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Ett företag som arbetar med att stimulera och engagera 
individer och grupper till ett utvecklingsinriktat och 

entreprenöriellt förhållningssätt. 

“Learn to fail, or 
fail to learn”  

 
”Lär dig att 

misslyckas så du 
inte misslyckas 
med lärandet” 

 
	  

Kaarin	  Kivimäki	  2008	  

	  
	  

PEDAGOGIK & LÄRANDE 
ENTREPRENÖRSKAP 

MULTIDISIPLINÄRT 

PSYKOLOGI 

ORGANISATIONSBETEENDE 

FÖRETAGSEKONOMI 

NÄTVERK 

GEOGRAFI 

SOCIOLOGI 

SOCIALANTROLOPOGI 

NATIONALEKONOMI 

ESTETIK  
& KONSTNÄRLIGHET 

Många	  forskningsämnen…	  



2012-‐01-‐16	  

2	  

Det har inte alltid varit lätt att arbeta med entreprenörskap/ 
företagsamhet i det svenska skolsystemet 
(Bengt Johannisson, 2008) 

5	  

Era	  
(decennium)	  

Dominerande	  
förhållningssä<	  

Kommentarer	  

1970-‐tal	   FÖRAKT	   Entreprenören	  ses	  som	  kapitalismens	  fula	  ansikte	  

1980-‐tal	   FÖRNEKELSE	   Entreprenörskap	  finns	  knappast	  alls	  på	  agendan,	  
vare	  sig	  i	  samhällsdebaRen	  i	  stort	  eller	  i	  det	  
akademiska	  samtalet	  

1990-‐tal	   FÖRSTÅELSE	   Acceptans	  av	  entreprenörskap	  som	  
(ny)företagande	  samexisterar	  med	  bilden	  av	  
entreprenörskap	  som	  företagsamhet	  

2000-‐tal	   BEJAKANDE	   Företagsamhet	  i	  skilda	  framträdelseformer	  
inordnas	  i	  offentliga	  och	  akademiska	  diskurser	  

2010-‐tal	   PRAKTISERANDE?	   Entreprenörskap	  som	  livsform	  och	  
verksamhetsform	  integreras	  i	  olika	  prak_ker	  i	  och	  
utanför	  skolan	  

	  
Entreprenöriellt	  förhållningssä<	  –	  

för	  skola	  i	  Norrbo<en	  
	  •  Länsstyrelsen	  1995-‐1997	  	  

Företagsamhetsprogrammet	  
•  Entreprenörskap	  i	  lärarutbildningen	  2005-‐08	  

–  Poängutbildning,	  projekt	  i	  kommuner,	  allmänna	  
utbildningsområdet	  lärarutbildningen	  

•  Skolverket	  2010	  ff	  –	  Uppdragsutbildning	  om	  
entreprenöriellt	  lärande	  via	  lärosäten	  i	  
Sverige	  

•  ENA	  –	  2010	  ff	  
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Snabbporträ<	  

EU	  -‐	  8	  nyckelkompetenser	  
1.	  Kommunika_on	  på	  modersmålet.	  
2.	  Kommunika_on	  på	  främmande	  språk.	  
3.	  Matema_skt	  kunnande	  och	  grundläggande	  
vetenskaplig	  och	  teknisk	  kompetens.	  

4.	  Digital	  kompetens.	  
5.	  ”Lära	  aR	  lära”.	  
6.	  Interpersonell,	  interkulturell	  och	  social	  
kompetens	  samt	  medborgerlig	  kompetens.	  

7.	  Entreprenörskap	  &	  företagaranda.	  
8.	  Kulturella	  uRrycksformer.	  
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…	  och	  det	  kan	  kopplas	  6ll	  de	  andra	  sju	  
nyckelkompetenserna.	  

1.	  KommunikaBon	  på	  modersmålet.	  
2.	  KommunikaBon	  på	  främmande	  språk.	  
3.	  Matema_skt	  kunnande	  och	  grundläggande	  

vetenskaplig	  och	  teknisk	  kompetens.	  
4.	  Digital	  kompetens.	  
5.	  ”Lära	  a<	  lära”.	  
6.	  Interpersonell,	  interkulturell	  och	  social	  

kompetens	  samt	  medborgerlig	  kompetens.	  
7.	  Ini6a6vförmåga	  &	  företagaranda.	  
8.	  Kulturella	  uRrycksformer.	  

Centralt	  i	  alla	  kontext	  

Behövs	  i	  många	  kontext	  

Uhall	  av	  processen	  

Behövs	  i	  många	  kontext	  

Behövs	  i	  många	  kontext	  

Centralt	  i	  alla	  kontext	  

Behövs	  i	  många	  kontext	  

Koppling	  från	  den	  entreprenöriella	  
kompetensen	  Bll	  övriga	  kompetenser	  

Associa_onsuppgii	  
En	  entreprenöriell	  lärare	  

DEFINITION-‐	  	  
INITIATIVFÖRMÅGA	  OCH	  

FÖRETAGARANDA	  
hRp://ec.europa.eu/dgs/educa_on_culture/publ/pdf/ll-‐learning/keycomp_sv.pdf	  

”	  IniBaBvförmåga	  och	  företagaranda	  är	  individens	  
förmåga	  aR	  omvandla	  idéer	  -ll	  handling.	  Det	  innebär	  
krea-vitet,	  innova-on	  och	  risktagande	  och	  förmågan	  
a6	  planera	  och	  leda	  projekt	  för	  a6	  uppnå	  de	  mål	  som	  
ställts	  upp.	  DeRa	  är	  eR	  stöd	  för	  de	  enskilda,	  inte	  bara	  
i	  vardagslivet	  (både	  hemma	  och	  ute	  i	  samhället),	  utan	  
också	  i	  arbetslivet	  och	  gör	  arbetstagarna	  både	  mer	  
medvetna	  om	  det	  sammanhang	  de	  verkar	  i	  och	  mer	  
benägna	  aR	  ny6ja	  de	  möjligheter	  som	  står	  -ll	  buds.	  
Det	  är	  också	  en	  grund	  för	  mer	  specialinriktade	  
färdigheter	  och	  kunskaper	  som	  behövs	  av	  dem	  som	  
etablerar	  eller	  bidrar	  _ll	  social	  eller	  kommersiell	  
verksamhet	  och	  bör	  omfaRa	  medvetenhet	  om	  e_ska	  
värderingar	  och	  främja	  goda	  styrelseformer.	  	  

Begreppet	  entreprenörskap	  
Tillväxtverket,	  Skolverket	  m	  fl.	  använder	  följande	  
definiBoner:	  
	  
Entreprenör	  -‐	  en	  som	  gör!	  	  
"En	  entreprenör	  tar	  itu	  med	  problem	  och	  finner	  
lösningar,	  går	  från	  tanke	  _ll	  handling,	  förverkligar	  en	  
idé	  eller	  är	  allmänt	  företagsam."	  	  
	  
Entreprenörskap	  —	  a<	  se	  möjligheter	  och	  gå	  från	  
tanke	  Bll	  handling!	  	  
"Entreprenörskap	  är	  en	  dynamisk	  och	  social	  process,	  
där	  individer,	  enskilt	  eller	  i	  samarbete,	  iden-fierar	  
möjligheter	  och	  gör	  något	  med	  dem	  för	  aR	  omforma	  
idéer	  _ll	  prak_ska	  och	  målinriktade	  ak_viteter	  i	  
sociala,	  kulturella	  eller	  ekonomiska	  sammanhang."	  
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Entreprenörskap	  handlar	  om	  a<	  skapa	  värde	  för	  
andra	  -‐	  Socialt	  entreprenörskap	  är	  en	  vikBg	  del	  

”socialt	  entreprenörskap	  tar	  sikte	  på	  förnyelsen	  av	  samhället	  
som	  sådant	  och	  kan	  omfaRa	  såväl	  enskilda	  som	  frivilliga	  
organisa_oner,	  föreningar	  och	  rörelser”	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Widar	  Andersson	  (s)	  

	  

”	  En	  människa	  eller	  aktör	  som	  både	  har	  modet	  och	  viljan	  aR	  
tänka	  och	  pröva	  nyR	  inom	  sociala	  områden,	  människonära	  
verksamheter.	  De	  finns	  överallt,	  vissa	  mer	  synliga	  än	  andra.	  
Det	  handlar	  alltså	  inte	  bara	  om	  människor	  som	  gör	  sociala	  
insatser	  för	  sina	  medmänniskors	  skull,	  eller	  den	  så	  kallade	  
allmänna	  nyRan,	  utan	  även	  om	  dem	  som	  testar	  
okonven_onella	  säR	  aR	  arbeta”	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Tove	  Lifvendal,	  Människor	  som	  gör,
(2005)	  

	  

Entreprenörskap uppstår inte slumpartat 
Bakom varje entreprenöriell handling finns en eller fler personer som 
•  medvetet bryter mönster 
•  vågar ta risken att misslyckas 
•  utmanar mentala gränser 
 
De gör tvärtemot vad vi fått lära oss, nämligen   
•  Att man ska anpassa sig 
•  Att man får inte misslyckas  
•  Att man skall göra som man alltid gjort 

Men för att kunna vara entreprenöriell (som elev/som lärare/som rektor) måste 
man normalt ha ett bra stöd... 

Vad krävs av läraren/pedagogen? 
Det gäller att våga släppa taget – men finnas tillhands 
 
•  Gå från ”kontroll över” lärsituationen till ”kontroll med” lärsituationen 

–  Låta övergripande mål och situationen styra mer och vara beredda att överge eventuella 
detaljplaner.  

–  Bygga upp en självtillit för att man kan hantera osäkerhet/tvetydighet snarare än att ta bort 
osäkerhet/tvetydighet. Gör osäkerhet/tvetydighet till din vän! 

•  Underlättas av att man är flera som undervisar i samma situation 
–  Genom att kunna samtala under processens gång med en kollega som är i samma 

situation kan man hålla nere stressnivån och skapa ett bra arbetsklimat 
•  Lita på och låta eleverna ta ett allt större ansvar för sitt lärande 

–  Skapar ökad meningsfullhet/delaktighet hos eleven 
–  Tillåta experimenterade i form av att man t ex säger ja till elevidéer (som bygger på att de 

tar ansvar för genomförandet) 
–  Att det har större möjlighet att bli ”rätt” skall vara viktigare än att till varje pris inte blir fel 
–  Coacha – inte curla 

 Ramar och kramar 

Vad krävs då av ledaren/rektorn? 
Det gäller att våga släppa taget – men finnas tillhands 
 
•  Gå från ”kontroll över” skolan till ”kontroll med” skolan 

•  Underlättas av att man har kollegor som är i liknande situation 

•  Lita på och låta lärarna/pedagogerna ta ett allt större ansvar för 
skolans utveckling 

 

16 

Ramar och kramar 
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Vad krävs mer av pedagogen/rektorn? 
Styrdokumenten ger ju stöd för en mer entreprenöriell approach 
•  Våga trycka på målen kopplade till entreprenöriellt arbetssätt 

–  Det som mäts/uppmärksammas av ledaren är det som blir gjort… 

•  Se till att undanröja hinder/skapa förutsättningar för att ni skall 
kunna arbeta entreprenöriellt 

–  Kan lokalerna förändras så att det underlättar mer dialog? Kan man förändra möten så 
att delaktighet stärks och samarbeten underlättas? Kan föräldrarna göra något? Kan 
man hitta arbetssätt som ännu mer bygger på att man arbetar i team? mm… 

–  Skapa inte kurser/kursmoment i entreprenöriellt förhållningssätt för eleverna – se till att 
det genomsyrar det ni gör i skolan.  

•  I den ideala situationen är Pedagogen/Rektor ett föredöme som 
inspirerar och motiverar samt visar personlig omtanke – en 
utvecklande ledare för ett entreprenöriellt lärande 

–  Skapar ramar som tillåter elever/medarbetare att vara entreprenöriella utan att det blir 
kaos 

–  Ger stöd och uppmuntran – för att fler skall våga och skapa istället för att vänta och se 
–  Leder klassen/laget, men låter alla ta så mycket ansvar som de klarar/är bekväma med 

 

TeoreBsk	  pla]orm	  för	  entreprenöriellt	  
lärande	  (Falk-‐Lundqvist	  &	  Hallberg	  mfl.	  ,	  2011)	  

•  Dewey	  (1895-‐1952)	  
–  ”learning	  by	  doing”	  ryggrad	  för	  ak_vitetspedagogiken	  
–  skolans	  del	  i	  samhället	  

•  Piaget	  (1896-‐1980)	  
–  barnets	  perspek_v	  

•  Vygotskij	  (1896-‐1934)	  
–  kunskapens	  perspek_vberoende	  och	  kollek_va	  karaktär,	  	  
–  aR	  agera	  som	  deltagare	  i	  olika	  sociala	  prak_ker	  

•  Freinet	  (1896-‐1966)	  
–  verkligheten	  som	  läromedel,	  kunskap	  är	  meningsfull	  om	  den	  

kommer	  _ll	  användning.	  
•  Montessori	  (1970-‐1952)	  

–  barns	  strävan	  aR	  utveckla	  sig	  själv	  och	  den	  vuxne	  ger	  
handledning	  och	  bidrar	  _ll	  en	  omgivning	  för	  lärande.	  

Lärandets	  dubbelhet	  –	  både	  anpassning	  
och	  utveckling	  	  (Ellström,	  2002)	  

•  ”ProdukBonens	  logik”	  
•  Effek_v	  handling	  på	  ru_n	  eller	  regelbaserad	  
handlingsnivå	  

•  Problemlösning	  genom	  _llämpning	  av	  givna	  regler/
instruk_oner	  

•  Enhetlighet	  och	  liktänkande,	  stabilitet	  och	  säkerhet;	  
	  -‐	  eR	  lärande	  inriktat	  mot	  bemästring	  av	  procedurer	  
och	  ru_ner	  

•  ”Utvecklingens	  logik”	  
•  tanke	  och	  reflek_on;	  
•  alterna_vtänkande,	  experiment	  och	  risktagande;	  
•  tolerans	  för	  olikhet,	  osäkerhet	  och	  felhandlingar;	  
	  -‐	  eR	  utvecklingsinriktat	  (entreprenöriellt)	  lärande	  

Vi	  behöver	  båda,	  men	  hur	  skall	  
balansen	  se	  ut?	  

HANDLINGSORIENTERAT	  	  
LÄRANDE	  &	  

FÖRMÅGEUTVECKLING	  

Proak6vitet	  
Ansvarsförmåga	  

Risktagande	  
Mod	  	  

Krea6vitet	  
Fantasi	  

Möjlighets-‐	  
spaning	  

Värdeorientering	  

Lgr	  11	  
Lgy	  11	  

Lgr	  11	  
Lgy	  11	  

Lgr	  11	  
Lgy	  11	  Lgr	  11	  

Lgy	  11	  

Hu
r?	  

	  

Hur?	  
Hur?

	  

Hur?	  

Hur?	  
	  

Hu
r?
	  

	  

Samarbete	  
Nätverk	  
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VAD?

HUR?

Uppdrag

Tjänster Scheman

Lokaler

Organisation

Ekonomi

Produkter

Känslor
- kan ej ifrågasättas!

Arg

Förtvivlad

Lugn

Maktlös

NöjdTrött

Tacksam
Hjälplös

Ensam

Förvånad

Lättad

Glad

Nyfiken

Stolt

©Kivimäki & Co

Debatt, diskusssion eller dialog?

Kommunikation

INNEHÅLL

PROCESS

Samarbete
Värdeskapande eller destruktivt?

Beslutsfattande
Auktoritärt eller demokratiskt?

Förhållningssätt
Kunskapssyn - Människosyn - Samhällssyn

Värderingar - Attityder - Beteende

O
SY

N
LI

G
T

, D
IF

FU
ST

 &
 S

V
Å

R
H

A
N

T
ER

A
T

SY
N

LIG
T

, K
O

N
K

R
ET

 &
 LÄ

T
T

D
ISK

U
T

ER
A

T

Ledarskap
Reaktivt eller proaktivt?

Resultat	  
Vad?	  
	  
	  
	  

Process	  
Hur?	  
	  
	  
	  

Källa	  
Vem?	  

	  
Blinda	  fläcken:	  	  

den	  inre	  drivkraien	  	  
som	  styr	  vårt	  agerande	  

SAMTALET	  EN	  MOTOR	  FÖR	  
UTVECKLING	  

Så	  som	  det	  är	  i	  världen	  är	  eP	  
resultat	  av	  hur	  vi	  har	  pratat	  
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Reflekterande

Reaktiv

Delarna prioriteras
(Ensam)

Helheten prioriteras
(Tillsammans)

4 KREATIVITET
 Skapande dialog

3 DIALOG
 Reflekterande dialog

1 ARTIGHET
 (Delade) monologer

2 DISKUSSION
 Debatt eller
 problemlösning

Källa: W. Isaacs, 2000
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1.  Några	  talar	  all_d,	  andra	  är	  all_d	  tysta	  
2.  Man	  tar	  ordet	  från	  varandra,	  intryck	  aR	  

ingen	  lyssnar.	  Alla	  väntar	  på	  en	  
öppning.	  

3.  Diskussion	  istället	  för	  aR	  lyssna.	  Alla	  
tror	  aR	  de	  har	  lösningen.	  

4.  Ingen	  törs	  framhäva	  sig	  trots	  aR	  det	  
skulle	  var	  en	  fördel	  för	  gruppen.	  

5.  Ingen	  rak	  kommunika_on.	  ”Tissel	  och	  
tassel”	  

6.  Man	  får	  goda	  råd	  

KOM!
MUNI!

KATIVA !
SIG!

NALER!
PÅ!

OTRYGG!
HET!

Utmärkande	  för	  en	  	  god	  lyssnare	  
•  Tar	  vara	  på	  _llfället	  frågar	  sig	  ”vad	  kan	  jag	  lära	  mig	  av	  
deRa”?	  

•  Undviker	  aR	  bedöma,	  lyssnar	  för	  full	  förståelse.	  
•  Lyssnar	  eier	  centrala	  teman	  eller	  idéer	  
•  Är	  engagerad	  och	  visar	  också	  det	  med	  kroppsspråket	  -‐	  
Ger	  feedback,	  frågar,	  stämmer	  av.	  

•  Kämpar	  med	  okoncentra_on	  -‐	  Tolkar	  laddade	  ord	  och	  
söker	  feedback	  på	  sin	  tolkning.	  

•  Förutser,	  sammanfaRar,	  lyssnar	  mellan	  raderna	  och	  
ser	  helheten.	  

•  Försöker	  möta	  samtalspartners	  sinnesstämning,	  
kalibrerar	  in	  stämning	  och	  matchar	  partnern.	  

•  Ger	  akt	  på	  kroppsspråk	  -‐	  Har	  och	  uppvisar	  empa_	  

Utmärkande	  för	  en	  mindre	  god	  
lyssnare	  
	   •  Slutar	  lyssna	  om	  framförandet	  eller	  ämnet	  är	  tråkigt	  -‐	  Brukar	  

oia	  råka	  i	  argumenta_on.	  
•  Lyssnar	  hela	  _den	  eier	  fakta.	  Lyssnar	  inte	  _ll	  helheten.	  
•  Visar	  inte	  engagemang,	  låtsas	  mer	  vara	  intresserad	  men	  kämpar	  

inte	  med	  sin	  okoncentra_on.	  
•  Reagerar	  på	  värdeladdade	  ord	  -‐	  Dömer	  oia	  och	  snabbt.	  
•  Försöker	  i	  samtalet	  övertyga	  partnern	  om	  sin	  egen	  sanning.	  
•  Startar	  gärna	  samtal	  med	  förbipasserande	  eller	  inbrytare.	  
•  Påpekar	  oia	  det	  som	  han/hon	  tycker	  är	  fel	  -‐	  Ignorerar	  

kroppssignaler	  som	  ges.	  
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A<	  kunna	  ställa	  frågor	  och	  	  
vara	  mer	  coachande	  i	  si<	  
förhållningssä<	  
-‐	  några	  exempel	  

”Mördarfraser”	  (Bjerke,	  2005)	  
•  Du	  är	  på	  fel	  spår.	  
•  Vem	  ska	  göra	  det?	  
•  Jag	  förstår	  inte	  vad	  du	  hoppas	  åstadkomma.	  	  
•  Det	  låter	  bra	  men…	  
•  Det	  kommer	  inte	  aR	  hålla.	  
•  Varför	  nu?	  Låt	  oss	  kolla	  det	  senare.	  
•  Du	  måste	  skämta!	  
•  Var	  förnuiig.	  	  
•  Det	  är	  inte	  logiskt.	  
•  Det	  går	  inte!	  
•  Det	  här	  är	  väl	  inte	  något	  	  nyR?	  
•  Vi	  har	  _llräckligt	  med	  problem	  redan.	  	  

MoBvaBonsklyjan	  i	  förändringsprocessen	  
	  

2012-‐01-‐16	  

MoBvaBon	  
Förståelse	  
Kunskap	  

Tid	  

Mo_va_onsklyian	  
Chef,	  Kollega	  
Projektledare	  

Medarbetare,	  
Arbetslag	  

Projektgrupp	  

Ny<	  =	  ta	  bort	  gammalt!	  

	  	  

Behålla	  
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Runda	  
Vad	  tar	  du	  med	  dig?	  

Nya	  tankar?	  
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