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Skolans uppdrag är att främja lärandet 
 
Skolan har bland annat uppdraget att överföra grundläggande värden och främja elevers 
lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Undervisningens 
ska inte bara förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar, utan 
undervisningen ska även bedrivas i demokratiska arbetsformer samt förbereda eleverna för att 
aktivt delta i samhällslivet.  
 
Läroplanen (Lpfö 98, reviderad 2010), tar upp att ”Förskolan ska ta hänsyn till att barn lever i 
olika livsmiljöer och att barn med de egna erfarenheterna som grund söker förstå och skapa 
sammanhang och mening. De vuxna ska ge barnen stöd i att utveckla tillit och 
självförtroende. Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras 
vilja och lust att lära ska stimuleras. I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns 
förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner 
och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa.” 
 
Samtidigt som läroplanen (Lgr 11) påvisar följande: ”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.” 
 
 
Entreprenörskap 
 
Vad är egentligen entreprenörskap? Enligt Nutek (Tillväxtverket – tidigare kallad Verket för 
näringslivsutveckling) handlar det om en dynamisk och social process, där individer (enskilt 
eller i samarbete) identifierar möjligheter och gör något med dessa möjligheter i sociala, 
kulturella eller ekonomiska sammanhang. Varför ska vi ha entreprenörskap i skolan? Kravet 
på entreprenörskap finns tydligt infört genom de nya läroplanerna samt att Skolverket säger: 
”Entreprenörskap ska enligt regeringens nationella strategi löpa som en röd tråd genom hela 
utbildningssystemet.” Men de säger även att: ”Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt 
förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är en kunskap om egenföretagande En 
dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter 
och gör något med dem i sociala, kulturella eller ekonomiska sammanhang.”  

Europeiska kommitionen (2004) påtalade bland annat att målet för entreprenörskap i skolan 
handlar om att stärka personliga egenskaper hos eleverna så som kreativitet, initiativförmåga 
och ansvarskänsla. Aktiviteter organiseras grundade på ”learning by doing” och att eleverna 
ska bli mer medvetna om att de kan bli egna företagare snarare än anställda.  

 
 



Samverkan mellan skolan och näringslivet 
 
Hur ska vi få entreprenörskap att bli en röd tråd genom hela skolan? Först behöver alla lärarna 
för alla stadier få utbildning genom föreläsningar, seminarieserier och studiecirklar för att 
kunna utveckla en bättre förståelse för hur entreprenörskap ska integreras i 
skolundervisningen. När nya kunskaper är tillägnade är det möjligt att tillämpa dessa i 
klassrummen. Ett exempel på något konkret som skolklasserna kan genomföra redan nu är att 
göra studiebesök till åtminstone ett företag per läsår. På så sätt ges eleverna en möjlighet till 
ökad information om kommunens näringsliv.  
 
Genom att etablera kontakter mellan skola och företagare ger vi våra elever en utbildning om 
kommande arbetsliv. Skolan blir mer på så sätt en mer integrerad del i samhället. Eleverna 
kan på så sätt få mer information om arbetsmarknaden på ett tidigt stadium och därigenom ges 
bättre förutsättningar inför kommande inriktningsval för studier på gymnasiet och 
högskola/universitet. Företagens engagemang är viktigt för att ta emot studiegrupper, 
praktikanter och elever som kan utföra examensarbeten i verksamheten. För företagen handlar 
det om att på sikt kunna erhålla god arbetskraft med relevant utbildning för att kunna 
expandera och blomstra och på så sätt öka attraktionsvärdet i att arbeta och bo i Övertorneå 
kommun. När eleverna har praoplatser är skolans uppgift att ringa till företagen och 
säkerställa att allt går bra. Kommunikationen kan på så sätt förstärkas mellan företag och 
skola. De elever som skapar UF-företag på gymnasiet informerar högstadiets elever om hur 
det är att driva ett eget UF-företag för att redan på högstadiet börja fundera över vilka 
möjligheter som finns längre fram. Alla elever kommer att kunna läsa entreprenörskap från 
och med årskurs 2 på gymnasiet. Rektor på gymnasiet kommer att kontakta lokala företag för 
att utveckla ett samarbete mellan skola och näringsliv. Yrkesprogram kommer att tillsammans 
med Utbildning Nord upprätta ett programråd för att öka samverkan mellan skola och 
arbetsliv. Detta blir då även ett inslag i Utbildning Nords branschråd.   
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