barn och unga för 
jobb som ännu inte existerarjobb som ännu inte existerar, 

för att lösa problem som vi ännu inte f p
känner till, 

med teknik som ännu inte är uppfunnen!”
www.kfsk.se/entris



Si K R biSir Ken Robinson
”If you’re not prepared to be wrong, 

you’ll never come up with anything
original”original

www.ted.com/talks



Fö k lä d k k ä kFör mycket lärdom kan knäcka 
den friskasteden friskaste

Pippi Långstrump

"Entrepreneurship is neither a 
i tscience nor an art. 

It is a practice "It is a practice.
Peter Drucker



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

2 Hur många saker kom du på?2. Hur många saker kom du på?



Changing education paradigms

www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U



Entreprenörskap Entreprenörskap 

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

Mod – risktagande, förmåga att utforska det man inte känner till, g , f g f ,
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 attatt se det som inte alla ser, att skapa nya associationer, att 
överraska 

Oscar Gedda, LTUOscar Gedda, LTU





Pojken som tämjde vinden

http://hovberg.blogspot.com/2011/p // g g p / /
02/pojkensomtamjdevinden.html



Pojken som tämjde vindenPojken som tämjde vinden

Vad var entreprenöriellt?
Resonera i små grupper (2‐3 personer)g pp ( p )

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

• Innovativitet?



Sagan om…g

1. …ett hus

2. Var är elefanterna?



UppdragUppdrag

Nu har du tagit del av sagan om Teknikens Hus

Vilken saga har ert hus? Är den viktig när man skaVilken saga har ert hus? Är den viktig när man ska 
tänka framåt?

Hur ser fortsättningen på sagan om ert hus ut?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.


