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1 Sammanfattning 
Förändrad lärarroll kräver individuellt stöd, utveckling av organisationen, förankring hos 
skolledning och ny arbetsmiljö! 
 
ENTRIS 2.0 bidrar till att skapa en organisation bättre anpassad efter varje individs behov, 
samtidigt som det ger hållbar utveckling för bättre hälsa. 
 
Genom att integrera entreprenöriellt lärande med individuella lärprocesser och 
organisationsutveckling, ger ENTRIS 2.0 stöd för att skapa handlingsutrymme och hållbara 
strukturer som främjar idéutveckling och leder till innovation i det livslånga lärandet.  
Detta sker samtidigt som entreprenöriellt lärande implementeras som ett pedagogiskt 
förhållningssätt på deltagande för-, grund- och gymnasieskolor, som ett led i arbetet mot att 
förebygga långtidssjukskrivningar inom målgruppen. 
 
Avsikten är att projektet utifrån deltagarnas kompetensutvecklingsbehov ska koppla ihop 
entreprenöriellt lärande och samverkan mellan skola och arbetsliv med bättre hälsa på 
arbetsplatsen. Med utgångspunkt från en behovsanalys ska ENTRIS 2.0 erbjuda olika 
insatser för lärande, för den enskilde individen, arbetslagen och för verksamhetsutveckling.  
 
Genom ENTRIS 2.0 skapas en organisation där lärande ses som en process i vilken individer 
interagerar med andra människor och individens egen påverkan är stor, vilket i sin tur ökar 
handlingsutrymmet. Genom ett utvecklat likabehandlingsarbete med allas lika värde i fokus, 
kommer de anställdas självuppfattning, kompetens och bättre hälsa att stärkas.  
 

2 Projektplan 
2.1    Projektplanen avser 
Denna projektplan beskriver genomförandefasen av ENTRIS 2.0 - entreprenöriella 
lärprocesser för bättre hälsa i en lärande organisation.  

 
2.2   Projektplanens syfte 
Projektplanens syfte är att underlätta och effektivisera projektarbetet. Den anger hur 
projektets ska genomföras, styras och följas upp.  
 
Projektplanen redogör för vad som skall göras, och vem som gör vad inom projektet, så att 
alla projektmedlemmar vet vilken roll de själva och andra personer har inom projektet, samt 
vilket ansvar och vilka arbetsuppgifter denna roll innebär. 
 
Projektplanen omfattar alla moment för genomförandefasen.  
 
2.3   Regler för projektplanen 
Huvudprojektledaren är ansvarig för framtagningen av projektplanen för ENTRIS 2.0, 
vilken innehåller en mer detaljerad beskrivning av genomförandefasen för projektet. 
 
Projektplanen är ett offentligt dokument. 
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3 Inledning och bakgrund  
3.1   Inledning 
ENTRIS 2.0 är en unik samverkansmöjlighet för deltagarna att få individuell kompetens-
utveckling i entreprenöriellt lärande och samverkan skola/arbetsliv. Projektet ger flera 
möjligheter till lärande, deltagarna lär av varandra samtidigt som deltagande organisationer 
ges stöd för att skapa hållbar verksamhetsutveckling för bättre hälsa på arbetsplatsen. 
 
Entreprenörskap som ett pedagogiskt förhållningssätt är en annan väg till kunskap än 
traditionell inlärning. Det är en väg till självkunskap, inre motivation och erfarenhets-
baserad kompetens.  
 
En individ som får förutsättningar att utvecklas på arbetsplatsen trivs, vilket gör att den 
individuella hälsan och arbetsmiljön påverkas positivt. Mer samarbete, både inom den egna 
organisationen men också över organisationsgränser, leder på sikt till synergieffekter som 
mer avlastning för deltagande skolledare och personal, samt ökad trygghet i en gemensam 
samsyn som bidrar till att långtidssjukskrivningarna minskar. 
 
Entreprenöriellt lärande som förhållningssätt som står för ett individualiserande och 
inkluderande synsätt, som visar på värdet av att allas kompetenser och förmågor tas tillvara 
oavsett etnicitet, kön eller funktionshinder.  
 
Några av de innovativa inslagen med ENTRIS 2.0 är att insatserna riktar sig till alla nivåer i 
den kommunala utbildningssektorn samtidigt som både kommunala och fristående skolor lär 
av varandra genom dubbelsidigt mentorskap.  
 
Skolledare kommer att erbjudas ledarskapsutbildning tillsammans med ledare från övriga 
arbetslivet och lärandemiljöerna innefattar även de digitala medierna. Deltagande 
kommuners näringslivs- och utbildningsförvaltningar erbjuds gemensamma aktiviteter.  
 
Genom Kommunförbundet Skånes handläggare för arbetslivs- och skolfrågor kommer 
ENTRIS 2.0 att verka för kommunalstrategisk samverkan mellan skolan och arbetslivet. 
 
Att jobba mer entreprenöriellt i skolan, är ett led i att Skåne ska vara en ledande kunskaps-
region, men också en grogrund för idéutveckling och innovationer för ökad tillväxt. 
 
3.2   Bakgrund 
Vi lever i en snabbt föränderlig värld. För att behålla konkurrenskraften och öka tillväxten 
har EU tagit fram en rekommendation, som beskriver att vi behöver utveckla våra 
färdigheter och kompetenser hela livet igenom. Både för att utnyttja vår personliga potential 
och aktivt delta i det samhälle vi lever i, men också för att ha chans att lyckas på en 
arbetsmarknad i ständig förändring. Ett entreprenöriellt förhållningssätt i skolan stödjer detta 
synsätt. 
 
Föregångaren till ENTRIS 2.0 är ENTRIS – Entreprenörskap i skolan. Ett projekt som visat 
mycket goda resultat, blivit ett känt begrepp och positivt varumärke för entreprenöriella 
lärprocesser i skolan.  
 
Erfarenheter visar att samsyn på arbetsplatsen är viktigt för att skapa gemensam förståelse 
och att utbildningar för hela arbetslag ger flest positiva effekter. Genom ENTRIS har 
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positionerna för entreprenörskap, enligt den externe utvärderaren för ENTRIS, flyttats fram 
och attityderna till entreprenörskap i skolan är långt positivare än tidigare.  
 
Ambitionen att gå från projekt till hållbar skolutveckling visar på fortsatta och fördjupade 
behov för pedagoger, studie- och yrkesvägledare samt skolledare. Nästa steg för att 
implementera entreprenöriella lärprocesser i skolan, är fördjupad individuell 
kompetensutveckling i samband med organisationsutveckling, nya stödstrukturer för lärande 
inom och mellan arbetsplatser samt ökat samarbete mellan skola och arbetsliv.  
 
ENTRIS 2.0 är en vidareutveckling av de erfarenheter som framkommit under ENTRIS 
2009-2010, ett kostnads- och innehållsmässigt effektivt sätt att förvalta, vidareutveckla och 
sprida redan påbörjat arbete inom arbetsplatsen, till andra organisationer i regionen, 
nationellt samt transnationellt.   
 
3.3   Behov och problem 
Undersökningar och rapporter pekar på områden där skolan behöver utvecklas. Det krävs 
ledare som kan stödja och utmana skolor och lärare, att ständigt utvärdera sina metoder, 
tillgodogöra sig ny kunskap och dela med sig av sina erfarenheter. De måste kunna utmana 
förlegade synsätt och skapa handlingsutrymme för utveckling. Samstämmigt vittnar 
resultaten om att skolan och skolledare ska fokusera på lärarnas kompetens, ett aktivt 
ledarskap, kvalitet och uppföljning - skapa en lärande organisation.  
 
Siffror pekar på att lärare är en utsatt yrkeskår, med en överrepresentation av 
långtidssjukskrivningar. Analyser av arbetsmiljöstatistik och sjukskrivningstal indikerar på 
stigande ohälsa inom läraryrket, främst bland yngre kvinnor. För att vända den negativa 
trenden måste personalen få förutsättningar som motsvarar förväntningarna på uppdraget. 
 
Den pedagogiska personalens uppdrag ser helt annorlunda ut idag. Det gäller inte bara att 
lära ut, utan också att stimulera elever till att vilja lära in. Detta ska ske i en skola där allt fler 
elever mår dåligt. Även de ungas ohälsa ökar, så mycket som 30 % uppger att de mår 
psykiskt dåligt, varav den övervägande delen är flickor. 
 
Många skolor kämpar mot ett vikande elevunderlag. Skolor slås samman, vilket medför 
osäkerhet för personalen med ohälsa som följd. Här kan det entreprenöriella lärande fungera 
som en positiv konkurrensfaktor, eftersom erfarenheter visar att såväl personalens som 
elevernas trivsel ökar med entreprenöriellt lärande. 
 
Förändrad lärarroll kräver annan arbetsmiljö, förankring hos skolledning och utveckling av 
organisationen. För att ge entreprenöriella lärprocesser en bred genomslagskraft förankrad i 
verkligheten, måste entreprenöriellt lärande genomsyra alla nivåer i organisationen. För att 
uppnå detta behöver deltagande organisationer i första hand tillgodose det individuella 
kompetensbehovet, för att sedan ge stöd i implementeringsarbetet genom verksamhets- och 
organisationsutveckling för att skapa handlingsutrymme för såväl ledning som personal. 
 
Regeringen har utkommit med en nationell strategi för entreprenörskap inom 
utbildningsområdet. Syftet är att låta entreprenörskap löpa som en röd tråd genom 
skolarbetet. Men få vet hur det ska gå till, vilket skapar oro och leder till en negativ effekt på 
personalens hälsosituation.   
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Det föregående projektets uppföljningsarbete visar att utvecklingskedjan för att 
implementera entreprenörskap i skolan innehåller många led och utvecklingsprocessen tar 
tid. Det finns både personella och organisatoriska hinder på olika nivåer i organisationen, 
som gör det svårt att omsätta kompetensutvecklingen så att den får hållbar nytta i det dagliga 
arbetet. Inte minst måste samarbetet mellan lärare öka för att få ökad kvalitet i skolan.  
 
Entreprenöriellt lärande kan bara utvecklas och implementeras framgångsrikt om hela 
arbetsplatsen medverkar och är motiverad. För ökad samverkan skola/arbetsliv krävs 
fungerande samarbete mellan enskilda individer, arbetslag, skolor, kommunala 
näringslivskontor och lokala företagarföreningar.  
 
Deltagande personal har behov av nya och fördjupade individuella kompetensutvecklings-
insatser, som utbildning för och i entreprenöriella lärprocesser, mentorskap och coachning i 
arbetet. Individuell kompetensutveckling ger behov av organisationsutveckling för att skapa 
handlingsutrymme för deltagande individer och arbetslag att kunna påverka och utveckla sin 
arbetssituation och utvecklas i takt med arbetslivets krav.  
 

4 Syfte  
4.1   Huvudsyfte 
Huvudsyftet är att utveckla arbetsorganisationer med hjälp av verktygen och metoderna som 
används i det entreprenöriella lärandet, så att deltagande organisationer utvecklar positiva 
lärandemiljöer där den enskilde individen ges möjlighet till personlig utveckling och därmed 
känner ökat välbefinnande som medverkar till bättre hälsa.  
 
4.2   Syfte 
Syftet är att ENTRIS 2.0 ska:  

• lägga grunden för en ”lyhörd” organisation som bättre kan hantera förändring, 
motverka stressrelaterad ohälsa och främja såväl individuell som långsiktiga 
stödstrukturer för strategisk utveckling inom organisationen för att på så sätt skapa 
en konkurrenskraftig skola. Vikten av mångfald, jämställdhet och tillgänglighet ska 
synliggöras som stärkande faktor i organisationernas utvecklingsarbete. 

• medverka till att utvecklingsarbetet förankras på alla nivåer i organisationen och 
stödja skolledarna i arbetet med att ge personalen en stimulerande arbetsmiljö som 
bidrar till att öka den enskildes välbefinnande, hälsa och utveckling.  

• bidra till kompetens- och organisationsutveckling för att implementera 
entreprenöriella lärprocesser som ett led i att göra såväl ledning som personalen 
trygg i sin profession och bättre rustad inför förändringar i arbetslivet.  

• möta det individuella kompetensbehovet och behovet av stöd för 
organisationsutveckling mot bättre hälsa och ökade entreprenöriella lärprocesser i 
skolan som framkommit, genom muntlig och skriftlig utvärdering samt via 
lärandeseminarier med målgruppen och dess organisationer. 

• bidra till utvecklingen av den entreprenöriella pedagogiska modellen som ett 
inkluderande synsätt och metod för att nå hållbar skolutveckling och bättre hälsa, för 
skolpersonal och i förlängningen eleverna, eftersom mer engagerade elever ger mer 
nöjda, friska lärare.  
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• utveckla stödsystem för att säkerställa fortsatt utveckling inom organisationen efter 
projektet slut, och samtidigt inkludera ett medvetet mångfalds- och 
jämställdhetsarbete som stärkande faktor i utvecklingsarbetet.   

• ge skolor och enskilda individer, som är i olika faser av en entreprenöriell 
utvecklingsprocess, möjlighet att lära av varandra och få handfasta metoder. 

• utveckla hållbara stödstrukturer och operativt arbeta för ökad samverkan mellan 
skola och arbetsliv i det ordinarie arbetet. 

• bidra till att öka förståelsen av entreprenörskap som förhållningssätt hos föräldrar 
och berörda myndigheter, samt verka för spridning av lärdomar och resultat inom 
regionen, nationellt och transnationellt. 

• ge deltagarna möjlighet att aktivt delta i nationella, men också transnationella 
nätverk för entreprenörskap i skolan för ömsesidigt lärande, erfarenhetsutbyte och 
nätverkande. 

 

5 Vision 
Visionen för ENTRIS 2.0 lyder: 
 
”Vi utbildar människor som lär för livet, ser möjligheter och gör något av dem!”  
   
”Entreprenöriellt förhållningssätt genomsyrar allt arbete inom utbildningssystemet i 
Skåne/Blekinge. Genom verksamhetsutveckling och hälsoskapande arbete främjas det 
livslånga lärandet.”  
 

6 Målsättning 
6.1   Övergripande projektmål 
ENTRIS 2.0 övergripande målsättning är att 

• ge personal och skolledning kompetensutveckling och konkret, handfast stöd för att 
kunna integrera entreprenöriella lärprocesser, innefattande både det entreprenöriella 
lärandet och samverkan skola arbetsliv, i 80% av de deltagande organisationerna. 

• kombinera formellt, icke – formellt och informellt lärande för målgruppen och 
därigenom ge stöd för konstruktiv verksamhetsutveckling. 

• skapa olika mötesplatser för erfarenhetsutbyte och lärande, inom och mellan de olika 
deltagande arbetsorganisationerna i projektet. 

• medverka till att deltagande organisationer skapar egna stödstrukturer för lärande på 
arbetsplatsen samt ge stöd för implementering av positiva projektresultat och 
synliggöra mervärdet av ett medvetet jämställdhets- och mångfaldsarbete. 

• ge deltagarna konkreta verktyg för att möta en verklighet i ständig förändring och ge 
stöd för fortsatt utveckling inom organisationen efter projektets slut. 

• underlätta och öka samverkan mellan skola och arbetsliv genom att erbjuda ett 
varierat utbud av kompetensutvecklingsinsatser, skapa och utveckla gemensamma 
mötesplatser samt hitta olika sätt, metoder och lokala/regionala/interaktiva lösningar 
som underlättar att samverkan skola/arbetsliv integreras i det ordinarie skolarbetet. 

• innehålla insatser för att ta fram strukturer och stödsystem som ska säkerställa 
fortsatt kontinuerlig och långsiktig samverkan mellan skola och arbetsliv.  
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• genomföra insatser för transnationellt arbete, för att sprida egna erfarenheter samt ta 
del av andras arbete med entreprenöriellt lärande och entreprenörskap i skolan, inom 
EU. 

 
6.2   Projektmål 
ENTRIS 2.0 projektmål är att  

• erbjuda och genomföra 1 kick-off för varje deltagande arbetsorganisation. 
• erbjuda och genomföra 10 olika utbildningar för att stödja det formella lärandet, 

inom följande områden: entreprenöriellt lärande, coachning, ledarskap, samverkan 
skola/arbetsliv, hälsa och interaktivt lärande/digital kompetens. Utbildningarna 
genomförs för målgruppen under genomförandefasen. Det totalt beräknade 
deltagarantalet uppgår till 75% av det totala antalet deltagare. 

• erbjuda och genomföra 3 olika kompetensutvecklingsinsatser för att stödja det icke 
formella lärandet inom entreprenöriellt lärande och samverkan skola/arbetsliv. 
Insatserna genomförs i form av föreläsningar, nätverksträffar och konferenser under 
hela genomförandefasen. Det totala deltagarantalet beräknas till 25% av det totala 
antalet deltagare i ENTRIS 2.0. 

• erbjuda och genomföra 2 olika inriktningar på kompetensutvecklingsinsatser i form 
av ”Handledning & processtöd” samt ”Öppet hus” för att stödja vardagslärandet då 
det gäller entreprenöriellt lärande och samverkan skola/arbetsliv. Insatserna 
genomförs för målgruppen under hela genomförandefasen. Antalet beräknade 
arbetsställen som kommer att ta del av dessa insatser uppgår till 50% av det totala 
antalet deltagande arbetsställen. 

• erbjuda och genomföra 2 konferenser. 
• företrädare för projektorganisationen tar del av resultat och medverkar vid 

erfarenhetsutbyte,  genom att aktivt delta i planerade konferenser och nätverksträffar 
inom nätverket för projektet Enspire EU. 

• inleda samarbete med nordiska aktörer gällande implementeringsarbetet av nationella 
strategier för entreprenörskap inom utbildningsområdet. 

 
6.3   Delmål genomförandefas  
Delmålen för genomförandefasen har under mobiliseringsfasen bearbetas till mätbara mål 
utifrån resultatet av den fördjupade behovsanalysen som genomförs av samtliga deltagande 
organisationer. 
 
ENTRIS 2.0 delmål för genomförandefasen är att  

• personal från ENTRIS 2.0 ska, till och med oktober 2011, ha genomfört en kick-off 
för varje deltagande arbetsorganisation i samråd med denna. 

• erbjuda målgruppen följande utbildningar inom entreprenöriellt lärande: 
o Vad är entreprenöriellt lärande? - grundutbildning om totalt 4 halvdagar. 

Planerat deltagarantal/utbildningar: minst 400 deltagare/7 utbildningar. 
o Vi jobbar med entreprenöriellt lärande! – påbyggnadsutbildning som erbjuds 

både som individuell och arbetslagsutbildning. Den individuella utbildningen 
om totalt 3,5 dagar. Planerat deltagarantal/utbildningar: 240 deltagare/4 
utbildningar. Arbetslagsutbildningen omfattar 6 dagar.  Planerat 
deltagarantal/utbildningar: minst 240/3 utbildningar.  

o Entreprenöriellt lärande och kvalitet – fördjupad utbildning om totalt 2 dagar.  
Planerat deltagarantal/utbildningar: 120 deltagare/3 utbildningar.  

• erbjuda målgruppen följande utbildning inom coachning: 
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o Coachning i en entreprenöriell skola - utbildning om totalt 4 halvdagar.  
Planerat deltagarantal/utbildningar: 250 deltagare/10 utbildningar.  

• erbjuda målgruppen följande utbildningar inom ledarskap, utifrån verksamhet och 
individ, vilka förutom verktyg för strategisk utveckling av det entreprenöriella 
lärandet ska innehålla delmoment som stödjer samverkan skola/arbetsliv: 
o En entreprenöriell skola ur ett ledningsperspektiv - utbildning om totalt 2,5 

dagar. Planerat deltagarantal/utbildningar: 60 deltagare/2 utbildningar. 
o Att leda entreprenöriell utveckling på din skola - utbildning om totalt 3,5 

dagar.  Planerat deltagarantal/utbildningar: 120 deltagare/4 utbildningar.  
• erbjuda målgruppen följande utbildning inom samverkan skola/arbetsliv kopplat till 

praktik, det entreprenöriella lärandet, kommunikation och projektledning, för att öka 
integrationen i undervisningen: 
o Samverkan skola/arbetsliv - hela skolans ansvar - utbildning om totalt 3 dagar.  

Planerat deltagarantal/utbildningar: 160 deltagare/4 utbildningar. 
• erbjuda målgruppen följande utbildningar inom hälsa: 

o Lär känna dig själv och andra!- utbildning om totalt 2-dagar. Planerat 
deltagarantal/utbildningar: 180 deltagare/5 utbildningar.  

o Att må bra på jobbet - utbildning om totalt 2 dagar. Planerat 
deltagarantal/utbildningar: 220 deltagare/6 utbildningar. 

• erbjuda målgruppen följande utbildning inom interaktivt lärande/digital kompetens: 
o Bli vän med datorns möjligheter – 1 dagsutbildningar om totalt 4 dagar. 

Planerat deltagarantal: totalt 100 deltagare.  
• erbjuda målgruppen 2 olika insatser för att stödja det icke formella lärande enligt 

nedan: 
o ENTRIS-expressen – en serie om totalt 5 föreläsningstillfällen, vilka erbjuds 

målgruppen under hela genomförandefasen. 
o Introduktion av gemensamma nätverksträffar genomförs för målgruppen vid 

minst 5 tillfällen under hela genomförandefasen. Nätverksträffarnas innehåll 
utgår från behovet i kartläggningen, men kan också möta behov uppkomna 
under genomförandefasen. I nuläget aktuellt innehåll; interaktivt lärande, 
entreprenöriella metoder och verktyg, samverkan skola/arbetsliv, samt stöd för 
utvecklingsmotorerna/skolornas interna processledare. 

• erbjuda målgruppen följande insatser inom handledning & processtöd: 
o Varje deltagande arbetsorganisation genomför arbetsplatsbaserade 

lärandeträffar både med och utan stöd från projektets personella resurser. 
Insatsen sker på deltagande skolor som i kartläggningen uttryckt behov av 
detta. Antal planerade träffar med stöd från ENTRIS 2.0 uppgår till 2/läsår. 

o Professionell coachning och handledning både i arbetslagssituationer och på 
individnivå. Insatsen sker på deltagande skolor som i kartläggningen uttryckt 
behov av detta. Omfattningen av insatsen kommer att ske i samråd med 
ansvarig processledare för den aktuella enheten samt efter prioritering av 
projektets personella resurser. 

o Stödinsatser för lokala utvecklingsmotorer på respektive arbetsplats, för att 
säkerställa att det finns fortsatta interna resurser som kan driva 
utvecklingsarbetet vidare. Insatsen sker på deltagande skolor som under 
nätverksträffar medverkar med lokala utvecklingsmotorer. Omfattningen av 
insatsen kommer att ske i samråd med ansvarig processledare för den aktuella 
enheten samt efter prioritering av projektets personella resurser. 
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• erbjuda processledningsstöd i form av ”Öppet hus” insatser på deltagande skolor, 
för erfarenhetsutbyte och besök i varandras vardag. 

• erbjuda och genomföra 1 spridningskonferens under våren 2012 och 1 
avslutningskonferens under våren 2013. 

• skapa en referensgrupp och genomföra minst 3 träffar där företrädare från 
respektive skolform deltar tillsammans med företrädare från näringslivet samt IT-
tekniker för att undersöka nyttjandet av gemensam digital plattform samt dess 
möjligheter.  

• inventera och undersöka redan befintliga möjligheter att ge deltagande 
organisationer möjlighet att få sprida sina egna erfarenheter och ta del av andras, 
genom att samla lärande exempel på en gemensam redan befintlig digital plattform, 
samt om rätt förutsättningar finns synliggöra denna för målgruppen. 

• inventera, undersöka samt om rätt förutsättningar finns marknadsföra och sprida 
information om en redan befintlig digital plattform där anskaffning och bokning av 
praktikplatser är möjlig. 

• att minst två representanter från projektorganisationen deltar aktivt i minst tre 
konferenser som arrangeras inom nätverket Enspire EU och att projektledningen 
håller kontinuerlig kontakt med representanter från deltagande länder. 

• att projektorganisationen utvecklar samarbetet och utbytet med Danmark gällande 
utvecklingen av entreprenöriellt lärande i utbildningssystemet. 

• att projektorganisationen inleder samarbete med Norge, Finland och Island gällande 
utvecklingen av entreprenöriellt lärande i utbildningssystemet i respektive land. 

 
ENTRIS 2.0 delmål, för regionalfondsinsats med fokus på samverkan skola/arbetsliv, är att 

• genomföra minst 2 gemensamma operativa mötesplatser för lärande och 
samverkan, där företrädare från deltagande organisationer och dess omvärld 
tillsammans tar fram minst tre konkreta metoder för samverkan mellan skola och 
omvärld, , varav minst två av metoderna ska ha använts och utvärderats av deltagare 
i ENTRIS 2.0. 

• genomföra minst 2 föreläsningar inom ramen för ENTRIS-expressen, med fokus på 
samverkan skola/arbetsliv, där företrädare från deltagande organisationer, företrädare 
från näringsliv, övriga arbets- och föreningsliv samt företrädare från kommunernas 
barn- och ungdoms samt näringslivskontor inbjuds att delta. 

• under förutsättning att ingen befintlig digital plattform som motsvarar målgruppens 
krav och behov finns tillgänglig, ska en gemensam webbportal upprättas för att 
underlätta implementering av entreprenöriella lärprocesser och samverkan 
skola/arbetsliv samt bidra till vidareutveckling av verksamheten. Den ska innehålla 
möjligheter för alla intresserade att sprida lärande exempel.  

• under förutsättning att ingen befintlig digital plattform som motsvarar målgruppens 
krav och behov finns tillgänglig, ska en gemensam webbportal upprättas för att 
underlätta och möjliggöra anskaffning och bokning av praktikplatser. 
 

7 Effekter 
ENTRIS 2.0 väntas ge ett antal effekter på kort och lång sikt. 

• Skolans personal står bättre rustade för förändringar i arbetslivet. Genom att uppleva 
förändrig som en möjlighet för utveckling och nytänkande istället för hot, skapas 
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trygghet och ökat välbefinnande vilket minskar risken för långtidssjukskrivningar 
och stress på arbetsplatsen. 

• Personalens status höjs och genom organisationsutvecklingen får vi en mer flexibel, 
dynamisk, konkurrenskraftig och verklighetsanpassad skola, med personal som 
bättre än idag har personliga kvalifikationer och mod att möta framtida utmaningar 
och snabba förändringar. 

• Personalen får chans att utvecklas i takt med arbetslivets krav vilket motverkar 
ohälsa och stressrelaterade sjukdomar. Det finns individuella 
kompetensutvecklingsplaner som tryggar detta för varje individ ur ett jämställt 
perspektiv.  

• En organisation där lärande ses som en process i vilken individer interagerar med 
andra människor och individens egen påverkan är stor, vilket i sin tur ökar 
handlingsutrymmet. Genom ett utvecklat likabehandlingsarbete med allas lika värde i 
fokus, kommer de anställdas självuppfattning, kompetens och bättre hälsa att stärkas.  

• I en förlängning kommer elevers studieresultat överlag förbättras, trivseln i skolan 
ökar och disciplinproblemen minskar liksom skolk och andra missnöjesbeteenden. 
Detta ger positiva effekter för skolans personal, som får en bättre arbetsmiljö med 
minskad risk för ohälsa och stress. 

• Entreprenöriellt lärande bidrar i förlängningen till ökad mångfald i arbetslivet, 
regional utveckling, tillväxt och ökad konkurrenskraft för regionen. 
 

8 Målgrupper 
8.1   Projektdeltagare 
Sysselsatt skolpersonal i deltagande organisationer. 

• Pedagogisk personal i deltagande skolor/särskolor 
• Personal med skolledarfunktion i deltagande skolor 
• Personal från skol- och näringslivsförvaltning i deltagande skolors kommun  
• Studie- och yrkesvägledare knutna till deltagande skolor  
• Övrig personal på deltagande skolor 

 
8.2   Samverkanspartners  
Regionala  

• Företagarna 
• Region Skåne 
• Malmö högskola 
• Högskolan Kristianstad 
• Företagsamma Skåne 
• Skolledarförbundet 
• Lärarnas Riksförbund 
• Lärarförbundet 
• Arbetsmiljöverket 

 
Nationella 

• Västra Götalands och Hallands gemensamma ESF-projekt ”STEPS – Strategiskt 
entreprenörskap i skolan 

• Nelis – Nätverket för entreprenöriellt lärande i skolan 
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8.3   Övriga intressenter 
Nationella 

• Region Halland 
• Västra Götalands regionen 
• Göteborgsregionens kommunalförbund 
• Nelis – Nätverket för entreprenöriellt lärande i skolan 
• SSA – Nätverket för Samverkan Skola Arbetsliv 
• Skolverket 
• Entreprenörsregionen 

 
Transnationella 

• Enspire EU 
• Fonden för Entreprenörskab i Danmark 
• Identifierade kontakteroch nätverk i Norge, Finland samt Island. 
• Övriga identifierade projekt med gemensamma intressen av ett ökat entreprenöriellt 

lärande i skolan. 
 
8.4   Mottagare av projektresultat 

• Projektdeltagare i ENTRIS 2.0 
• Samverkanspartners och i förlängningen deras nätverk 
• Berörda skolors föräldragrupper 
• Kommunförbundet Skånes beredningar för skol- respektive näringslivsfrågor  
• Skånes alla utbildnings- och näringslivsförvaltningar 
• Arbetstagarorganisationerna som ingår i referensgruppen 
• Studerande och personal vid Lärarutbildningarna på Malmö högskola och Högskolan 

i Kristianstad 
• Intresserad skolpersonal i regionen och nationellt via hemsidan 
• Skolverket 
• Transnationella kontakter och nätverksgrupper 

 
8.3   Påverkan av samtliga målgrupper 
En entreprenöriell och hälsofrämjande miljö skapas och omfattas av alla som arbetar i en 
skola. Brister kunskapen och/eller kompetensen i ett led påverkas hela utvecklingsarbetet 
negativt. 
 
Genom projektet ges samtliga målgrupper en samlad bild av vad entreprenörskap och 
hälsofrämjande arbete i skolan innebär. På sikt kommer vi att se en ökad efterfrågan av 
skolpersonal med ett entreprenöriellt pedagogiskt förhållningssätt, vilket leder till att 
deltagarnas status på arbetsmarknaden höjs och medverkar till bättre hälsa. 
 
Målgrupperna påverkas genom att kompetensen för att bedriva entreprenöriellt lärande 
fördjupas vilket medför att anställningsbarheten ökar, likabehandling främjas och 
arbetssituationen förbättras avsevärt. En ny arbetsorganisation ger förbättrad arbetsmiljö 
över tid, vilket leder till en attraktivare arbetsplats. 
 
Kompetensutvecklingsarbetet påverkar deltagarna att skapa handlingsutrymme, se 
förändringsarbete som en möjlighet istället för hot och upptäcka nya utvecklings- och 
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samarbetsmöjligheter. Möjligheterna att påverka det dagliga arbetet, sin arbetsmiljö och den 
egna organisationen ökar, vilket leder till ökat personligt välbefinnande och bättre hälsa. För 
organisationen leder detta till ökad produktivitet, lönsamhet och konkurrenskraft genom att 
det har skapats en stödstruktur för lärande. 
 
Organisationernas mångfalds- och jämställdhetsarbete kommer att utvecklas och påverkas 
av ett deltagande i ENTRIS 2.0. Genom fokus på individens kapacitet och utveckling 
kommer positiva effekter även att synas inom dessa områden. 
 
Genom Kommunförbundet Skånes handläggare för arbetslivs- och skolfrågor kommer 
ENTRIS 2.0 att positivt påverka en kommunalstrategisk samverkan mellan skola- och 
arbetslivsenheterna. Arbetstagarorganisationerna samt de olika branschorganisationerna 
kommer att påverkas i och med att de deltar i projektets referensgrupp. 
 

9 Budget 
Sydsvenska ESF-rådet, Socialfonden programområde 1, tilldelar finansiella medel inom 
utlysningen ”Kompetensförsörjning - förebygga långtidssjukskrivningar” för ett 
genomförande av ENTRIS 2.0. 
 
ENTRIS 2.0 finansiering omfattar totalt 10 694 331 kr, varav 5 347 165 kr avser stöd från 
Europeiska Socialfonden och 5 347 166 kr avser direkt nationell offentlig medfinansiering. 
 
Samarbetspartners, styrgruppens och referensgruppens ledamöter samt eventuellt andra i 
projektet aktiva ideella aktörer ansvarar för följande kostnader: 

• Eventuell förlorad arbetstid och övriga kostnader i samband med all form av 
medverkan i projektet, utöver annat avtalat. 
 

10 Styrande dokument 
Samtliga nedan angivna styrande dokument utgör direktiv för ENTRIS 2.0 gällande start, 
genomförande och avslut. 

• Beviljad ansökan inklusive projektbudget 
• Projektplan inklusive genomförandeplan - mobiliseringsfas  
• Avstämningsrapport från mobiliseringsfasen 
• Projektplan inklusive genomförandeplan - genomförandefas  
• Slutrapport  

 

11 ESF-rådets programkriterier  
ENTRIS 2.0  är ett av ESF-rådet helfinansierat projekt inom ”Kompetensförsörjning” och 
riktar sig till sysselsatta. ENTRIS 2.0 främjar programkriteriet Lärande miljöer. 
 
11.1  Lärande miljö 
Centralt för projektet är att tydliggöra entreprenöriellt lärande som en strategi för 
verksamhetsutveckling och hälsofrämjande skolutveckling.  
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En god lärandemiljö är en viktig förutsättning för att kompetensutvecklingsinsatserna ska 
leda till gynnsamma långsiktiga effekter både för individer, verksamhet och organisation. 
Individens lärande är en förutsättning för hans eller hennes utveckling på arbetsplatsen, men 
även för verksamhetens utveckling. Lärandet ska även stärka individen genom att ny 
kunskap utvecklas till kompetens.  
 
Implementering av det entreprenöriella lärandet bygger på synen om vikten av ett livslångt 
lärande. Detta innebär att människan lär hela tiden och i många olika sammanhang.  
 
Genom reflektion, egenutvärdering och lärandemöten för målgruppen skapar ENTRIS 2.0 
förutsättningar för en god lärandemiljö och utveckling som ger handlingsutrymme för 
idéutveckling och innovation på arbetsplatsen.  En gynnsam skolutveckling skapar 
handlingsutrymme som ger pedagogen en ökad känsla av kontroll och medskapande. 

 
Erfarenheter visar att man genom att använda olika pedagogiska metoder kan underlätta för 
individen att lära sig mer. Lärandet inom ENTRIS 2.0  är därför organiserat i tre olika 
nivåer:  

• Formellt lärande, som bygger på de olika utbildningarna inom projektet 
• Informellt lärande som sker i vardagen i och med att nyförvärvad kunskap genom 

praktisk erfarenhet kan omvandlas till kompetens 
• Icke-formellt lärande, som sker genom att individer deltar på arbetsplatsträffar, får 

möjlighet att göra studiebesök och medverkar i olika arbetsgrupper. Deltagarna ges 
också möjlighet att ingå i nätverk, få handledning och coachning.  
 

ENTRIS 2.0 kan påverka lärandemiljöerna inom projektet men för att det ska ge 
verksamhetsutveckling krävs det att även arbetsplatsen fungerar som en viktig lärande miljö 
för de anställda, vilket projektet försökt säkerställa genom dess uppbyggnad och 
genomförande. 
 
Det kommer att läggas fokus på arbetsplatsens eget interna lärande och genom att samtliga 
personalgrupper inom respektive organisation finns representerade, kommer en grund till 
goda långsiktiga lärande miljöer att läggas. 

 
Under mobiliseringsfasen har projektteamet arbetat fram ett antal ledord som ska genomsyra 
aktiviteterna inom ENTRIS 2.0: 

• Glädje 

• Inspiration 
• Ny kunskap 
• Handlingskraft 
• Stöd 

 

12   Socialfondens värdegrundsfrågor 
Nedan anges på vilket sätt projektet avser att arbeta med Socialfondens horisontella 
värdegrundsfrågor tillgänglighet för personer med funktionshinder och jämställdhet mellan 
kvinnor och män. 
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12.1 Tillgänglighet  
Alla projektets aktiviteter och arrangemang kommer att förläggas till lokaler som är 
tillgängliga för personer med funktionshinder. Projektet kommer att verka i såväl virtuell 
som fysisk miljö. Särskild hänsyn kommer att tas till att distribuera aktuell information på 
flera olika sätt för att öka tillgängligheten.  
 
Om behov av speciella stödinsatser uppstår kommer dessa att tillgodoses. Eftersom projektet 
vänder sig till anställd skolpersonal förutsätts det att personer med funktionshinder har 
tillgång till de egna individuella hjälpmedel som krävs, för att personen i fråga ska kunna 
genomföra sitt arbete.  
 
Särskilda behov för att underlätta läsning av material i virtuell miljö kan tillgodoses liksom 
specialverktyg för att ändra inställningar i virtuella miljöer för att anpassa skriftlig 
information för synskadade och färgblinda personer.  
 
Entreprenöriellt lärande representerar ett förhållningssätt som står för ett individualiserande 
och inkluderande synsätt och därför är anpassningsbart och flexibelt inför målgruppens olika 
behov. Genom att ENTRIS 2.0 också vänder sig till personal verksam i 
särskoleorganisationer och till personer som jobbar i organisationer där medlemmarna har 
funktionsnedsättningar vill vi sprida detta förhållningssätt som verktyg i inkluderingsarbetet.  
 
Arbete med mångfaldsperspektiv och likabehandling kommer att framhållas som stärkande 
faktorer i utvecklingsarbetet. 
 
Projektledningen rådgör vid behov med kollegor på Kommunförbundet Skåne med rätt 
kompetens inom området. 
 
12.2   Jämställdhetsintegrering 
En entreprenöriell verksamhet kännetecknas av jämlikhet mellan olika parter och är 
generellt en tillåtande miljö, då det entreprenöriella förhållningssättet fokuserar på och utgår 
från den enskilde individens nyckelkompetenser och styrkor oavsett kön. Därför kommer vi 
att planera projektets olika delar utifrån individuella kompetensbehov. 
 
Aktiviteterna inom ENTRIS 2.0 vänder sig till all personal på deltagande arbetsplatser.  
Vi kommer erbjuda varierande arbetsmetoder som torde attrahera många olika personers 
behov och önskemål. Interna möten och externa aktiviteter kommer att läggas på lämplig 
arbetstid, (ca kl 9-16), så att t ex utrymme för hämtning och lämning vid förskola inte blir 
lidande, om inte andra behov framkommer från målgruppen. Om andra önskemål 
framkommer från målgruppen kommer dessa i möjligaste mån tillgodoses. 
 
ENTRIS 2.0 ska ge möjlighet för arbetsorganisationer som kommit längre i sin 
jämställdhetsintegrering att delge sina erfarenheter och stöd till de som inte kommit lika 
långt. En modell kan vara att skapa nätverk där man kan arbeta fram hållbara och gällande 
jämställdhetsplaner. 
 
Olika erfarenheter från ENTRIS kommer att tas i beaktning för att ytterligare flytta fram 
positionerna inom jämställdhetsintegrering. En sådan erfarenhet var bl. a att kvinnor var 
mindre benägna att ”lämna” sin undervisning för att delta i projektaktiviteter än män. 



 16

Genom ENTRIS 2.0 ska därför skolledningar göras medvetna om sådana lärdomar, för att 
kunna synliggöra värdet av att alla deltar för en gynnsam organisationsutveckling. 
 
En annan erfarenhet från ENTRIS, kopplad till jämställdhet, är det faktum att samtlig 
skolpersonal inte deltog i projektets aktiviteter som planerat.  T ex uteblev måltids- och 
kökspersonal som i majoritet utgörs av kvinnor. I ENTRIS 2.0 ska vi fokusera ytterligare på 
att förtydliga värdet av att samtlig skolpersonal deltar för att förankringen och de hållbara 
effekterna ska bli synligare i arbetsorganisationen. Desto viktigare blir detta ur ett 
hälsoperspektiv, då denna personalgrupp i många fall känner sig åsidosatt som yrkesgrupp.  
 
Jämställdhetsarbete är en fråga för samhället i stort, likväl som i skolans värld. Vi kommer 
att belysa värdet av jämställdhetsintegrering i projektets olika aktiviteter, såväl som både 
kvinnliga och manliga förebilder. 
 
Vi avser även att ge målgruppen verktyg, som t ex 4R-metoden, för att själva ges möjlighet 
att säkerställa den egna organisationens jämställdhetsarbete. Ett aktivt och gott 
jämställdhetsarbete bidrar till en djupare organisationsutveckling. 
 
En utökad SWOT-analys har genomförts under mobiliseringsfasen i syfte att tydliggöra hur 
projektet kan möta målgruppens problem- och behovsbild vad det gäller jämställdhets-
integrering. I analysen har följande huvudpunkter framkommit: 

• Jämn resursfördelning - samtliga deltagande ska erbjudas utbildning och insatser 
utifrån den under kartläggningen identifierade behovsanalysen. Utbudet ska utformas 
så att det är lika attraktivt för alla oavsett kön och yrkeskategori. Jämn 
resursfördelning kan bl.a säkerställas genom 4R-metoden. 

• Jämställdhet ska vara en kreativ och prestigelös fråga i ENTRIS 2.0. Ett steg mot detta 
kan vara att alltid ha det som en stående punkt på dagordningen vid möten av olika 
slag.  

• Via utbildningar och övriga insatser göra målgruppen medveten om kvinnor och mäns 
olika beteenden, för att synliggöra värdet av att alla deltar för en gynnsam 
organisationsutveckling med hållbara effekter. 

 
Checklista för jämställdhetsintegrering, framtagen som processtöd för nationella och 
regionala Socialfondsprojekt kommer att användas som stöd i arbetet. 
 

13   Gränssnitt 
ENTRIS 2.0 har koppling till projektet STEPS - Strategiskt Entreprenörskap i Skolan, som 
2011-02-01 – 2013-01-31 bedrivs med stöd av ESF medel i Region Halland och i Västra 
Götalandsregionen. Projektet ska, genom verksamhets- och organisationsutvecklande 
insatser, utveckla och utöka deltagande skolors lärarlag och rektorers förutsättningar att 
skapa en entreprenöriell, företagsam och jämställd skola som bättre speglar arbetslivets och 
samhällets behov och förutsättningar. 
 
Dessutom har ENTRIS 2.0 kopplingar till flertalet olika projekt inom Sverige genom sin 
medverkan i NELIS – Nätverket för Entreprenöriellt Lärande i Skolan. 
  
För ENTRIS 2.0 innebär möjligheten till erfarenhets- och idéutbyte med liknande projekt 
stor nytta. Det skapar ytterligare möjligheter för spridningseffekter, erfarenhets- och 
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idéutbyte, vilket bidrar till en nationell kommunikation som är till stor nytta för projekt-
deltagare, projektorganisation och ordinarie organisation på Kommunförbundet Skåne.  
 
Vi kan genom träffar och informationsutbyte säkerställa att vårt projekt håller en hög 
kvalitet och ger projektdeltagarna rätt kompetensutveckling.  
 
13.1  Samverkan med andra regioner  
Projektledningen kommer att delge projektresultat och samverka med företrädare för STEPS 
- Strategiskt Entreprenörskap i Skolan samt flera andra projekt inom och genom NELIS - 
Nätverket för Entreprenöriellt Lärande i Skolan. 
 
Den regionsamverkan som utvecklats har sitt ursprung i att Skåne, Halland och Västra 
Götaland, utgjorde tre av sex pilotlän under satsningen på det Nationella Entreprenör-
skapsprogrammet under åren 2006-2008. Detta samarbete vidareutvecklades och 
fördjupades under 2009-2010. Styrkan i detta samarbete är den samsyn som kommit att 
prägla dessa tre regioner, och viljan av att fortsätta utvecklingsarbetet över regiongränserna 
via ordinarie personal. 
 
Regionsamverkan genom NELIS har också sitt ursprung i det nationella 
Entreprenörskapsprogrammet samt i E-ship som pågick under 2006-2008.  
 

14 Projektavvikelser 
För att finansiering från Sydsvenska ESF-rådet ska utbetalas måste projektägaren ansvara 
för att projektet genomförs i enlighet med ansökan och denna projektplan.  
 
Om organisationen måste förändras av någon anledning så att personal behöver bytas ut eller 
om projektet ser ut att avvika från överenskommen tidplan, leveranstidpunkt och/eller 
kostnadsförbrukning skall projektledarna snarast meddela detta till projektansvarige. 
 
Vi behov av eventuella ändringar i ansökan ska dessa tas upp med Sydsvenska ESF-rådet. 
Ändringar kan endast genomföras efter kontakt och i samråd med Sydsvenska ESF-rådet 
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15 Organisationsschema 
För projektet gäller nedan beskriven projektorganisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
15.1  Bemanning 
Omfattningen av individ- och grupporienterade ansvarsområden inom ENTRIS 2.0 samt 
deras deltagande i arbetet specificeras nedan.         

• Kommunförbundet Skåne är projektägare för ENTRIS och driver projektet via de 
grupp- och individorienterade roller som specificeras under punkterna 16 och 17.  

• Underlag för mer detaljerad beskrivning av de anställdas arbetsuppgifter finns att 
tillgå vid intresse.  
 

16 Grupporienterade roller     
16.1   Projektägare  
Kommunförbundet Skåne är projektägare till ENTRIS 2.0. 
 

Ansvar 
Kommunförbundet Skåne är i egenskap av projektägare den officielle stödmottagaren av 
ENTRIS 2.0 och bär därmed det övergripande juridiska och ekonomiska ansvaret för 
projektet, med mandat att besluta om projektets verksamhet och ekonomi. 
 

Projektägare  

Kommunförbundet Skåne 

Styrgrupp  

Kommunförbundet Skåne/Samarbetspartners 
 

Projektledning 

Kommunförbundet Skåne 
 

Operativ arbetsgrupp/Projektteam 

Kommunförbundet Skåne 
 

Referensgrupp 

Intressenter 

Arbetsgrupp/Mötesplats ENTRIS 2.0 

Företrädare från deltagande skolor/organisationer 
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16.2  Styrgrupp  
För att styra projektet finns en styrgrupp som leds av Kommunförbundet Skåne, där också 
företrädare från projektets samarbetspartners, Region Skåne, Företagarna, Malmö Högskola 
och Högskolan Kristianstad, är representerade.  
 
Styrgruppen ska följa genomförande, utveckling och budget för ENTRIS 2.0, samt ta upp 
strategiska frågor av betydelse för projektets genomförande. 
 
Ansvar  
Styrgruppen ansvarar för att vara en stödjande resurs till ENTRIS 2.0 samt bidra med kunskap, stöd 
och engagemang så att projektet genomförs enligt beviljad ansökan och styrs mot ställda mål.  
 
Styrgruppen lyfter gemensamt regionalstrategiska frågor samt medverkar till strategisk spridning av 
projektets resultat och erfarenheter via sina nätverk. 
 
Därutöver har styrgruppen rättighet att föreslå förändringar i projektplanen i den mån sådana 
är nödvändiga och godkänns av finansiären.  
 
Möten 

Under genomförandefasen hålls två styrgruppsmöten per halvår. Fler möten genomförs vid 
behov. Protokoll från styrgruppsmötena är offentliga och publiceras på www.kfsk.se/entris   
 
Bemanning 

Ordförande Siv Wilborgsson Projektansvarig, Kfsk 
Sekreterare Charlotta Levin Biträdande projektledare, Kfsk 
Ledamot Eva Ekmark Projektledare, Kfsk 
Ledamot Sandra Olsson Region Skåne 
Suppleant Carin Peters Region Skåne 
Ledamot Anette Ohlsson Företagarna 
Suppleant Rolf Hjerpe Företagarna 
Ledamot  Kristin Andersson Malmö Högskola 
Suppleant Karl-Gunnar Starck Malmö Högskola 
Ledamot Madelaine Agosti Högskolan Kristianstad 
Ledamot Tomas Johansson Barn & Ungdom, Landskrona 
 
16.3   Samarbetspartners   
ENTRIS 2.0 har regionala samarbetspartners roll, intresse och ansvar i projektet utgörs av 
följande: 
 
Ansvar  

Samarbetspartnernas uttalade ansvar är att ingå i projektets styrgrupp. Projektledningen ser 
det som positivt om man dessutom har möjlighet att närvara vid större arrangemang inom 
projektet. Positivt är också om man deltar naturligt i projektets informationsspridning, vid 
möten etc. 
 

Möten 

Företrädare för projektets samarbetsparter deltar i projektets ordinarie styrgruppsmöten. 
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Samarbetspartners  

Region Skåne  
Företagarna  
Malmö högskola 
Högskolan Kristianstad 
 
16.4   Referensgrupp  
En referensgrupp är knuten till projektet. Syftet är att ge projektet bred förankring och 
säkerställa projektets kvalitet.  
 
Referensgruppen består av företrädare från de deltagande organisationerna, 
arbetstagarorganisationerna, företrädare för näringslivets branschorganisationer och 
kommunernas näringslivskontor samt andra intressenter.  
 
Ansvar  
Referensgruppens huvudsakliga ansvarsuppgift är att fungera som ”bollplank” till 
projektledningen och att skapa ett konstruktivt forum för tankar och idéer, samt vara en 
naturlig informations- och kommunikationskanal. 
  
Möten 
Referensgruppen träffas en gång per halvår under genomförandefasen. Fler möten 
genomförs vid behov. Minnesanteckningar från referensgruppsmötena är offentliga och 
publiceras på www.kfsk.se/entris   
 

Bemanning 
Ordförande Siv Wilborgsson Projektansvarig, Kfsk 
Sekreterare Charlotta Levin Biträdande projektledare, Kfsk 
Ledamot Eva Ekmark Projektledare, Kfsk 
Ledamot Roberto Citterio  Barn- och ungdomschef, Husie, Malmö Stad   
Ledamot Stefan Hult Arbetsmiljöinspektör, Arbetsmiljöverket 
Ledamot Elin Löfgren Elev, Selma Lagerlöfgymnasiet, Landskrona 
Ledamot  Thobias Lading Näringslivsutvecklare, Malmö stad 
Ledamot  Helena Linge/ Förbundsstyrelserepresentant, Lärarnas  
 Fredrik Andersson Riksförbund 
Ledamot Håkan Persson Biträdande rektor, Sydskånska gymn. Ystad  
Ledamot Pia Raflund SYV-enheten Vellinge  
Ledamot Maria Rönn Förbundsstyrelserepresentant, Lärarförbundet  
Ledamot Kristina Siggelkow Förskolechef, Landskrona 
Ledamot Ingela Sjöberg Folkhälsa, Kfsk 
Ledamot Rigmor Säfsten Lärare, Södra Utmarkens skola, Ängelholm 
Ledamot Kurt Westlund Vice ordförande, Skolledarförbundet 
 
16.5  Operativ arbetsgrupp/Projektteam 
Den operativa arbetsgruppen utgörs av anställd personal på Kommunförbundet Skåne. 
Projektledning, processledarna och regioncoachen utgör gruppens kärna. Vid behov 
förstärks gruppen med andra personella kompetenser/resurser.  
 
Projektets externe utvärderare deltar i den omfattning som krävs, för ett kontinuerligt 
lärande av utvärderings- och uppföljningsarbetet samt spridningseffekter av resultatet.  
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Ansvar  

Den operativa arbetsgruppen ansvarar för att projektets aktiviteter genomförs enligt uppsatta 
planer, och har därmed beslutsrätt för frågor av operativ art gällande projektets aktiviteter.  
 

Möten 
Deltagare ur projektorganisationen håller kontinuerliga operativa arbetsgruppsmöten, ett per 
månad undantaget sommarmånaderna, för att stämma av och planera det fortsatta arbetet. 
Fler möten genomförs vid behov.  
 
Bemanning 

Eva Ekmark  Projektledare 
Charlotta Levin Biträdande projektledare 
Emma Wolf  Projektassistent/Kommunikatör 
Annhild Månsson  Processledare 
Annika Rickard  Processledare 

Marie Kniest  Processledare 
Birgitta Månsson  Processledare 

Gerhard Gunnarsson  Regioncoach 

 
16.6  Projektledning 
Projektledningen består av projektledare, biträdande projektledare och en projektassistent. 
 

Ansvar  

Projektledningen ansvarar för att leda och styra projektets aktiviteter mot satta mål på ett 
effektivt sätt. 
 

Möten 
Projektledningen genomför dagliga avstämningsmöten. 
 
Bemanning 

Eva Ekmark  Projektledare 
Charlotta Levin Biträdande projektledare 
Emma Wolf  Projektassistent/Kommunikatör 
 
16.7  Arbetsgrupp/Mötesplats ENTRIS 2.0  
En arbetsgrupp med företrädare för samtliga deltagande arbetsorganisationer är knuten till 
projektet. Arbetsgruppen leds av projektledningen och är en mötesplats för lärande och 
erfarenhetsutbyte. Övrig anställd personal deltar vid behov. 
 

Ansvar  
Arbetsgruppen ska ge projektledningen input för att säkerställa hög kvalitet, god 
kommunikation och kontinuerlig avstämning med målgruppen. Deltagarna ansvarar för att 
vara en kommunikationskanal mellan projektledning och den egna arbetsplatsen. 
 

Möten 
Ett ordinarie arbetsgruppsmöte samt ett uppsamlingsmöte hålls en gång per halvår under 
genomförandefasen, fler vid behov. 
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Bemanning 
Företrädare från samtliga deltagande arbetsplatser. 
 

17 Individorienterade roller     
17.1   Projektansvarig 
Projektansvarig för ENTRIS 2.0 är Siv Wilborgsson, ordinarie skolhandläggare på 
Kommunförbundet Skåne.  
 
Ansvar  

Projektansvariges ansvar är att strategiskt leda projektet och hålla sig underrättad om 
projektets utveckling samt medverka i att vägleda projektet mot satta mål. 
 
Arbetsuppgifter 

I arbetsuppgifterna ingår att: 
• coacha projektledare. 
• sammankalla och leda styr- och referensgrupp. 
• internt informera och föra dialog med förbundsledning, direktör, ekonom samt  

övriga förbundssekreterare med anknytning till skolverksamhet inom 
Kommunförbundet Skåne. 

• externt informera och förankra den löpande projektverksamheten Kommunförbundet 
Skånes styrelse, beredningen för utbildningsfrågor samt via vice ordförande i 
styrgruppen, Dag Juhlin, även i beredningen för arbetsmarknads- och 
näringslivsfrågor samt i samband med övriga lämpliga kommunledningsaktiviteter. 

• externt informera och föra dialog med kommunchefsnätverk för: 
o Förvaltningschefer inom skolan 
o Vuxenutbildningschefer 
o Utvecklingsledare på förvaltningsnivå inom skolan 
o Andra chefsnätverk vid behov  

• föra extern information/dialog med SKL, regionala aktörer etc. 
• ha en administrativ överblick och vara ytterst budgetansvarig. 

 
17.2   Projektledare 
Projektledning för ENTRIS utgörs av en projektledare på 90 %, samt en biträdande 
projektledare på 75 % av en heltidsanställning.  
 
Projektledare: Eva Ekmark, Kommunförbundet Skåne 
Biträdande projektledare: Charlotta Levin, Kommunförbundet Skåne 
  
Ansvar  

Projektledningen har det övergripande ansvaret för att projektets resultat blir i enlighet med 
uppgjorda planer i den av ESF-rådet beviljade ansökan för ENTRIS. 
 

Arbetsuppgifter  

I arbetsuppgifterna för huvudprojektledaren ingår att ansvara för: 
• det övergripande operativa projektlednings- och planeringsarbetet. 
• att genomföra projektet i enlighet med projektansökan.  
• att resultatet så långt det är möjligt överensstämmer med projektansökan. 
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• att kontinuerlig projektdokumentation görs. 
• ta fram projekt- och genomförandeplan för ENTRIS 2.0. 
• upprätta avstämnings- och slutrapport över projektet riktat till ESF-rådet. 
• att projektinformation och erfarenhetsspridning sker. 
• ansvara för att projektet genomförs inom fastställda kostnads- och tidsramar. 

 
I arbetsuppgifterna för biträdande projektledaren ingår att: 

• vara huvudprojektledaren behjälplig i alla förekommande arbetsuppgifter, som en 
operativ resurs med huvudfokus på ett genomförandeperspektiv gällande det löpande 
administrativa arbetet. 

• medverka i det övergripande operativa projektlednings- och planeringsarbetet. 
• medverka till att genomföra projektet i enlighet med projektansökan.  
• Medverka och i förekommande fall ansvara för information och erfarenhets-

spridning samt förankring av den löpande projektverksamheten internt och vid behov 
externt. 

• ansvara för intern och extern projektdokumentation. 
• medverka till att projektet ENTRIS genomförs inom fastställda kostnads- och tidsramar. 
• medverka till att ESF-rådets horisontella programmål jämställdhet och tillgänglighet, samt 

programkriteriet lärandemiljö integreras i arbetet. 
 
17.3   Ekonom/Projektekonom 
Ekonomiadministrationen för ENTRIS 2.0 utgörs totalt av 35 % av en heltidsanställning, 
fördelat på två anställda. 10 % av en heltidsanställning i projektet har Dorthy Carlsson, 
ekonom på Kommunförbundet Skåne. Resterande 25 % av en heltidsanställning har 
Charlotta Levin, projektekonom för ENTRIS 2.0 Kommunförbundet Skåne. 
 
Ansvar  

I arbetsuppgifterna ingår i huvudsak att ansvara för att projektet hålls inom ramarna för den 
av ESF-rådet beviljade budgeten samt att sköta den löpande projektekonomin. 
 
Arbetsuppgifter  

I projektekonomens arbetsuppgifter ingår att:  
• ansvara för löpande budgetuppföljning. 
• ansvara för att ekonomiskt styra projektet så att ENTRIS 2.0 genomförs inom 

fastställda kostnads- och tidsramar. 
• ansvara för att ta fram en sammanställning av aktuell ekonomisk rapport inför 

lägesrapporteringarna samt föredra denna inför styrgruppen.   
• ansvara för att sammanställning av aktuell ekonomisk rapport tas fram och ingår i 

lägesrapporteringarna till Sydsvenska ESF-rådet.  
 

17.4   Projektassistent/Kommunikatör 
Tjänsten som projektassistent/kommunikatör för ENTRIS 2.0 innehas av Emma Wolf och 
utgör 50 % av en heltidsanställning. 
 

Ansvar  

I huvudsak ingår det i arbetsuppgifterna att vara projektledningsteamet behjälplig i alla 
förekommande administrativa arbetsuppgifter, rapporteringsarbete, budgetuppföljning samt i 
förankrings- och informationsspridningsarbetet. 
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Arbetsuppgifter  

I arbetsuppgifterna ingår att: 
• ansvara för uppdatering av kommunikationsplan. 
• ansvara för all dokumentation i samband med olika projektmöten. 
• ansvara för att föra projektstatistik. 
• ansvara för framtagning av nyhetsbrev 
• ansvara för uppdatering av hemsida. 
• medverka till informationsspridning och förankring av löpande projektverksamhet. 
• medverka till att den externe utvärderaren får tillgång till aktuellt uppföljningsunderlag. 
• medverka vid projektinformation/erfarenhetsspridning. 
• medverka vid budgetuppföljning. 
• svara för projektdokumentation.  
• svara för kontinuerlig dialog/kontakt med Statistiska centralbyrån, SCB. 
• svara för att uppdatera deltagarlistor inkl. kontaktuppgifter. 

 
17.5   Processledare 
De personella resurserna för processledningen inom ENTRIS 2.0 utgörs totalt av 2,2 
heltidsanställning, fördelat på fyra anställda. I projektet tjänstgör Annhild Månsson, Annika 
Rickard, Birgitta Månsson och Marie Kniest, varav två har 60% och två har 50 % av en 
heltidsanställning. 
 
Ansvar  

I huvudsak ingår det i arbetsuppgifterna att fungera som handledare/coach/utbildare. 
Processledarna ska genomföra kontinuerliga kompetensutvecklings- och utbildningsinsatser 
inom såväl vardags- som det formella och icke formella lärandet, för att integrera 
entreprenöriellt lärande med hållbar verksamhetsutveckling för bättre hälsa. 
 
Arbetsuppgifter  

I arbetsuppgifterna ingår att: 
• delta i kartläggningsarbetet för att klargöra målgruppens behov av kompetens- och 

organisationsutveckling 
• ansvara för konkret och praktisk handledning/coachning samt medverka i 

utbildningsinsatser för målgruppen 
• ansvara för löpande deltagarredovisning och dokumentation i samband med 

kompetensutvecklings- och utbildningsinsatser. 
• ansvara för att projektets externe utvärderare får tillgång till underlag från olika 

kompetensutvecklingsinsatser.  
• medverka till måluppfyllelsen för ENTRIS 2.0 och att projektet genomförs inom 

fastställda kostnads- och tidsramar. 
• medverka och i förekommande fall ansvara för det operativa planerings- och 

uppföljningsarbetet av projektets kompetensutvecklings- och utbildningsinsatser. 
• medverka vid projektinformation och ansvara för erfarenhetsspridning. 
• medverka i planering, genomförande och uppföljning av projektets fysiska och 

virtuella mötesplatser. 
• medverka i insatser för regionalt, nationellt och transnationellt arbete. 
• medverka till att ESF-rådets horisontella programmål jämställdhet och tillgänglighet, 

samt programkriteriet lärandemiljö integreras i arbetet. 
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17.6   Regioncoach 
Regioncoach för ENTRIS 2.0 är Gerhard Gunnarsson som innehar 40 % av en heltidsanställning. 
 
Ansvar  

I huvudsak ingår det i arbetsuppgifterna att arbeta för en ökad samverkan mellan skola och 
arbetsliv.  
 
Regioncoachens uppdrag är att arbeta både operativt och strategiskt, samt ansvara för att 
utarbeta och utveckla hållbara stödstrukturer och konkreta metoder för att integrera 
samverkan skola/arbetsliv på kortare och längre sikt integrerat med hållbar verksamhets-
utveckling för bättre hälsa. 
 

Arbetsuppgifter  

I arbetsuppgifterna ingår att: 
• delta i kartläggningsarbetet för att klargöra målgruppens behov av kompetens- och 

organisationsutveckling och stämma av denna med arbetsmarknadssektorn, för att 
säkerställa att insatserna för samverkan skola/arbetsliv. 

• ansvara för att ta fram en konkret handlingsplan för genomförandefasen, samt etablera 
kontakter/nätverk för att möjliggöra uppdraget genom att ta fram underlag, 

• ansvara för att ta fram konkreta åtgärder/aktiviteter kopplat till målgruppens behov och 
projektets målsättning. 

• ansvara för att utarbeta konkreta förslag på lokala/regionala strukturer, digitala eller 
ickedigitala samverkansplattformar, gemensamma mötesplatser eller annat, som 
säkerställer att det finns konkreta verktyg, metoder och förutsättningar som underlättar 
samarbetet skola/omvärld på både kortare och längre sikt. 

• ansvara för att dokumentation, i samband med insatser för samverkan skola/arbetsliv, 
sker. 

• ansvara för att projektets externe utvärderare får tillgång till adekvat underlag. 
• medverka och i förekommande fall ansvara för det operativa planerings-, genomförande- 

och uppföljningsarbete gällande samverkan skola/arbetsliv. 
• medverka till måluppfyllelsen för ENTRIS 2.0 och att projektet genomförs inom 

fastställda kostnads- och tidsramar. 
• medverka vid projektdokumentation. 
• medverka vid projektinformation och ansvara för erfarenhetsspridning gällande insatser 

för samverkan skola/arbetsliv. 
• medverka i planering, genomförande och uppföljning av projektets fysiska och 

virtuella mötesplatser. 
• medverka i insatser för regionalt, nationellt och transnationellt arbete. 
• medverka till att ESF-rådets horisontella programmål jämställdhet och tillgänglighet, 

samt programkriteriet lärandemiljö integreras i arbetet.       
                   

18 Rapporter  
18.1  Lägesrapporter 
Inom projektet ska ett antal lägesrapporter tas fram i syfte att säkerställa god kvalitet, 
underlätta projektstyrning, utvärdering och underlag för slutrapport. 
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Projektledningen 
• rapporterar projektavvikelser i första hand till projektansvarige, muntligt eller vid 

behov skriftligt. 
• tar kontinuerligt fram skriftliga lägesrapporter inför projektets styrgruppsmöten. 
• lämnar kontinuerliga skriftliga läges- och budgetrapporter till Sydsvenska ESF-rådet 

samt deltagarrapporter till Statistiska Centralbyrån, SCB, en gång per månad. 
 
18.2 Avstämningsrapport 
En avstämningsrapport för mobiliseringsfasen har tagits fram och rapporterats till ESF-rådet.  
 
18.3   Slutrapport 
Projektledaren ansvarar för att ta fram en slutrapport för ENTRIS 2.0 i en av ESF-rådet 
avsedd mall. Projektledningen tar gemensamt fram underlag för denna. 
  

19 Möten 
19.1   Allmänt 
Ett antal möten kommer att hållas under projektets gång. Dessa kommer att vara av olika 
karaktär och dignitet.  
 
En kallelse/inbjudan och tillika dagordning ska vid behov skrivas för planerade möten, och 
i förväg skickas ut till mötesdeltagarna. Protokoll/Minnesanteckningar ska föras vid dessa 
möten för att koordinera beslut och förslag till beslut.  
 
Protokoll distribueras enligt distributionslistan på kallelsen. Listan skall vara fastställd i 
förväg men kan kompletteras på mötet. Deltagarlistor ska föras vid varje möte. 
 
19.2   Mötestyper 
Följande möten kommer att hållas under projektets gång. 

• Styrgruppsmöte – (kallelse och protokoll) 
• Referensgruppsmöte – (inbjudan och minnesanteckningar) 
• Arbetsgruppsmöte/Mötesplats ENTRIS 2.0 – (inbjudan och minnesanteckningar) 
• Operativt arbetsgruppsmöte – (mötespunkter och minnesanteckningar vid behov) 
• Informations- och samarbetsmöten – (mötespunkter och minnesanteckningar vid behov) 

 
19.3   Protokollprioritet 
De olika typerna av mötesprotokoll/minnesanteckningar har följande prioritet, i de fall 
informationen i dessa är divergerande. Vid avvikelser/motsägelser gäller i fallande ordning: 

• Protokoll från Styrgruppsmöte 
• Minnesanteckningar från Referensgruppsmöte 
• Minnesanteckningar från Arbetsgruppsmöte/Mötesplats ENTRIS 2.0 

 

20   Genomförandeplan 
Genomförandeplanen beskriver i korthet omfattningen och genomförande av projektet 
ENTRIS 2.0 - entreprenöriella lärprocesser för bättre hälsa i en lärande organisation, samt  
de olika faserna i projektarbetet. 
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20.1   Projektperiod 
Projektstart 
Projektet ENTRIS 2.0 startade 2011-02-01 med en mobiliseringsfas. Genomförandefasen 
startade 2011-08-01. 
 
Mobiliseringsfasens slut 
Dispositionstiden för mobiliseringsfasen sträckte sig fram till 2011-07-31. 
 
Projektslut 
Projektet ENTRIS 2.0 har dispositionstid till 2013-06-30 och anses avslutat då sista ansökan 
om utbetalning betalats ut efter det att den ekonomiska redovisningen godkänts och 
slutrapport är insänd till Sydsvenska ESF-rådet. 
 
Arkivering 
All dokumentation inkl. framtaget material, deltagarlistor, skärmdump av hemsidan för  
ENTRIS 2.0 och allt annat, utöver den ekonomiska redovisningen, som kan verifiera att 
projektet ENTRIS 2.0 genomförts, ska enligt ESF-rådets anvisningar sparas av projekt-
ägaren 10 år efter projektslut. 
 
20.2 Projektuppföljning och utvärdering 
Uppföljning och utvärdering av ENTRIS 2.0 är en viktig del i projektets lärandeprocess och 
implementeringen/spridningen av projektets erfarenheter och resultat.  
 
Uppföljningen innebär att på ett strukturerat sätt dokumentera process, aktivitet och resultat i 
relation till projektbeskrivningen under projektets gång.  
 
Utvärdering handlar om att på ett systematiskt sätt och med professionella metoder kartlägga 
och beskriva hur processer och arbetsmetoder fungerar i en verksamhet samt att bedöma och 
förklara effekterna av verksamheten i fråga. 
 
Det är viktigt att poängtera att uppföljningen/utvärderingen och resultatet av dessa 
aktiviteter ska ses som en del i en pågående kunskaps- och utvecklingsprocess, och ingår 
därför som en naturlig del i ett erfarenhetsbaserat lärande för att synliggöra eventuella 
framtida behov. 
 
20.2.1  Intern projektuppföljning och utvärdering 
Projektet följs upp kontinuerligt med avsikt på resultat och kvalitet. Internt sker detta genom 
individuella reflektioner, personliga samtal med projektledningen och samtal i grupp. 
 
Anställd projektpersonal för också kontinuerligt individuella anteckningar i en personlig 
loggbok. Denna ligger sedan till grund för en gemensam sammanställning av dragna 
erfarenheter samt övriga synpunkter, iakttagelser, reflektioner och eventuella synliga 
effekter. 
 
Sammanställningarna rapporteras dels inom projektet i interna kontinuerliga lägesrapporter 
samt externt i de månatliga lägesrapporterna till ESF-rådet. 
 
20.2.2  Extern projektuppföljning och utvärdering 
Det externa uppföljnings- och utvärderingsuppdraget inom ENTRIS 2.0 innehåller två delar: 
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1. Uppföljning och utvärdering 

Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av projektet såväl kvalitativt som kvantitativt. 
Redovisning av projektets resultat i förhållande till mål och syfte, samt en bedömning av 
projektets långsiktighet och förväntade effekter. 
 

2. Fördjupad processutvärdering 
Genom fördjupad processutvärdering ska sambandet mellan entreprenöriellt lärande och 
hälsoeffekterna studeras och skriftligt synliggöras. Det bör också framgå om och på vilket 
sätt jämställdhetsintegrering och tillgänglighet påverkar detta. 

 
Utvärderingsinsatsen sker genom följeforskning vilket innebär att utvärderarna med 
vetenskapliga metoder på ett systematiskt sätt beskriver, analyserar och värderar projektets 
funktionalitet och måluppfyllelse.  

 
De externa utvärderarna finns med under hela projektprocessen och återför kontinuerligt 
utvärderingsinformation till projektet (projektledning, projektteam och styrgrupp) i syfte att 
vara ett stöd i projektprocessen och att bidra till lärande samt säkerställa kvaliteten.  

 
Framtidsutbildning AB avser att jobba ur ett processutvärderingsperspektiv: 

• Att följa projektet från dess början till slut och bidra till lärande och styrning ur 
oberoende synvinkel. 

• Att fungera som en dialogpartner och ge kontinuerligt stöd till projektägare, 
styrgrupp och projektledning för att uppmärksamma projektets utveckling. 

• Att kontinuerligt följa upp kvantitativ och samla in kvalitativ information, som ska 
utgöra underlag för beskrivningar, värderingar och analyser av de utvärderings-
områden som ska belysas i utvärderingen. 

• Att genomföra lärande och processtödjande möten. 
• Att delge synpunkter, återkoppla resultat samt uppmärksamma projektledningen på 

projektets målinriktning och utvecklingsmöjligheter. 
 
Målet är att utvärderingen ska komma till nytta i utvecklingen av projektverksamheten och 
bidra till att projektet genomförs effektivt och styr mot uppsatta mål, men ska också bidra 
till fortsatt lärande för målgruppen genom att ta fram: 

• Redovisning av projektets kvalitet, resultat och erfarenheter 
• Relevant underlag för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och specifik 

redovisning av de fall av beprövad erfarenhet som finns. 
• Tillförlitligt påverkansunderlag för fortsatt arbete och offentlig debatt (mot projektets 

målgrupp, tjänstemän på förvaltningsnivå och politiker) genom att t ex. påvisa 
vinster med implementering av entreprenöriellt lärande - personella och reella. 

• En fördjupad utvärdering som bygger på erfarenheter från ENTRIS 2009/2010, men 
ger en djupare och bredare bild. 

• Beskrivning av framgångsfaktorer (utöver de som framkommit i tidigare ENTRIS 
satsning), som kan användas som stöd vid implementering av entreprenöriellt lärande 
och samverkan skola arbetsliv. Detta bör synliggöras genom tydliga schematiska 
bilder. 

• Beskrivning av hur entreprenöriella processer och arbetsmetoder fungerar och på 
vilket sätt dessa påverkar individ och verksamhet ur ett hälsoperspektiv. 
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• Slutredovisning i form av en slutrapport och textmassa till en förkortad 
”populärversion”.  
o Slutrapporten ska redogöra projektets lärprocesser och effekter samt utgöra stöd 

i slutredovisningen till ESF.  
o Populärversionen ska i huvudsak användas för spridning av projektets 

erfarenheter 
under lång tid och ska därför innehålla resultatet av projektets beprövade 
erfarenheter (enl. kriterier i Skollagen) och i korthet utgå från Varför? och Hur? 
man kan gå tillväga vid implementering. 

 
20.3   Måluppfyllelse  
Projektets resultat dokumenteras och stäms kontinuerligt av mot den av ESF-rådet beviljade 
ansökan och denna (eventuellt reviderade) projekt- och genomförandeplan.  
 
20.4 Tid- och aktivitetsplan 
Aktiviteter Startdatum Slutdatum 
1. Projektplan  
Projektet följer framtagen projektplan vilken även inkluderar en 
genomförandeplan samt tids- och aktivitetsplan för genomförandefasen. 

2011-08-01 2013-06-30 

2. Kick-Off 
En gemensam formell start, Kick-Off kallad ENTRIS 2.0 kastar loss!, 
hålls för varje deltagande organisation. 

2011-08-01 2011-10-31 

3. Kompetensutvecklingsinsatser för formellt lärande 
Kvalitativa kompetensutbildningsinsatser för att stödja ett formellt 
lärande ska erbjudas inom följande områden: entreprenöriellt lärande, 
coachning, ledarskap, samverkan skola/arbetsliv, hälsa och interaktivt 
lärande/digital kompetens.  

2011-10-01 2013-03-31 

4. Kompetensutvecklingsinsatser för icke formellt lärande  
Kompetensutbildningsinsatser för det icke formella lärandet genomförs 
genom att erbjuda målgruppen följande insatser: nätverksträffar, 
konferenser och en föreläsningsserie under rubriken ENTRIS-
expressen.  

2011-10-01 2013-03-31 

5. Kompetensutvecklingsinsatser för vardagslärande  
Följande kompetensutbildningsinsatser kommer att genomföras för att 
stödja ett vardagslärande: 
 
Handledning & processtöd 

• Arbetsplatsbaserade lärandeträffar 

• Coachning 

• Handledning 

• Processtöd för lokala utvecklingsmotorer 
 
Öppet hus  

• Processledningsstöd för erfarenhetsutbyte över 
organisationsgränser 

2011-10-01 2013-03-31 

6. Samverkan skola/arbetsliv 
ENTRIS 2.0 ska utveckla hållbara stödstrukturer och praktiskt arbeta för 
att hitta olika sätt, metoder och lösningar som underlättar att samverkan 
mellan skola/arbetsliv integreras i det ordinarie skolarbetet. Detta 
kommer att ske på två sätt: 

• Inom ramen för socialfonden 

• Som regionalfondsinsatser 

2011-08-01 2013-05-31 
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7. Förankrings- och informationsspridning 
Kontinuerlig förankrings- och informationsspridning sker. Vid behov 
uppdateras kommunikationsplanen för ENTRIS 2.0. 

2011-08-01 2013-06-30 

8. Konferenser 
ENTRIS 2.0 ska arrangera två större konferenser för informations-, 
kunskaps-, och erfarenhetsspridning. 

• Spridningskonferens 

• Avslutningskonferens - Kick-Out  

2012-02-01 2013-04-30 

9. Nyhetsbrev 
Ett nyhetsbrev/månad tas fram undantaget sommarmånaderna juni/juli 
för informationsspridning. 

2011-08-01 2013-06-30 

10. Hemsida 
Underhåll och utveckling av hemsidan www.kfsk.se/entris  

2011-08-01 2013-06-30 

11. Samverkan med andra regioner och nationella nätverk 
Regionsamverkan kommer att ske med: 

• STEPS– Strategiskt entreprenörskap i skolan 
 

Deltagande i regionala och nationella nätverk: 
• Nelis – Nätverket för entreprenöriellt lärande i skolan 

• SSA – Samverkan Skola Arbetsliv 

• ESF-rådets Temagrupp kring Entreprenörskap och företagande 

2011-08-01 2013-06-30 

12. Omvärldsbevakning 
Omvärldsbevakning kommer att ske via media, press och Internet, men 
också via skolverket, arbetsmiljöverket, styr- och referensgrupp samt 
genom deltagande i regionala, nationella och transnationella 
konferenser och seminarier. 

2011-08-01 2013-06-30 

13. Transnationalitet 
ENTRIS 2.0 innehåller transnationellt arbete för att sprida egna 
erfarenheter men också ta del av andras arbete inom EU.  

2011-08-01 2013-06-30 

14. Skriftligt förankrings- informations- och 
kunskapsspridningsmaterial  
Skriftligt förankrings-, informations-, kunskapsspridnings- och 
utbildningsmaterial tas fram för spridning och distribution inom 
målgruppen samt till övriga mottagare av projektresultat. 

2011-08-01 2013-06-30 

15. Projektmöten 
Ett antal olika projektmöten kommer att hållas under 
genomförandefasen: 

• Styrgruppsmöte  

• Referensgruppsmöte  

• Arbetsgruppsmöte/Mötesplats ENTRIS 2.0 

• Interna operativa arbetsgruppsmöten/Projektteam 

2011-08-01 2013-06-30 

16. Projektadministration, projektledning och styrning 
Kontinuerligt styrnings-, projektlednings- och administrationsarbete 
genomförs. 

2011-08-01 2013-06-30 

17. Budget 
Kontinuerligt budgetarbete samt månatlig rapportering till finansiär.  
 
Budgetprognos tas fram som underlag till styrgruppmöten. 

2011-08-01 2013-06-30 

18. Intern uppföljning och lägesrapportering  
Interna uppföljningar och utvärderingar sker kontinuerligt med fokus på 
resultat och kvalitet.  

2011-08-01 2013-06-30 

19. Extern uppföljning och utvärdering 
Extern uppföljning och utvärdering av ENTRIS 2.0 är en del av lärande- 
och utvecklingsprocessen inom projektet. Den externa 
utvärderingsinsatsen sker genom lärandeutvärdering/följeforskning. 

2011-08-01 2013-06-30 

20. Slutrapport  
En slutrapport över projektets resultat tas fram till finansiären. 

2011-08-01 2013-06-30 
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20.5   Detaljerad aktivitets- och tidsplan 
En mer detaljerad aktivitets- och tidsplan, tas löpande fram för projektet.  
 
Syftet med denna är att underlätta projektledningens arbete. Aktivitets- och tidplanen ska 
användas som underlag vid lägesrapporteringar av olika slag inom projektet. Denna kan 
också användas för rapportering av planerade aktiviteter.  
 
Detaljerad aktivitets- och tidplan kommer att tas fram för genomförandefasen: 
Etapp 1 Uppstart/Kick-Off 110801-111015 
Etapp 2 Start/Insatser  111016- 111231 
Etapp 3 Genomförande/Insatser 120131-121231 
Etapp 4 Avslut/Insatser 130131-130331 
Etapp 5 Projektavslut  130401-130630 
 
20.6  Projektmallar 
För att underlätta projektledningens löpande arbete har ett antal projektmallar tagits fram. 

• Detaljerad aktivitets- och tidplan  
• ESF-lägesrapport 
• Intern lägesrapport 
• Loggbok personal 
• Kallelse samt Inbjudan   
• Protokoll samt Minnesanteckningar 
• Brevmall  
• Power Point bilder 
• Nyhetsbrev 
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21 Bilagor     
Följande bilagor finns att tillgå vid behov: 

• Deltagande aktörer 
• Tid- och aktivitetsplan – genomförandefas 
• Handlingsplan för ”Lärande miljö” 
• Handlingsplan för jämställdhetsintegrering i ENTRIS 2.0  
• Handlingsplan för tillgänglighetsarbete i ENTRIS  
• Kommunikationsplan för ENTRIS 2.0  
• Handlingsplan för transnationalitet  
• Handlingsplan för samverkan skola/arbetsliv samt planerade regionalfondsinsatser 
• Specificerad riskanalys för ENTRIS 2.0 
• Fördjupad problemformulering  
• Checklista för lokaler 
• Projektmallar enligt punkt 20.5 
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Avstämningsrapport från mobiliseringsfasen    

Några inledande ord  

Avsikten med mobiliseringsfasen i ett ESF-projekt är få tid och resurser till att skapa goda 

förutsättningar för den verksamhet man avser att bedriva i genomförandefasen.  Det handlar om 

att få möjlighet att förbereda för att verksamheten blir relevant, genomförbar och hållbar.  Att 

kunna driva  en kvalitetssäkrad projektprocess. Förberedelsearbetet  innebär att fördjupa 

problem- och behovsbilden,  att konkretisera  projektet i många avseenden och samtidigt ge 

utrymme för lärande av process och resultat under arbetets gång. Vi vet också att ett projekts 

planering kan komma att behöva revideras med hänvisning till ändrade förutsättningar eller 

som ett led i framkomna behov och möjligheter identifierade i lärandet av det som sker i 

projektverksamheten. När projekt ger utrymme för lärande stärks förutsättningarna för ägandet 

och styrningen av projektet. 

 

Under  mobiliseringsfasen är det angeläget att  involvera projektets  intressenter;  målgruppen, 

berörda arbetsplatser, samverkansparter med fler,  i utvecklingen av projektet.  Ytterst handlar 

det om att genomföra en verksamhet som utgår från målgruppens behov och samtidigt 

förbereda för att framkomna resultat tas till vara. 

 

Resultatet beskrivs  i en avstämningsrapport som sänds till Svenska ESF-rådet, som i sin tur tar 

ställning till om projektet kan övergå i en genomförandefas.  Vänligen utgå från de villkor och 

förutsättningar för projektet som framgick av den ansökningsomgång ni har beviljats medel för  

när ni gör er avstämningsrapport. Alla punkter som framgår av utlysningstexten behöver vara 

uppfyllda för att projektet ska kunna erhålla ett beslut om att övergå i genomförandefasen.  

Denna rapportmall omfattar de områden som behöver beskrivas i projektets  

avstämningsrapport.  

Läs- och reflektionstips! 

Ta gärna stöd i boken Att äga, styra och utvärdera stora projekt (Brulin G. och Svensson 

L. (2011), Studentlitteratur) under era förberedelser och under genomförandet av ert projekt.  

Kunskap och vägledning får ni också från de processtödjande projekt som Svenska ESF-rådet 

har upphandlat. Dessa syftar till att ge er som projekt inom Socialfonden ett kunskaps- och 

erfarenhetsbaserat stöd i ert utvecklingsarbete. Ni når dem på Svenska ESF-rådets hemsida 

www.esf.se/processtod.  

 

Besök t ex www.spl.nu, öppna deras Verktygslåda och läs mer om att äga och driva projekt. 

Hämta inspiration och stöd i ert utvecklingsarbete i beskrivningarna av  Socialfondens 

programkriterier för mervärde: Lärande miljöer, Strategisk påverkan, Innovativ verksamhet och 

Samverkan, samt ett antal  handledningar på Svenska 

www.esf.se/Våraprogram/Socialfonden/Informationsdokument/Handledningar.  

  

  

  

 

 

 

http://www.esf.se/processtod
http://www.spl.nu/
http://www.esf.se/Våraprogram/Socialfonden/Informationsdokument/Handledningar
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Avstämningsrapport efter genomförd mobiliseringsfas   
 
Projektnamn: ENTRIS 2.0 - entreprenöriella lärprocesser för bättre hälsa i en lärande organisation 

Diarienummer: 2010-3040050 

 

1. Rapportering av mobiliseringsfasen  

Vilken verksamhet har bedrivits  under projektets mobiliseringsfas? 

 

I korthet har vi i mobiliseringsfasen genomfört de aktiviteter som ESF-rådet ställer som krav för 

ett fortsatt genomförande. Vi har jobbat enligt plan och genomfört samtliga aktiviteter enligt 

tids-och aktivitetsplanen i ansökan för ENTRIS 2.0.  
 
Genomförda aktiviteter i mobiliseringsfasen 
1. Projektorganisation har rekryteras och resulterat i projektledning, en styrgrupp, en 
referensgrupp, en arbetsgrupp bestående av företrädare från samtliga deltagande organsiationer 
samt ett projektteam bestående av en projektledare, en biträdande projektledare, en regioncoach 
och för närvarande tre processledare. Mer detaljerad information finns i projektplanen för 
genomförandefasen, se bilaga 5. 
2. Möten har hållits enligt följande: 2 styrgruppsmöten, 1 referensgruppsmöte, 2 ordinarie samt 
2 uppföljningsmöte med arbetsgruppen, vid vilka totalt 152 deltagare närvarade. Möten har 
hållits i syfte att säkerställa projektets kvalitet, styrning mot satta mål, ta fram fördjupad 
problem formulering och säkerställa deltagarnas delaktighet och engagemang i 
kartläggningsarbetet/genomförd behovsanalys. Protokoll och minnesanteckningar finns på 
www.kfsk.se/entris Utöver detta har också kontinuerliga möten med projektteamet hållits. 
3. En projektplan för vardera mobiliserings- samt genomförandefasen har tagits fram. Den som 
avser mobiliseringsfasen återfinns på www.kfsk.se/entris aktuell bifogas som bilaga 5. 
4. Fördjupad problemformulering - en fördjupad analys av projektets beskrivna problem och 
behovsbild samt kartläggning av deltagarnas kompetensutvecklingsbehov har tagits fram. 
Problemformuleringen har arbetats fram i samarbete med deltagande organisationer, styr- och 
referensgrupp. Varje deltagande organistation har ansvarat för att genomföra kartläggningeb av 
sitt kompetensbehov på både individ och verksamhetsnivå, samt i de allra flesta fall även på 
arbetslagsnivå. Sammantaget visar den fördjupade problemformuleringen behov av 
kompetensutveckling inom entreprenöriellt lärande, samverkan skola/arbetsliv kopplat till en 
lärande organisation i syfte att skapa bättre förutsättningar för bättre hälsa på arbetsplatsen. 
Själva kartläggnings-arbetet och resultatet beskrivs mer ingående nedan. 
5. Kompetensutvecklingsinsatser - detaljplanering av kompetensutvecklingsinsatserna utifrån 
den fördjupade problemformuleringen har genomförts och resulterat i att insatserna 
kombineras av formellt-, icke formellt- och vardagslärande. 
6. Hur projektet har för avsikt att arbeta med programkriteriet ”Lärande miljö” har arbetats 
fram i samarbete med styr- och referensgrupp och resulterat i en handlingsplan, vilken bifogas 
som bilaga 6.  
7. Specificerad riskanalys för genomförandefasen har arbetats fram i samarbete med 
arbetsgruppen för deltagande organisationer (Mötesplats ENTRIS 2.0) samt i styr- och 
referensgrupp.  Av denna framgår i korthet de i nuläget identifierade riskerna, sannolikhet att 
risken uppkommer och vilka effekter denna i så fall förväntas få, samt åtgärdsförslag. 
Riskanalysen bifogas som bilaga 7.  
8. Jämställdhets- och tillgänglighetsarbete – två handlingsplaner, samt en SWOT-analys vilken 
ingår i handlingsplanen för jämställdhet, har tagits fram i samarbete med styrgruppen samt 
ESF-rådets processtöd för jämställdhet och tillgänglighet. Jämställdhets- och 
tillgänglighetsplanerna bifogas som bilagorna 8 och 9.   

http://www.kfsk.se/entris
http://www.kfsk.se/entris
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9. Förankrings- och informationsspridning - skriftligt material för förankrings- och 
informationsspridning samt en kommunikationsplan har arbetats fram av projektledning och 
processledare. Kommunikationsplanen återfinns som bilaga 10. 
10.  Transnationalitet- en handlingsplan har arbetats fram av projektledningen och resulterat i 
ett möte med företrädare för Fonden för Entreprenörskap i Danmark, samt personella kontakter 
med företrädare för Enspire EU. Planen bifogas som bilaga 11. 
11.  Regionalfondsinsatser - en handlingsplan med fokus på samverkan skola/arbetsliv samt 
planerade regionalfondsinsatser har tagits fram, vilken bifogas som bilaga 12. 
12. Extern uppföljning och utvärdering – uppdraget har upphandlats. En beskrivning av 
uppföljnings- och utvärderingsinsatserna under genomförandefasen finns att tillgå och beskrivs 
mer utförligt under punkten ” Lärande, uppföljning och utvärdering” i denna rapport. 
13. Personella resurser har rekryterats – ENTRIS 2.0 har anställt en projektledare, en 
biträdande projektledare, tre processledare och en regioncoach, vilka samtliga kommer att 
fortsätta jobba för ENTRIS 2.0 under förutsättning att projektet beviljas ett fortsatt 
genomförande.  
14. Följande informationsinsatser, förankrings- och informationsmaterial har tagits fram: 2 
rollup,en informationsbroschyr på svenska och en på engelska, samlingsmappar och en 
kortversion av vägledningsmaterialet för kartläggningsarbetet ”Att göra ett bra jobb” samt 
informationsunderlag för val av prioriterade kompetensutvecklingsinsatser. Dessutom har 
hemsidan www.kfsk.se/entris uppdaterats kontinuerligt. 
15. Samverkan med andra regioner och nationella nätverk samt omvärldsbevakning har skett 
genom personella kontakter med företrädare för det nationella nätverket Nelis, ESF-projektet 
STEPS i Västra Götaland samt via projektteamets deltagande i den nationella SSA-konferensen. 
16. Uppföljning och läges- samt budgetrapportering har månatligen gått till ESF-rådet.  
Övrigt. Erfoderligt styrnings-, projektlednings- och administrationsarbete har utförts. 

 
Avvikelser 
Under senare delen av mobiliseringfasen hade ENTRIS 2.0 en projektassistent anställd, som 
dock inte kunde beredas fortsatt anställning, vilket gör att vi i nuläget inte har tillgång till denna 
personella reurs. Resursen ska om möjligt samordnas inom Kfsk, vilket försvårar 
rekryteringsprocessen. En lösning arbetas fram inom kort. 

 
Kartläggningsarbetet 
Varje deltagande arbetsorganisation har genomfört en kartläggning för att klargöra vilka behov som 
finns hos målgruppen då det gäller  entreprenöriellt lärande, samverkan skola/arbetsliv kopplat till 
hälsa och verksamhetsutveckling. Karläggningen är genomförd på individ- och verksamhetsnivå, 
samt i de flesta fall även på arbetslagsnivå. ENTRIS 2.0 förutsätter att samtlig personal deltagit i 
arbetet inom respektive organisation eftersom arbetsorganisationernas ledare går i god för och 
intygar att så har skett. 
 
Arbetssättet för att ta fram kartläggningen bygger på engagemang, förståelse och acceptans av 
syftet, varför den ska genomföras och vilket mervärde den ska ge hos både skolledning och 
samtliga medarbetare, inte enbart pedagogisk personal. 
 
Vid kartläggningsarbetet har samtliga deltagare utgått från en av projektledningen framtagen 
sammanfattning av häftet ”Att göra ett bra jobb”, ett vägledningsmaterial för kartläggning av 
behov som ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting. Sammanfattning inklusive bilagor 
bifogas som bilagorna 1 och 2. 
 

http://www.kfsk.se/entris
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Arbetsgång vid kartläggningen: 

 Både muntlig och skriftlig information delges målgruppen vid 

arbetsgruppsmöten/Mötesplats ENTRIS 2.0 samt via hemsidan www.kfsk.se/entris  

 Kartläggningsarbete utförs internt inom varje deltagande organsiation. Stöd från 

processledarna fanns att tillgå via 5 tillfällen för ”Öppet Hus” på olika orter. 

 Kartläggningen utgick från fem frågor, en övergripande och fyra följdfrågor; 

Vad är uppdraget? 
- Vilka utmaningar står vi inför? 
- Vad ska vi förbättra i vårt sätt att arbeta? 
- Vilka förutsättningar behöver vi? 
- Vilket stöd behövs från ENTRIS 2.0 för att vi ska nå de önskvärda förbättringarna? 

 Kartläggningen resulterade i planer som visar verksamhetens, arbetslagets och 
individens behov av kompetensutvecklingsinsatser på respektive organisation, för vilka 
varje deltagande organsiation ansvarar. 

 Varje deltagande organisation har sammanställt det egna resultatet i ett för ändamålet 
framtaget dokument kallat ”Sammanställning av kartläggning”, varefter resultatet 
delgavs ENTRIS 2.0. 

 ENTRIS 2.0 har sammanställt organisationernas kartläggningsresultat, prioriterat och 
analyserat kompetensutvecklingsbehovet samt tagit fram insatser som stödjer de mest 
frekvent framkomna behoven. 
 

ENTRIS 2.0 har sammanställt samtliga enheters inkomna resultat i en gemensam sammanställd 
behovsanalys. Resultatet av denna utgör grund för utbudet av de planerade aktiviteterena inom 
projektet , avseende entreprenöriellt lärande, samverkan skola/arbetsliv och psykosocial hälsa. 
Kort information om planerade kompetensutvecklings-insatser presenteras i bilaga 3. 

 
Deltagande arbetsorganisationer har därefter med utgångspunkt i den egna kartläggningen, 
redogjort för vilka kompetensutvecklingsinsatser de har för avsikt att delta i under 
genomförandefasen.  Sammanställningen av samtliga enheters kompetensutvecklingsbehov 
framgår av bilaga 4. 
 
Engagemanget från deltagarna har varit stort. Detta har visat sig på de mötesplatser för 
kontaktpersoner och rektorer som ENTRIS 2.0 erbjudit, samt vid de Öppet Hus tillfällen som 
hölls i samband med skolornas individuella kartläggningsarbete. Processledarna och 
regioncoachen har också följt upp arbetet via personliga kontakter under våren. 
Sammanställningen i bilaga 4 är också en kvittens på behov och engagemang för att delta i 
kompetensutvecklingsinsatserna. 
 
Projektplan för genomförandefasen 
Under mobliseringsfasen har också en projektplan för ENTRIS 2.0 tagits fram i syfte att 
underlätta och effektivisera det fortsatta projektarbetet. Den anger hur projektet skall startas, 
styras, följas upp och avslutas. Projektplanen redogör för vad som skall göras, och vem som gör 
vad inom projektet, så att alla projektmedlemmar vet vilken roll de själva och andra personer 
har inom projektet, samt vilket ansvar och vilka arbetsuppgifter denna roll innebär. 

 
Projektplanen omfattar alla moment från projektstart till projektavslut och innehåller även en 
genomförandeplan samt en mer detaljerad tids- och aktivitetsplan som uppdateras inför varje 
period under genomförandet. Flera av nedanstående frågor finns mer utförligt beskrivna i 
denna, vilken bifogas som bilaga 5.  
 

http://www.kfsk.se/entris
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Under respektive rubrik i denna rapport beskrivs närmre hur vi har arbetat under 
moliliseringsfasen, samt vad och hur vi har för avsikt att arbeta vidare med aktiviteterna  i 
genomförandet.  

 

2. Omvärldsanalys  

Har ytterligare fakta som har bäring på ert projektsammanhang tillkommit under 

mobiliseringsfasen och vad har den betytt för projektet? 

 
Under 2011 har skolans olika verksamheter påverkats av en rad olika reformer: 

 En ny skollag (2010:800) ska gälla fr.o.m den 1 juli 2011.  

 Nya läroplaner för grundskolan träder i kraft hösten 2011. 
 En omfattande gymnasiereform träder i kraft hösten 2011. 
 En reviderad version av Lpfö 94 träder i kraft hösten 2011. 

 
Med dessa förändringar följer kompetensutveckling i de nya styrdokumenten för anställd 
personal. Denna kompetensutveckling är ofta obligatorisk, och kan därför tyvärr innebära att 
antalet deltagare  i de insatser ENTRIS 2:0:s erbjuder, blir färre än planerat. Denna risk är 
identifierad och analyserad i ”Specificerad riskanalys”, bilaga X. En strategi för att eliminera 
denna risk är exempelvis att hjälpa målgruppen att prioritera och se nyttan med ett deltagande i 
ENTRIS 2.0. 

 

Flera kommuner genomför just nu omfattande omorganisationer med följd att rotationen på 

rektorer/skolledare blir stor. Vid nyanställning av personal i ledande befattning finns det risk att 

erfarenheten och kunskapen om ENTRIS 2.0 går förlorad. Beredskap för att detta inte ska bli 

fallet är bl.a  att vi har namngivna ställföreträdare till samtliga kontaktpersoner. I samtliga fall 

är det dessutom en person i skolledande befattning  som är kontaktperson, vilket bör stärka 

ENTRIS 2.0:s mandat avsevärt. 

 

Under genomförandefasen kommer omvärldsbevakningen att fortsätta genom upparbetade 

regionala, nationella och internationella kontakter som finns. Omvärldsbevakning sker också via 

Skolverket, Arbetsmiljöverket, styr- och referensgrupp, transnationella konferenser, media, 

press och internet. 

 

3. Problemanalys  

Hur ser projektets problemanalys ut? Problemanalys genom deltagande från projektets 

målgrupp och andra intressenter ger svar på:  

 

a)   Vems/vilkas  problem ska lösas genom projektet? Finns det könsmässiga skillnader i 

situationen hos projektets målgrupper? 

 

Den anställda personalen i för-, grund-, och gymnasieskolan i Skåne/Blekinge som anmält sitt 

deltagande till ENTRIS 2.0, är den grupp vars problem projektet ska lösa. Av den totalt anmälda 

målgruppen om 3 033 personer är 979 män  och 2054 kvinnor. 

 

Det finns könsmässiga skillnader inom denna grupp. Antalet anställda kvinnor i skolan är 

övervägande. Erfarenheter från tidigare projekt har även visat att kvinnor/män i en lärarroll  i 
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vissa fall agerar olika. Ett exempel från ENTRIS - Entreprenörskap i skolan var att män i större 

utsträckning än kvinnor fullföljde sin utbildning. Med denna erfarenhet i åtanke ska vi försöka 

minska könsmässiga skillnader av detta slag.  

 

b)   Vilket är det huvudproblem som ni avser att lösa med projektet? 

 

Främst ska ENTRIS 2.0 skapa möjlighet för individer och organisationer att möta de 

utmaningar och behov som genomförd kartläggning visar.  

 

Vi lever i en snabbt föränderlig värld. Skolan och dess personal utsätts ofta för medial 

uppmärksamhet och då inte sällan ur ett negativt perspektiv. Just nu sker också omfattande 

förändringar i den svenska för-, grund- och gymnasieskolan. Dessutom ökar konkurrensen 

mellan skolor, klasstorlekarna ökar, fler administrativa arbetsuppgifter tillkommer för 

personalen, skolor läggs ner och slås samman, täta organisationsförändringar sker, fler elever 

når inte uppsatta mål.  

 

Undersökningar och rapporter pekar på områden där skolan behöver utvecklas. Det krävs ledare 

som kan stödja och utmana skolor och lärare, att ständigt utvärdera sina metoder, tillgodogöra 

sig ny kunskap och dela med sig av sina erfarenheter. De måste kunna utmana förlegade synsätt 

och skapa handlingsutrymme för utveckling. Samstämmigt vittnar resultaten om att skolan och 

skolledare ska fokusera på lärarnas kompetens, ett aktivt ledarskap, kvalitet och uppföljning - 

skapa en lärande organisation.  

 

Detta är bara några exempel på hur det ser ut i skolan idag. Sammantaget skapar detta en 

pressad arbetssituation för skolans personal, med risk för ohälsa som följd. Personalen har 

därför behov av kompetensutveckling som ska stärka såväl den enskilde individen som hela 

arbetslag och organsiationer för att bättre kunna utföra uppdraget kopplat till det dagliga arbetet 

och den verklighet som råder. 

 

Entreprenöriellt lärande kan bara utvecklas och implementeras framgångsrikt om hela 

arbetsplatsen medverkar och är motiverad. För ökad samverkan skola/arbetsliv krävs 

fungerande samarbete mellan enskilda individer, arbetslag, skolor, kommunala 

näringslivskontor och lokala företagarföreningar.  

 

c)    Vilka är orsakerna till huvudproblemet samt vilka effekter ger det upphov till?  

 

Några av orsakerna till huvudproblemet är: 

 Helhetsperspektiv på kompetensutveckling för hela organisationen saknas i skolan. 

Detta ger upphov till avsaknad av samsyn på skolans uppdrag. 

 Uthållighet att låta utvecklingsprocesser ta tid saknas. Enligt forskning tar det 5-8 år för 

att en förändring ska få fäste och anses vara implementerad i en organisation. Utan 

uthållighet hinner man inte se de goda effekter som kommer av att man låter de nya 

idéer få fäste och ge resultat. 
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 Nya uppdrag för skolan och dess personal anses svåra att genomföra eftersom stöd och 

kunskap saknas. Effekten blir att personalen känner sig splittrad och anhopad av 

divergerande påbud som man inte ser någon helhet i.  

 Skolan befinner sig i en konkurrenssituation med effekter som vikande elevunderlag och 

personaluppsägningar som följd. Denna verklighet skapar oro, stress och ohälsa för 

individen. 

 Omotiverade elever, som inte känner engagemang och delaktighet i sitt lärande. Flera 

elevers negativa agerande och uppfattning om sin skolsituation påverkar naturligtvis 

personalens arbete. Fokus tas från lärande situationer för att läggas på att lösa andra 

problem.  

 

Mer kring detta står att läsa i bilaga 13, ”Fördjupad problemformulering” . 

 

d)   Hur har problemanalysen genomförts inför och under mobiliseringsfasen? 

 

Under föregående projekt ENTRIS – Entreprenörskap i skolan, kunde det konstateras att 

fortsatta insatser behövdes för att lösa den beskrivna problematiken. Utvärdering och 

uppföljning  av tidigare projekt visar även de på samma sak.  

 

Problemanalysen har pågått kontinuerligt under hela mobiliseringsfasen. Genom varje 

deltagande arbetsorganisations kartläggning har det kunnat utläsas att fortsatta behov kvarstår 

hos skolpersonalen. Via diskussioner i referensgrupp samt styrgrupp och 

arbetsgrupp/Mötesplats ENTRIS 2.0  har behovsbilden ytterligare stärkts och blivit bekräftad.  

 

För mer detaljerat resultat se bilaga 13, ”Fördjupad problemformulering”. 

 

Projektet har för avsikt att styra och genomföra aktiviteterna i genomförandefasen mot satta 

mål, för att stödja och stärka deltagande organisationer och dess personal att möta den 

problembild som finns. 

 

4. Projektets intressenter  

 

a)  Vilka är projektets målgrupp, samverkanspartner och andra intressenter? 
 

Målgrupp 

Sysselsatt personal från deltagande organisationer.  

 Pedagogisk personal i deltagande skolor/särskolor 
 Personal med skolledarfunktion i deltagande skolor 
 Personal från skol- och näringslivsförvaltning i deltagande skolors kommun  

 Studie- och yrkesvägledare knutna till deltagande skolor  
 Övrig personal på deltagande skolor 

 
Samverkanspartners  

Regionala  
 Företagarna 
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 Region Skåne 

 Malmö högskola 
 Högskolan Kristianstad 

 
Regionsamverkanspartners 

 Västra Götalands och Hallands gemensamma ESF-projekt ”STEPS – Strategiskt 
entreprenörskap i skolan 

 
Övriga intressenter 
Regionala/Lokala 

 Företagsamma Skåne 
 Skolledarförbundet 
 Lärarnas Riksförbund 
 Lärarförbundet 
 Arbetsmiljöverket 

 
Nationella 

 Region Halland 

 Västra Götalands regionen 
 Göteborgsregionens kommunalförbund 
 Nelis – Nätverket för entreprenöriellt lärande i skolan 
 SSA – Samverkan skola arbetsliv 
 Skolverket 

 Entreprenörsregionen 
 

Transnationella 
 Enspire EU 
 Fonden för Entreprenörskab i Danmark 

 Identifierade kontakteroch nätverk i Norge, Finland samt Island. 
 Övriga identifierade projekt med gemensamma intressen av ett ökat entreprenöriellt 

lärande i skolan. 

 

b)  Hur har de varit delaktiga i arbetet under mobiliseringsfasen?  

 

Målgrupp 

Målgruppen på samtliga skolor har utfört kartläggningsarbete.  Kontaktpersoner och rektorer 

från samtliga deltagande enheter har dessutom deltagit i två arbetsgruppsmöten, vilka går under 

rubriken Mötesplats ENTRIS 2.0. Företrädare för målgruppen ingår dessutom i projektets 

referensgrupp. 

 

”Personal från skol- och näringslivsförvaltning i deltagande skolors kommun” har inte gjort 

någon kartläggning. Kfsk har inga ordinarie mötesplatser för personal på 

näringslivsförvaltningarna vilket har försvårat detta arbete. Övriga målgruppers kartläggning 

har dessutom varit så omfattande att en prioritering har varit nödvändig.  

 

Dock har barn- och utbildningschefer samt utvecklingsledare på förvaltningsnivå fått 

direktinformation från ENTRIS 2.0 via de ordinaie mötesplatserna för respektive grupp.  
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Samverkanspartners  

ENTRIS 2.0:s regionala samverkanspartnetrs deltar i projektets styrgrupp. Vi har 

återkommande kontakt med våra regionsamverkanspartners för att mycket kort stämma av det 

pågående arbetet inom respektive projekts mobiliseringsfas, samt bestämma tidpunkt för ett 

första gemensamt lärandemöte för genomförandefasen. 
 

Övriga intressenter 
Företrädare för Skolledarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och 
Arbetsmiljöverket vdeltar som ordinarie ledamöter i projektets referensgrupp. 

 
Projektledningen har kontinuerlig kontakt med ansvariga för entreprenörskapsfrågor på 
Skolverket.  

 
Projektteam har deltagit och spridit information om ENTRIS under vårens SSA – konferens. 
Dessutom har regioncoachen deltagit i möte med den nationella SSA-gruppen. 

 
Företrädare inom ”Nelis – Nätverket för entreprenöriellt lärande i skolan” har fungerat som 
bollplank till projektledningen. 

 
Gemensamt utbyte och erfarenhetsspridning har skett med företrädare för Enspire EU och 
Fonden för Entreprenörskab i Danmark. 

 
Ansvarig processledare samt barn- och utbildningschefer och utvecklingsledare på 
förvaltningsnivå inom Entreprenörsregionen har via ett personligt möte fått direktinformation 
från ENTRIS 2.0. 

 
Övriga intressenter ovan har via kontinuerliga nyhetsbrev och www.kfsk.se/entris kunnat ta del 
av det pågående arbetet.  

 

c) Hur avser de att involvera sig i styrningen av projektet?  
 

Företrädarna från Företagarna, Region Skåne, Malmö högskola och Högskolan Kristianstad kan 
påverka projektets styrning via sina respektive roller som ordinarie ledamöter i styrgruppen. 
Företrädare för Skolledarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet ska genom sina 
respektive roller i referensgruppen ge projektledning input och feedback, vilket i sin tur kan 
påverka styrningen. 

 
Genom regionsamverkan kan ett ömsesidigt lärandet leda till nya erfarenheter och därmed 
påverka styrningen. Övriga intressenter kan genom att fungera som bollplank till ENTRIS 2.0 
också i viss mån påverka styrningen/utvecklingen av projektet.  

 
Via den omvärldsbevakning som sker kan fler intressenter tillkomma. På grund av 
omständigheter som vi i nuläget inte kan se, kan några också komma att falla ifrån. Projektteam, 
projektledning, styrgrupp och extern utvärderare är uppmärksamma på detta, varför eventuella 
förändringar kan komma att ske under genomförandefasen. 

 

5. Jämställdhet och tillgänglighet  

Projektets arbete med jämställdhetsintegrering respektive tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning.  

http://www.kfsk.se/entris
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a)  Belys hur ni i projektet hittills arbetat med dessa perspektiv i  mobiliseringsfasen, dels 

vad gäller analysarbetet,  dels hur målgruppen och annan kompetens inom dessa 

områdena varit delaktiga.   

 

Jämställdhet: 

 Projektledningen är hela tiden medveten om jämställdhetsperspektivet och tar detta 

beaktande inom de aktiviteter som genomförs.  

 Vid rekryteringsprocessen av anställda och ledamöter till styr- och referensgrupp har 

jämställdhetsperspektivet tagits i beaktning.  

 ENTRIS nyhetsbrev har publicerat tips på rapporter och fördjupning kring genus och 

jämställdhetsfrågor kopplat till skolan.  

 Projektledningen har deltagit i ESF:s seminarium om jämställdhet den 15 mars, detta 

tillfälle var ett bra stöd för att arbeta fram en konkret handlingsplan. 

 Vid referensgruppsmöte samt styrgruppsmöte har frågan om jämställdhetsintegrering 

lyfts genom övningar. 

 

Tillgänglighet: 

 Tillgänglighetsperspektivet har tagits i beaktning i samband med planering av olika 

mötesplatser och sammankomster, vad det gäller lokaler, datum, tider och god geografisk 

spridning, vilket har uppskattats av deltagarna.  

 I samband med framtagning av informationsmaterial, som roll-up, mappar och broschyr 

har det säkerställts att materialet är fungerande och tillgängligt.  

 Informationsspridning har skett via hemsidan, men även direkt via angivna 

kontaktpersoner och företrädare för arbetsorganisationerna.  

 Projektledningen har deltagit i basutbildning för ökad tillgänglighet via ESF-rådets 

processtöd den 1 april, samt kontaktat processtödet för tillgänglighet för att få respons på 

tillgänglighetsarbetet inom projektet.  

 Vid referensgruppsmöte samt styrgruppsmöte har frågan om tillgänglighetsarbetet lyfts 

genom övningar. 

b)  Belys vad ni kommit fram till i analysen och hur ni ska arbeta vidare med 

jämställdhetsintegrering och tillgänglighet. Vilka mål finns för arbetet, hur ska det 

genomföras och följas upp, och vad är förväntade resultat?  Infoga med fördel era svar 

inom ramen för projektets målanalys och aktivitetsplan.    

 

I analysen har följande huvudpunkter kring arbetet med jämställdhetsintegrering framkommit: 

 Jämn resursfördelning - samtliga deltagande ska erbjudas utbildning och insatser utifrån 

den under kartläggningen identifierade behovsanalysen. Utbudet ska utformas så att det 

är lika attraktivt för alla oavsett kön och yrkeskategori. Jämn resursfördelning kan bl.a 

säkerställas genom 4R-metoden. 

 Jämställdhet ska vara en kreativ och prestigelös fråga i ENTRIS 2.0. Ett steg mot detta kan 

vara att alltid ha det som en stående punkt på dagordningen vid möten av olika slag.  
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 Via utbildningar och övriga insatser göra målgruppen medveten om kvinnor och mäns 

olika beteenden, för att synliggöra värdet av att alla deltar för en gynnsam organisations-

utveckling med hållbara effekter. 

 

I analysen har följande huvudpunkter kring arbetet med tillgänglighetsarbetet framkommit: 

Tillgänglig verksamhet: 

 Medvetandegöra vikten av tillgänglighetsperspektivet via utbildningar och övriga insatser. 

Detta kan uppnås genom lämpliga föredragshållare och inslag, genom ESF:s processtöd, 

genom vardagliga lärorocesser mellan olika personalgrupper från t ex särskola och 

grundskola.  

 

Tillgänglig information: 

 Vid framtagning av informationsmaterial tas tillgänglighetsperspektivet i beaktning. 

Genom lättlästa typsnitt, passande färger, lättförståeliga bilder och korrekt avstavning blir 

detta möjligt. 

 Sprida information på olika sätt, t ex både via virtuell och fysisk miljö. 

 

Tillgängliga lokaler: 

 Alla projektets aktiviteter och arrangemang kommer att förläggas till lokaler som är 

tillgängliga för personer med funktionshinder. Detta kan uppnås genom att använda 

”Checklista för lokaler” planering av samtliga utbildningstillfällen och övriga insatser. 

Bifogas som bilaga 14. 

 

För mer detaljer se bilaga 8, ”Handlingsplan  för jämställdhetsintegrering i ENTRIS 2.0” samt 

bilaga 9, ”Handlingsplan för tillgänglighetsarbete i ENTRIS 2.0”. 

 

6. Målanalys  

Mål kan formuleras på tre nivåer: 

 

a) Vad är projektets övergripande mål (vad ska uppnås på lång sikt? (Koppla till 

effekterna i problemanalysen.)  

 

Under mobiliseringsfasen har målen för ENTRIS 2.0 bearbetats för att möta de behov som 

framkom under kartläggningsarbetet från målgruppen samt omarbetats för att bli mer mätbara. 
 
ENTRIS 2.0 övergripande målsättning är att 

 ge personal och skolledning kompetensutveckling och konkret, handfast stöd för att 
kunna integrera entreprenöriella lärprocesser, innefattande både det entreprenöriella 
lärandet och samverkan skola arbetsliv, i 80% av de deltagande organisationerna. 

 kombinera formellt, icke – formellt och informellt lärande för målgruppen och 
därigenom ge stöd för konstruktiv verksamhetsutveckling. 

 skapa olika mötesplatser för erfarenhetsutbyte och lärande, inom och mellan de olika 
deltagande arbetsorganisationerna i projektet. 
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 medverka till att deltagande organisationer skapar egna stödstrukturer för lärande på 
arbetsplatsen samt ge stöd för implementering av positiva projektresultat och synliggöra 
mervärdet av ett medvetet jämställdhets- och mångfaldsarbete. 

 ge deltagarna konkreta verktyg för att möta en verklighet i ständig förändring och ge 
stöd för fortsatt utveckling inom organisationen efter projektets slut. 

 underlätta och öka samverkan mellan skola och arbetsliv genom att erbjuda ett varierat 
utbud av kompetensutvecklingsinsatser, skapa och utveckla gemensamma mötesplatser 
samt hitta olika sätt, metoder och lokala/regionala/interaktiva lösningar som 
underlättar att samverkan skola/arbetsliv integreras i det ordinarie skolarbetet. 

 innehålla insatser för att ta fram strukturer och stödsystem som ska säkerställa fortsatt 
kontinuerlig och långsiktig samverkan mellan skola och arbetsliv.  

 genomföra insatser för transnationellt arbete, för att sprida egna erfarenheter samt ta 
del av andras arbete med entreprenöriellt lärande och entreprenörskap i skolan, inom 
EU. 
 

Efter mobiliseringsfasens genomförda kartlägning har den i ansökan angivna samlande titeln för 
kompetensutvecklingsinsatserna ”Det entreprenöriella skolledarskapet som medel för 
arbetsplatsens och individens utveckling i riktning mot bättre hälsa” utgått och istället ersatts 
med rubriker för respektive utbildning som speglar det uppkomna behovet av 
kompetensutvecklingsinsatser från målgruppen.  
 
Vidare resulterade kartläggningen i att målet ”att skapa en virtuell mötesplats och ett interaktivt 
verktyg för kunskaps- och informationsspridning regionalt, nationellt och internationellt” ugår 
som ett specificerat övergripande mål. Interaktivt lärande återfinns istället under delmål. 

 
Förväntade effekter är att  

 skolans personal ska stå bättre rustade för förändringar i arbetslivet. Genom att uppleva 
förändrig som en möjlighet för utveckling och nytänkande istället för hot, skapas 
trygghet och ökat välbefinnande vilket minskar risken för  långtids-jukskrivningar och 
stress på arbetsplatsen. 

 personalens status höjs och genom organisationsutvecklingen får vi en mer flexibel, 
dynamisk, konkurrenskraftig och verklighetsanpassad skola, med personal som bättre än 
idag har personliga kvalifikationer och mod att möta framtida utmaningar och snabba 
förändringar. 

 personalen får chans att utvecklas i takt med arbetslivets krav vilket motverkar ohälsa 
och stressrelaterade sjukdomar. Som underlag för detts kommer det att finnas 
individuella kompetensutvecklingsplaner för all personal, som bygger på ett jämställt 
perspektiv där varje individs kompetenser, förmågor och behov framkommer. 

 deltagande organisationer kommer att se lärande som en process i vilken individer 
interagerar med andra människor och individens egen påverkan är stor, vilket i sin tur 
ökar handlingsutrymmet. Genom ett utvecklat likabehandlingsarbete med allas lika 
värde i fokus, kommer de anställdas självuppfattning, kompetens och bättre hälsa att 
stärkas.  

 projektets aktiviteter i en förlängning kommer att påverka elevernas motivation och 
studieresultat positivt, trivseln i skolan ökar och disciplinproblemen minskar likso skolk 
och andra missnöjesbeteenden. Detta ger positiva effekter för skolans personal, som får 
en bättre arbetsmiljö med minskad risk för ohälsa och stress. 

 entreprenöriellt lärande i förlängningen bidrar till ökad mångfald i arbetslivet, regional 
utveckling, tillväxt och ökad konkurrenskraft för regionen. 
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b) Vad är  projektmålet (vad ska uppnås på medellång sikt, det vill säga vad ska 

projektet ha uppnått när det avslutas? (Koppla till huvudproblemet i 

problemanalysen.)   

 
ENTRIS 2.0 projektmål är att  

• erbjuda och genomföra 1 kick-off för varje deltagande arbetsorganisation. 

• erbjuda och genomföra 10 olika utbildningar för att stödja det formella lärandet, inom 
följande områden: entreprenöriellt lärande, coachning, ledarskap, samverkan 
skola/arbetsliv, hälsa och interaktivt lärande/digital kompetens. Utbildningarna 
genomförs för målgruppen under genomförandefasen. Det totalt beräknade 
deltagarantalet uppgår till 75% av det totala antalet deltagare. 

• erbjuda och genomföra 3 olika kompetensutvecklingsinsatser för att stödja det icke 
formella lärandet inom entreprenöriellt lärande och samverkan skola/arbetsliv. 
Insatserna genomförs i form av föreläsningar, nätverksträffar och konferenser under 
hela genomförandefasen. Det totala deltagarantalet beräknas till 25% av det totala 
antalet deltagare i ENTRIS 2.0. 

• erbjuda och genomföra 2 olika inriktningar på kompetensutvecklingsinsatser i form av 
”Handledning & processtöd” samt ”Öppet hus” för att stödja vardagslärandet då det 
gäller entreprenöriellt lärande och samverkan skola/arbetsliv. Insatserna genomförs för 
målgruppen under hela genomförandefasen. Antalet beräknade arbetsställen som 
kommer att ta del av dessa insatser uppgår till 50% av det totala antalet deltagande 
arbetsställen. 

• erbjuda och genomföra 2 konferenser. 
• företrädare för projektorganisationen tar del av resultat och medverkar vid 

erfarenhetsutbyte,  genom att aktivt delta i planerade konferenser och nätverksträffar 
inom nätverket för projektet Enspire EU. 

• inleda samarbete med nordiska aktörer gällande implementeringsarbetet av nationella 
strategier för entreprenörskap inom utbildningsområdet. 

 

c) Vilka är projektets  delmål (vad uppnås på kort sikt? Delmål utformas utifrån 

orsakerna i problemanalysen, se steg 3.) 
 
ENTRIS 2.0 delmål för genomförandefasen är att  

 personal från ENTRIS 2.0 ska, till och med oktober 2011, ha genomfört en kick-off för 
varje deltagande arbetsorganisation i samråd med denna. 

 erbjuda målgruppen följande utbildningar inom entreprenöriellt lärande: 
o Vad är entreprenöriellt lärande? - grundutbildning om totalt 4 halvdagar. 

Planerat deltagarantal/utbildningar: minst 400 deltagare/7 utbildningar. 
o Vi jobbar med entreprenöriellt lärande! – påbyggnadsutbildning som erbjuds 

både som individuell och arbetslagsutbildning. Den individuella utbildningen om 
totalt 3,5 dagar. Planerat deltagarantal/utbildningar: 240 deltagare/4 
utbildningar. Arbetslagsutbildningen omfattar 6 dagar.  Planerat 
deltagarantal/utbildningar: minst 240/3 utbildningar.  

o Entreprenöriellt lärande och kvalitet – fördjupad utbildning om totalt 2 dagar.  
Planerat deltagarantal/utbildningar: 120 deltagare/3 utbildningar.  

 erbjuda målgruppen följande utbildning inom coachning: 
o Coachning i en entreprenöriell skola - utbildning om totalt 4 halvdagar.  Planerat 

deltagarantal/utbildningar: 250 deltagare/10 utbildningar.  

 erbjuda målgruppen följande utbildningar inom ledarskap, utifrån verksamhet och 
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individ, vilka förutom verktyg för strategisk utveckling av det entreprenöriella lärandet 
ska innehålla delmoment som stödjer samverkan skola/arbetsliv: 
o En entreprenöriell skola ur ett ledningsperspektiv - utbildning om totalt 2,5 

dagar. Planerat deltagarantal/utbildningar: 60 deltagare/2 utbildningar. 
o Att leda entreprenöriell utveckling på din skola - utbildning om totalt 3,5 dagar.  

Planerat deltagarantal/utbildningar: 120 deltagare/4 utbildningar.  
 erbjuda målgruppen följande utbildning inom samverkan skola/arbetsliv kopplat till 

praktik, det entreprenöriella lärandet, kommunikation och projektledning, för att öka 
integrationen i undervisningen: 
o Samverkan skola/arbetsliv - hela skolans ansvar - utbildning om totalt 3 dagar.  

Planerat deltagarantal/utbildningar: 160 deltagare/4 utbildningar. 

 erbjuda målgruppen följande utbildningar inom hälsa: 
o Lär känna dig själv och andra!- utbildning om totalt 2-dagar. Planerat 

deltagarantal/utbildningar: 180 deltagare/5 utbildningar.  
o Att må bra på jobbet - utbildning om totalt 2 dagar. Planerat 

deltagarantal/utbildningar: 220 deltagare/6 utbildningar. 

 erbjuda målgruppen följande utbildning inom interaktivt lärande/digital kompetens: 
o Bli vän med datorns möjligheter – 1 dagsutbildningar om totalt 4 dagar. Planerat 

deltagarantal: totalt 100 deltagare.  

 erbjuda målgruppen 2 olika insatser för att stödja det icke formella lärande enligt 
nedan: 
o ENTRIS-expressen – en serie om totalt 5 föreläsningstillfällen, vilka erbjuds 

målgruppen under hela genomförandefasen. 
o Introduktion av gemensamma nätverksträffar genomförs för målgruppen vid 

minst 5 tillfällen under hela genomförandefasen. Nätverksträffarnas innehåll utgår 
från behovet i kartläggningen, men kan också möta behov uppkomna under 
genomförandefasen. I nuläget aktuellt innehåll; interaktivt lärande, 
entreprenöriella metoder och verktyg, samverkan skola/arbetsliv, samt stöd för 
utvecklingsmotorerna/skolornas interna processledare. 

 erbjuda målgruppen följande insatser inom handledning & processtöd: 
o Varje deltagande arbetsorganisation genomför arbetsplatsbaserade lärandeträffar 

både med och utan stöd från projektets personella resurser. Insatsen sker på 
deltagande skolor som i kartläggningen uttryckt behov av detta. Antal planerade 
träffar med stöd från ENTRIS 2.0 uppgår till 2/läsår. 

o Professionell coachning och handledning både i arbetslagssituationer och på 
individnivå. Insatsen sker på deltagande skolor som i kartläggningen uttryckt 
behov av detta. Omfattningen av insatsen kommer att ske i samråd med ansvarig 
processledare för den aktuella enheten samt efter prioritering av projektets 
personella resurser. 

o Stödinsatser för lokala utvecklingsmotorer på respektive arbetsplats, för att 
säkerställa att det finns fortsatta interna resurser som kan driva utvecklingsarbetet 
vidare. Insatsen sker på deltagande skolor som under nätverksträffar medverkar 
med lokal utvecklingsmotorer. Omfattningen av insatsen kommer att ske i samråd 
med ansvarig processledare för den aktuella enheten samt efter priotitering av 
projektets personella resurser. 

 erbjuda processledningsstöd i form av ”Öppet hus” insatser på deltagande skolor, för 
erfarenhetsutbyte och besök i varandras vardag. 

 erbjuda och genomföra 1 spridningskonferens under våren 2012 och 1 
avslutningskonferens under våren 2013. 
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 skapa en referensgrupp och genomföra minst 3 träffar där företrädare från respektive 
skolform deltar tillsammans med företrädare från näringslivet samt IT-tekniker för att 
undersöka nyttjandet av gemensam digital plattform samt dess möjligheter.  

 inventera och undersöka redan befintliga möjligheter att ge deltagande organisationer 
möjlighet att få sprida sina egna erfarenheter och ta del av andras, genom att samla 
lärande exempel på en gemensam redan befintlig digital plattform, samt om rätt 
förutsättningar finns synliggöra denna för målgruppen. 

 inventera, undersöka samt om rätt förutsättningar finns marknadsföra och sprida 
information om en redan befintlig digital plattform där anskaffning och bokning av 
praktikplatser är möjlig. 

 att minst två representanter från projektorganisationen deltar aktivt i minst tre 
konferenser som arrangeras inom nätverket Enspire EU och att projektledningen håller 
kontinuerlig kontakt med representanter från deltagande länder. 

 att projektorganisationen utvecklar samarbetet och utbytet med Danmark gällande 
utvecklingen av entreprenöriellt lärande i utbildningssystemet. 

 att projektorganisationen inleder samarbete med Norge, Finland och Island gällande 
utvecklingen av entreprenöriellt lärande i utbildningssystemet i respektive land. 

 
Delmål gällande regionalfondsinsats med fokus på samverkan skola/arbetsliv. 

ENTRIS 2.0 ska 
 genomföra minst 2 gemensamma operativa mötesplatser för lärande och 

samverkan, där företrädare från deltagande organisationer och dess omvärld 
tillsammans tar fram minst tre konkreta metoder för samverkan mellan skola och 

omvärld, , varav minst två av metoderna ska ha använts och utvärderats av deltagare i 

ENTRIS 2.0. 
 genomföra minst 2 föreläsningar inom ramen för ENTRIS-expressen, med fokus på 

samverkan skola/arbetsliv, där företrädare från deltagande organisationer, företrädare 
från näringsliv, övriga arbets- och föreningsliv samt företrädare från kommunernas 
barn- och ungdoms samt näringslivskontor inbjuds att delta. 

 under förutsättning att ingen befintlig digital plattform som motsvarar målgruppens 
krav och behov finns tillgänglig, ska en gemensam webbportal upprättas för att 
underlätta implementering av entreprenöriella lärprocesser och samverkan 
skola/arbetsliv samt bidra till vidareutveckling av verksamheten. Den ska innehålla 
möjligheter för alla intresserade att sprida lärande exempel.  

 under förutsättning att ingen befintlig digital plattform som motsvarar målgruppens 
krav och behov finns tillgänglig, ska en gemensam webbportal upprättas för att 
underlätta och möjliggöra anskaffning och bokning av praktikplatser. 

 
Följande delmål från ansökan är sedan resultatet av kartläggningen inte längre aktuella som 
prioriterade mål. Delar av dessa kommer istället att ingå som delmål eller moment i andra 
aktiviteter. 

 Processledningsstöd för att etablera partnerskolor inom målgruppen, för 
erfarenhetsutbyte och besök i varandras vardag, vilket kan ske på alla nivåer i 
organisationen.  

 Personella stödinsatser till de som etablerar ett ömsesidigt mentorskap på individnivå 
och skolnivå. 

 Kompetensutveckling för att förbättra såväl den interna som den externa 
kommunikationen, för att tydligare nå ut med information om varför och hur 
förändringsarbetet sker. 
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 Interaktivt lärande - genom att använda Internet och andra forum på webben där 
deltagarna själv ansvarar för spridning av goda exempel och lyckade arbetssätt.  

 Formella utbildningsinsatser för personal i skolledningsfunktion och ledare från 
näringslivet för att öka förståelsen skola/näringsliv samt stödja ledarskapet.  

 Formella utbildnigsinsatser för utvecklings- och skolledare samt personal på 
förvaltningsnivå och lokala representanter från arbetstagarorganisationerna, för att 
skapa bred förankring och stöd i organisationsutvecklingsarbetet.  

 Gemensamma mötesplatser för skolchefer och näringslivschefer på förvaltningsnivå.  
 

d) Vilken betydelse har projektet ur ett jämställdhetsperspektiv? Ur ett 

tillgänglighetsperspektiv?   
 
Ur ett jämställdhetsperspektiv har ENTRIS 2.0 betydelse gällande synliggörande av 
jämställdhetsfrågor. Många skolor har redan ett arbete kring dessa frågor och för dessa skolor 
aktualiseras och utvecklas begreppet ytterliggare gennom ENTRIS 2.0. För skolor där 
jämställdhetsperspektivet inte är så synligt kan ENTRIS 2.0 bidra till att frågan får ett större 
mandat. 

 
Detsamma gäller ur ett tillgängligehtperspektiv där vi tror att ENTRIS 2.0 kan synliggöra att ett 
tillgänglighetsarbete gynnar alla målgrupper. I skolans verksamheter ser man sällan personer 
med fysiska funktionshinder, genom ENTRIS 2.0 kan frågan aktualiseras och utvecklas.  

 
Entreprenöriellt lärande kännetecknas av ett inkluderande och individualiserande synsätt där 
könet och ev funktionshinder inte ska stå i vägen för individens utveckling och förståelse för 
andra människor.  

 
Att bli accepterad som man är oavsett kön eller ev. funktionshinder är en förutsättning för att 
kunna må bra på sin arbetsplats, därför är både jämställdhet och tillgänglighet viktiga aspekter 
ur ett hälsoperspektiv i ENTRIS 2.0 

 
Projektet kommer under genomförandefasen att styra ENTRIS 2.0 och jobba för att nå de i 
denna avstämningsrapport angivna målen. 

 

7. Mervärden  

Vilka är projektets förväntade  mervärden? 

 

Genom uppbyggnad, innehåll och aktiviteter förväntas ENTRIS 2.0 ge ett antal mervärden på både 

kortare och längre sikt.  

 Genom transnationella kontakter kommer erfarenheter från projektet att kunna spridas till 

andra delar inom EU, men gör också att deltagarna får en större förståelse av att ingå i ett 

globalt utvecklingsarbete.   

 Genom ENTRIS 2.0 sprids erfarenheter nationellt, vilket ger ökade möjligheter att 

påverka Skolverket då det gäller entreprenörskap i skolan samt ge målgruppen utökade 

möjligheter till nationellt erfarenhetsutbyte och lärande. 

 Genom sammanstättning i styr och refernsgrupp ökar påverkansmöjligheterna avsevärt 

för att sprida kunskap och erfarenhet till lärarutbildningar, kommunen som arbetsgivare 

och fackliga organisationer. 
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 Genom insatserna i ENTRIS 2.0 ökar förutsättningarna för att skapa förståelse för 

varandras arbete och samarbetet ökar. Detta leder till positivare arbetsmiljö som leder 

till bättre psykosociala hälsa för de anställda. 

 Jämställdhets- och tillgänglighetsarbetet på arbetsplatserna kommer att bli till ett ”tänk” 

som man bär med sig i det dagliga arbetetses som ett integrerat förhållningssätt. 

 Ett arbetssätt som utgår från de kompetenser man är bra på leder till positivare 

arbetsmiljö även för eleverna, vilket i sin tur ger gynnsamma effekter för personalens 

hälsa och arbetsmiljö. Även elevernas studieresultat och motivation kommer att öka. 

 Insatserna inom ENTRIS 2.0 kommer att bidra till en bestående förändring som gynnar 

hållbar verksamhetsutveckling på deltagande arbetsplatser. 

Fler mervärden kan framkomma under projektets lärandeutvärderingsprocess.  

 

8. Arbete med att uppnå mervärden i projektet med utgångspunkt i 

programkriterierna lärande miljöer, samverkan, innovativ verksamhet eller 

strategisk påverkan. 

Belys hur projektet avser att uppnå förväntade  mervärden.  Vad kännetecknar upplägg, 

förhållningssätt, metodik etc.  sett utifrån det aktuella programkriteriet? Ta gärna stöd i 

de beskrivningar av programkriterierna som finns på www.esf.se  

 

ENTRIS 2.0 omfattas av en gemensam strukturförändring med målet hållbar skolutveckling för 

bättre hälsa. En god lärandemiljö är en viktig förutsättning för att 

kompetensutvecklingsinsatserna ska leda till gynnsamma långsiktiga effekter både för individer, 

verksamhet och organisation. Individens lärande är en förutsättning för hans eller hennes 

utveckling på arbetsplatsen, men även för verksamhetens utveckling. Lärandet ska även stärka 

individen genom att ny kunskap utvecklas till kompetens.  

 

Erfarenheter visar att man genom att använda olika pedagogiska metoder kan underlätta för 

individen att lära sig mer. Lärandet inom ENTRIS 2.0  är därför organiserat i tre olika nivåer:  

 Formellt lärande, som bygger på de olika utbildningarna inom projektet 

 Informellt lärande som sker i vardagen i och med att nyförvärvad kunskap genom 

praktisk erfarenhet kan omvandlas till kompetens 

 Icke-formellt lärande, som sker genom att individer deltar på arbetsplatsträffar, får 

möjlighet att göra studiebesök och medverkar i olika arbetsgrupper. Deltagarna ges 

också möjlighet att ingå i nätverk, få handledning och coachning.  

 

ENTRIS 2.0 kan påverka lärandemiljöerna inom projektet men för att det ska ge 

verksamhetsutveckling krävs det att även arbetsplatsen fungerar som en viktig lärande miljö för 

de anställda, vilket projektet försökt säkerställa genom dess uppbyggnad och genomförande. 

 

Genom projektets uppbyggnad vad det gäller t ex utbildningar i formella, icke-formella samt 

vardagslärande så gynnas goda lärande miljöer. Kombinationen av olika lärandeformer, såsom 

utbildningar, nätverksträffar, Öppet hus, såväl internt (på arbetsplatsen) och externt (över 

organisationsgränser för både kommunala och fristående skolor) m.m. gynnas olika lärande 

miljöer. 

http://www.esf.se/
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Det kommer att läggas fokus på arbetsplatsens eget interna lärande och genom att samtliga 

personalgrupper inom respektive organisation finns representerade, kommer en grund till goda 

långsiktiga lärande miljöer att läggas. 

 

Under mobiliseringsfasen har projektteamet arbetat fram ett antal ledord som ska genomsyra 

ENTRIS 2.0:s- aktiviteter: 

 Glädje 

 Inspiration 

 Ny kunskap 

 Handlingskraft 

 Stöd 

 

Under genomförandefasens samtliga arrangemang kommer dessa ledord vara tydliga, detta 

skapar bra förutsättningar för goda lärande miljöer. I bilaga 6, ”Beskrivning av hur ENTRIS 2.0 

avser att arbeta med programkriteriet Lärande miljö” finns mer information. 

 

9. Transnationell verksamhet  

Vilken transnationell verksamhet avser ni att genomföra i projektet och hur är den 

kopplad till problem- och målanalys? Vilka är involverade? Vad är det förväntade 

mervärdet? Redovisa också  vilka kontakter ni haft med projekt och aktörer i andra 

medlemsstater; i förekommande fall bifoga avsiktsförklaringar eller andra dokument från 

potentiella partner. 

 

Inom Europeiska unionen har man gemensamt, genom Europaparlamentets och Rådets 

rekommendation, identifierat åtta olika nyckelkompetenser för livslångt lärande. Man har 

kommit fram till att alla medborgare i dagens samhälle behöver ett livslångt lärande, eftersom 

den europeiska arbetskraftens kunskaper, färdigheter och kunnande spelar stor roll för 

innovationen inom EU, och för dess produktivitet och konkurrenskraft.  

 

Detta gör att den problem- och behovsbild som beskrivs för ENTRIS 2.0, (se bilaga X, 

”Fördjupad problemformulering”) i mångt och mycket är gemensam för större delen av Europa, 

vilket innebär att vi har en gemensam utmaning och ett uppdrag som utgör bra grogrund, 

intresse och motivation för ett transnationellt arbete.  

 

Nyttan av transnationellt arbete på individ- och verksamhetsnivå är att se lärandet i ett större 

sammanhang, både gällande det som förenar oss som EU-medborgare, men också när det gäller 

kulturella och sociala olikheter som vi kan lära av. Till exempel kan ENTRIS 2.0:s utgångspunkt 

att ett utvecklat entreprenöriellt förhållningssätt i skolan, leder till bättre hälsa för samtlig 

personal, vara intressant ett europeiskt perspektiv. 

 

Barn och unga lever i en mer internationaliserad och global tillvaro, och söker sig allt oftare 

utanför landets gränser för att studera eller arbeta. Arbetskraftsutbyte mellan nordiska länder, 

inte minst med vårt geografiska läge gentemot Danmark, är en del av samhällsutvecklingen. 



    

  

 
   
   

   
 

 

19 (33)  

   

Detta medverkar till att skolans personal måste lyfta blicken från det egna ämnet och den egna 

skolan och aktivt ta del av det som händer och sker, inte minst med tanke på deras roll som 

förebilder för barn och unga.  

 

Genom att använda entreprenörskap i skolan som en gemensam ingång för lärande på såväl 

individ- som verksamhetsnivå, skapas förståelse för globala sammanhang, vikten av ökad 

innovation, produktivitet och konkurrens. 
 
Följande kontakter har identifierats och innebär att ett utvecklat erfarenhetsutbyte kommer att 
ske under genomförandefasen: 

 ENSPIRE EU- (Entrepreneurial Inspiration for the European Union), ett 

samarbetsprojekt som omfattar elva europeiska regioner. Projektet arrangerar ett antal 

olika konferenser som ENTRIS 2.0 har för avsikt att delta i. Däremellan kommer 

kontinuerlig kontakt att hållas. 

 Fonden for Entreprenorskab i Danmark, bl. a ansvarig för implementering av den 

danska strategin för entreprenörskap inom utbildningssystemet. Ett besök genomfördes 

i maj. Under hösten kommer denna grupp att bjudas in till ENTRIS 2.0 för planering av 

fortsatt utbyte. 

 Kontakter i Norge, Finland och Island. Dessa kommer att kontaktas för att hitta 

gemensamma beröringspunkter att diskutera kring. 

 

Resultat från samtliga utbyten kommer att delges ENTRIS 2.0:s målgrupp via nyhetsbrev, 

hemsida, Mötesplats ENTRIS 2.0 samt övriga aktiviteter. 
 
För mer detaljerad information se bilaga 11, ”Transnationalitet i ENTRIS 2.0” 

  

10. Regionalfondsinsatser i projektet  

Vilka insatser av regionalfondskaraktär avser ni att genomföra och hur är dessa kopplade 

till problemanalys och målanalys? Vad är det förväntade mervärdet av insatserna? 
 

Följande regionalfondsinsatser har identifierats under kartläggningsarbetet som prioriterade 
områden för att möta de behov som finns inom målgruppen, samt för att vidareutveckla 
samarbetet mellan skola och arbetsliv.   
 

Digital plattform 

Med ökad insyn i skolors arbete kommer omvärlden att kunna öka sin påverkan i skolors arbete 

för att förbättra utbildningen samt göra elever/studenter mer anställningsbara. I takt med 

generationsväxling och ökat krav på spetskompetens får arbetsgivare möjlighet att samverka 

med utbildningar vilket genererar utökat kontaktnät samt större möjligheter för praktikplatser. 

Andra organisationer, föreningar, stiftelser etc. glöms ofta bort som framtida arbetsgivare vilket 

här skulle kunna få utrymme för samverkan med skolan.   

 

Målgruppen för en digital plattform är skolor/utbildningsanordnare, näringsliv, föreningsliv, 

ideella föreningar, stiftelser etc. Spridning kommer att ske i redan upprättade kanaler via 

ENTRIS 2.0 befintliga kontaktnät. Ytterligare marknadsföring kommer att ske via operativa 
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besök, mässor, kommuners näringslivsstrateger, företagarföreningar etc. vilket till stor del 

kräver direkt närvaro av representant från ENTRIS 2.0. 

 
Föreläsningar 

Genom att anordna föreläsningar med intressanta föreläsare och ämnen som berör 

företag/näringsliv, politiker och andra företrädare för omvärlden kan samverkan skola/arbetsliv 

och omvärld förbättras.  

 
Mötesplatser/nätverksträffar 

För att kunna arbeta fram konkreta metoder för samverkan mellan skola och omvärld krävs det 

att skola och omvärld förenas i sina tankar. Genom en aktiv diskussion med kontinuitet kan 

detta bli verklighet.  

 

11. Lärande, uppföljning och utvärdering  

För att eftersträva lärande och ge kunskap av värde för en god styrning av projektet, samt 

möjligheter att uttala sig om projektets måluppfyllelse:   

 

a) Hur avser ni att arbeta med en lärandeansats för att höja kvaliteten i projektet: Hur 

kommer utvärderingen att utformas? På vilket sätt kommer den att bidra till att 

projektet får bättre genomslagskraft för de resultat som uppnås? Vilken process 

förväntar ni er för att ta till vara framkomna iakttagelser och resultat. 

 

Utvärderingen av ENTRIS 2.0 kommer att vara en del av lärande- och utvecklingsprocessen 

inom projektet. Internt genom individuella reflektioner, personliga samtal med 

projektledningen och samtal i grupp. 

 

Den externa utvärderingsinsatsen sker genom följeforskning vilket innebär att utvärderarna 

med vetenskapliga metoder på ett systematiskt sätt beskriver, analyserar och värderar projektets 

funktionalitet och måluppfyllelse.  

 

De externa utvärderarna finns med under hela projektprocessen och återför kontinuerligt 

utvärderingsinformation till projektet (projektledning, projektteam och styrgrupp) i syfte att 

vara ett stöd i projektprocessen och att bidra till lärande samt säkerställa kvaliteten.  

 

Framtidsutbildning AB avser att jobba ur ett processutvärderingsperspektiv: 
 Att följa projektet från dess början till slut och underhand bidra till lärande och styrning 

ur oberoende synvinkel. 

 Att fungera som en dialogpartner och ge kontinuerligt stöd till projektägare, styrgrupp 
och projektledning för att uppmärksamma projektets utveckling. 

 Att kontinuerligt samla in kvantitativ och kvalitativ information som ska utgöra underlag 
för beskrivningar, värderingar och analyser av de utvärderingsområden som ska belysas 
i utvärderingen. 

 Att genomföra lärande och processtödjande möten. 

 Att medverka vid i förfrågningsunderlaget angivna seminarier och konferenser på önskat 
sätt. 
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 Att delge synpunkter, återkoppla resultat samt uppmärksamma projektledningen på 
projektets målinriktning och utvecklingsmöjligheter. 

 
Målet är att utvärderingen ska komma till nytta i utvecklingen av projektverksamheten och bidra 
till att projektet genomförs effektivt och styr mot uppsatta mål.   
 
Avsikten är att deltagande arbetsorganisationer ska egenutvärdera sitt deltagande i ENTRIS 2.0, 
för att säkerställa utvecklingsarbetets framskridande på den egna arbetsplatsen.  
 
Både externa och anställda utbildare ska genomföra egenutvärderingar avseende den aktuella 
insatsen. Utvärderingarna kommer även att innehålla frågeställningar som ska användas som 
underlag för den extrene utvärderaren.  

 

b)  Hur avser ni att följa upp projektet?  
 
Projektet kommer att följas upp såväl internt som externt. Internt sker utvärderingen individuellt 
via de loggböcker som de anställda månadsvis rapporterar till projektledningen samt i  grupp vid 
kontinuerliga projektteammöten.   
 
Dessutom kommer personalen att genomföra små utvärderingar/temperatur-mätningar efter i 
samband med genomförda aktiviter, där intern personal ansvarar för genomförandet. Syftet är 
att ta reda på målgruppens synpunkter och på så sätt ständigt kvalitetssäkra och göra 
förbättringar. 
 
Den extrena utvärderingen ansvarar Framtidsutbildning AB för genom sitt uppdrag att 
genomföra uppföljning och utvärdering genom följeforskning samt fördjupad 
processutvärdering av ENTRIS 2.0.  
 
Utvärderingen genomförs på två nivåer. Den grundläggande nivån utgörs av en process- och 
resultatutvärdering av hela projektet. Därutöver kommer en fördjupad processutvärdering som 
mer ingående utvärderar sambandet mellan entreprenöriellt lärande, hälsoeffekter och 
verksamhetsutveckling att genomföras inom fyra utvalda organisationer att ske.  

 

Ur ett resultatperspektiv kommer den externe utvärderingen att fokusera på följande åtgärder: 

 Redovisa det faktiska resultatet i förhållande till utsatta mål. 
 Redovisa den upplevda nyttan hos de medverkande deltagarna, ansvariga och 

verksamhet. 

 Beskriva aktiviteter och arbetsmetoder. 

 Redovisa framgångsfaktorer, styrkor och svagheter. 
 
Sammantagna resultat återförs till projektledning som underlag för kvalitetssäkring och 
utveckling av ENTRIS 2.0 samt tas upp i styrgruppen som underlag för styrningen av projektet. 

 

c) Vilka är projektets indikatorer för att mäta måluppfyllelse? Indikatorerna formuleras 

i relation till delmålen och projektmålet och är mätpunkter som berättar något om 

projektets utveckling och resultat.  Ange vad som är verifikationskällan till varje 

indikator, det vill säga hur hittar man måttet/indikatorn (genom exempelvis 

intervjuer, enkäter?). 
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För att kunna mäta de faktiska resultaten har följande typer av indikatorer utarbetats i 

samarbete mellan projektledning och ansvarig utvärderare: 

 Följande ESF-indikatorer är aktuella för ENTRIS 2.0: 

o Antal arbetsställen som påbörjat deltagande i projektet, per år och totalt, fördelade 

på antal anställda, bransch och arbetsmarknadssektor. 

o Antal individer som påbörjat deltagande i projektet, per år och totalt, uppdelat på 

kön samt åldersgrupperna 16-24 år, 25-54 år, 55-64 år samt övriga. 

o Genomsnittligt utbetalt stöd per deltagare i genomförandeprojektet. 

o Antal deltagartimmar. 

o Antal deltagare med inriktning på de olika diskrimineringsgrunderna (etnicitet 

och funktionshinder). 

o Antal projekt som gått från förprojektering till genomförandefas. 

o Antal deltagare i projekt med inriktning på att förebygga långtidssjukskrivningar. 

Verifikationskälla: Projektadministrativa underlag 

 Dessutom tillkommer följande indikatorer: 

o Deltagarantal fördelat på kommunala skolor respektive friskolor. 

o Deltagarantal fördelat på utbildningsstadier; förskola, grundskola (låg, mellan och 

hög), gymnasium och vuxenutbildning. 

o Deltagarantal fördelat på personalkategorier; ledning, administrativ personal, 

pedagogisk personal, studie- och yrkesvägledare samt annan. 

Verifikationskälla: Projektadministrativa underlag 

 Indikatorer för i projektansökan angivna prestationsmål. Dessa redovisas som typ av 

insats, volym i insats samt när i tiden de genomförs. 

Verifikationskälla: Projektadministrativa underlag 

 Resultat- och effektmål redovisas generellt med följande indikatorer; typ av insats, 

volym i insats samt upplevd påverkan av insatsen. Där kvantifierade målsättningar finns 

mäts dessa mot i ansökan angivna procentsatser.  

Verifikationskälla: Enkäter, grupp- och djupintervjuer 

 Beskrivningar och analyser av effekter på personalens hälsa, organisationens 

pedagogiska förhållningssätt samt på prevention av långtidssjukskrivningar, i de fyra 

skolor som speciellt kommer att följas, kommer att fokusera på i vilken utsträckning 

samt på vilka sätt skolorna har förändrats som en följd av projektets insatser.   

Verifikationskälla: Hälsoenkäter samt djupintervjuer  

 

I vissa fall kommer det att vara möjligt att konstruera index alternativt att ange nivåer som 

underlättar jämförelser av effekter. Detta kan t.ex. avse på vilken nivå organisationen befinner 

sig i utvecklingen av ett entreprenöriellt förhållningssätt, upplevelsen av den psykosociala 

arbetsmiljön och den egna hälsan.  

Mer information om indikatorer se bilaga 15.  

 

d) Beskriv vilka  kompetenser som kommer att finnas med i arbetet med uppföljning 

och utvärdering. Vem eller vilka är utsedda som utvärderare? 
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Framtidsutbildning AB är anvarig extern utvärderare av ENTRIS 2.0 och framhåller följande 

kompetenser: 

 Samtliga anställda samt anlitade externa resurser har kompetens i forskningsmetodik. 
 Ansvarig utvärderare är utbildad följeforskare. 
 God förmåga att kombinera närhet med kritisk distans. 
 Kännedom om verksamhetsområdet. 
 Majoriteten av Framtidsutbildning AB:s uppdrag har anknytning till Europeiska 

Socialfonden, vilket ger dem god kännedom om Europeiska Socialfonden och 
förutsättningar för stöd till projektet. 

 De arbetar sedan flera år tillbaka med metodiken On-Going Evaluation vilket främjar 
lärande i projektet. 

 Omfattande erfarenhet av tidigare samverkansprojekt och god kännedom om 
målgruppen. 

 De har tidigare erfarenhet av arbete kopplat till långsiktiga effekter och strategisk 
påverkan. 

 De jobbar i team vilket bidrar till en ökad objektiv utgångspunkt och tillgänglighet för 
projektet. 

 De jobbar i samtliga projekt med jämställdhet och tillgänglighet. 

Mer information om lärande, uppföljning och utvärdering finns i dokumentet ”Uppföljning och 

utvärdering av ENTRIS 2.0” bilaga 16. 

 

Utvärdering och uppföljning är en del i projektets kunskaps- och lärandeprocess, varför vi 

tillsammans med den extrene utvärderaren har kommit överens om att det är viktigt med en viss 

flexibilitet i utvärdringsupplägget. Detta med tanke på att projektets förutsättningar kan 

förändras och/eller utvärderingsupplägget kring vilken kunskap som är viktig att tillföra 

projektet kan behöva omprioriteras. 

 

12. Riskanalys och riskhantering  

 

a)   Vilka faktorer bedömer ni kan påverka projektets måluppfyllelse negativt?  

 

Enligt genomförd riskanalys kan följande faktorer särskilt nämnas i samband med risker för 

projektets måluppfyllelse: 

 Svårt att hinna erbjuda alla aktiviteter inom planerad tid. 

 Ekonomiskt kunna tillmöteså alla behov som framkommit från målgruppen. 

 Anställd personal i projektorganisationen slutar sin anställning. 

 Att deltagarna ej finner tid eller prioriterar att delta i erbjudna insatser. 

 Budgetposterna är felberäknade fast ramen för total budget stämmer. 

För mer detaljerad information se bilaga 7, ”Specificerad riskanalys”. 

 

b)   Om en risk blir verklighet, vilka åtgärder blir angelägna att vidta för att undvika att 

måluppfyllelse påverkas negativt? 

 

Genom tydlig kommunikation med målgruppen kan flera risker elimineras. Vi måste hela tiden 

vara lyhörda för målgruppens synpunkter och agerande. I den kontinuerliga handledningen och 
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processtödet till skolorna, ingår även att hjälpa skolorna att skapa handlingsutrymme och 

prioritera, på detta sätt ger vi dem argument för att ett fortsatt deltagande i ENTRIS 2.0 är 

värdefullt.  

 

Vid t ex tecken på att någon organisation inte deltar i tidigare angiven utsträckning kan en tidig 

diskussion underlätta fortsatt deltagande. Förändringar och justeringar ska ses som ett lärande 

även för oss i projektteamet. Genom kontinuerlig intern och extern uppföljning och utvärdering 

uppmärksammas ev. tillkommande risker under genomförandefasen, troligen i ett tidigt skede, 

vilket underlättar arbetet med att vidta åtgärder. 

 

För mer detaljerad information kring åtgärdsförslag kopplad till respektive identifierad risk se 

bilaga 7, ”Specificerad riskanalys”. 

 
13. Resursplanering  

a) Beskriv projektorganisationens uppbyggnad och funktion, vilken kompetens som 
finns och behövs? Vilka externa tjänster avser projektet att köpa?   

 
Resursplanering för genomförandefasen av ENTRIS 2.0: 

 

 Projektägare 
Kommunförbundet Skåne, Kfsk, är projektägare och officiell stödmottagare till ENTRIS 2.0. 
Kfsk bär därmed det övergripande juridiska och ekonomiska ansvaret för projektet, med mandat 
att besluta om projektets verksamhet och ekonomi.  Siv Wilborgsson är ordinarie 
skolhandläggare på Kfsk och projektansvarig.  

 

 Styrgrupp  
Styrgruppen för ENTRIS 2.0 ansvarar för att projektet genomförs på ett sådant sätt som 
fastställts i beviljad ansökan och den för genomförandefasen framtagna projektplanen.  

 
Styrgruppen leds av ordinarie skolhandläggare på Kommunförbundet Skåne, med ordinarie 
handläggare för näringslivsfrågor i samma organisation som biträdande ordförande. Övriga 
ledamöter utgörs av anställda på Kfsk samt företrädare för Region Skåne, Malmö högskola, 
Företagarna och högskolan Kristianstad. 

 
 Referensgrupp  

Referensgruppen för ENTRIS 2,0 ska ge projektet bred förankring säkerställa kvaliteten på 
genomförandet.  

 
Referensgruppen leds av ordinarie skolhandläggare på Kommunförbundet Skåne, med ordinarie 
handläggare för näringslivsfrågor i samma organisation som biträdande ordförande. Övriga 
ledamöter utgörs av anställda på Kfsk samt företrädare från målgruppen, arbetstagar-
organisationer, näringslivets branschorganisationer, kommunernas näringslivskontor samt 
andra intressenter.  

 
 Projektledning 

Projektledningen har det övergripande ansvaret för att projektets resultat blir i enlighet med 
uppgjorda planer i den av ESF-rådet beviljade ansökan för ENTRIS.  Projektledningen betår av 
en projektledare och en biträdande projektledare. 
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 Operativ arbetsgrupp/Projektteam 
Den operativa arbetsgruppen ansvarar för att projektets aktiviteter genomförs enligt uppsatta 
planer, och har därmed beslutsrätt för frågor av operativ art gällande projektets aktiviteter. 
Arbetsgruppens kärna utgörs av projektledaren, biträdande projektledaren, processledarna och 
regioncoachen. Gruppen förstärks vid behov med andra personella kompetenser/resurser. 

 

 Arbetsgrupp/Mötesplats ENTRIS 2.0 
Arbetsgruppen ska komma med input till projektledningen för att säkerställa projektkvalitén och 
skapa delaktighet. Den ska fungera som en kommunikationskanal samt mötesplats för lärande 
och erfarenhetsutbyte,. Arbetsgruppen leds av projektledningen och består av företrädare för 
samtliga deltagande organisationer. 
 

 Processledning 
Processledningen för ENTRIS 2.0 ansvarar för att genomföra ett stort antal av projektets 
planerade aktiviteter. Processlednigen utgörs av i nuläget av tre processledare och en 
regioncoach. Projektledningen har för avsikt att anställa ytteligare en processledare på 50% av 
en heltidsanställning. 

 
 Utbildare/Föreläsare 

Extern resurs för vissa utbildningar/föreläsningar upphandlas/rekryteras under projektets 
genomförande efter de behov som framkommit i kartläggningen. 
 

 Extern utvärdering 
Framtidsutbildning AB har upphandlats som extern resurs för att genomföra uppföljning och 
utvärdering samt fördjupad processutvärdering av ENTRIS 2.0. 

 
 Ekonomi  

Kfsk ekonom Dorthy Carlsson arbetar 10% av en heltidsanställning med ENTRIS 2.0. 
 

 Administration 
Projektet har för avsikt att anställa en projektassistent på 50%av en heltidstjänst för 
genomförandefasen. 
 
Avvikelse 
I ansökan har huvudprojektledarens anställning angetts till 80% av en heltidstjänstgöring. 
Denna procentsats är otillräcklig i förhållande till omfattningen av arbetsuppgifterna, vilket 
medför att huvudprojektledarens tjänstgöringsomfattning istället beräknas att uppgå till 90% av 
en heltidstjänst under genomförandefasen. 
 

b) Utrustning och lokaler. Vilka tillgänglighetsaspekter är identifierade?  
 
Tillgänglighetsperspektivet på nyttjade  lokaler och utrustning kommer att tas i beaktning och 
säkerställas genom ”Checklista för lokaler”, se bilaga 14. 

 

Som exempel kan det nämnas att det säkerställs att lokalerna är tillgängliga för samtliga 

deltagande aktörer samt personer med olika former av funktionshinder, som t ex astma/allergi, 

övervikt, synnedsättning/färgblindhet, nedsatt rörelseförmåga, hörselnedsättning. 

 

Det ska vara möjligt för personer med funktionshinder att förflytta sig till, in i och inne i en 

byggnad samt att använda lokaler i densamme. Checklistan innehåller även kompletterande 
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information för utformning av vissa rum och av vissa detaljer i byggnaden eller i den närmaste 

utemiljön. 

 

c) Hur företrädare för målgruppen och samverkanspartner  ska engageras i projektets 

styr- eller arbetsgrupper.  
 
Projektets regionala samverkanspartners, Region Skåne, Malmö högskola, Företagarna och 
högskolan Kristianstad, ingår som ordinarie ledamöter i styrgruppen för ENTRIS 2.0. 
 
Företrädare för målgruppen deltar i projektets referensgrupp, där också företrädare för 
Skolledarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Arbetsmiljöverket deltar som 
ordinarie ledamöter. 

 
Mer information, ansvarsfördelning, aktivitets- och tidplan finns i bifogad projektplan, bilaga 5. 

 
ENTRIS 2.0 har för avsikt att följa ovan angiven resursfördelningen. Dock kan det under 
genomförandefasen komma att ske förändringar vilka vi i nuläget inte kan förutse, som gör att 
prioriteringar och omfördelning av resursfördelningen kan komma att ske. 

 

Ansvarsfördelning återges lämpligen i aktivitets- och tidplanen, medan resurser i form av budget 

beskrivs  längre fram i rapporten.  

 

14. Tids- och aktivitetsplan  

Åskådliggör det ni beskrivit hittills i avsnitten ovan i en tids- och aktivitetsplan. 

Aktiviteterna beskriver hur ni planerar att uppnå era mål - de utgör medel att uppnå 

målen. Därför blir helheten tydlig om ni kopplar aktiviteterna till respektive delmål i 

aktivitetsplanen.  

 

Ange beräknad tidpunkt för genomförande av de mer omfattande aktiviteterna. Om 

möjligt redan i detta läge ange även vilka som är ansvariga för respektive aktivitet. Ert 

projekts tids- och aktivitetsplan är ett  levande dokument och kan revideras! 

 

Några exempel: 

Utbildning av processledare (ansvar: projektgrupp), Uppföljning av metodtillämpning 

(ansvar: projektgrupp), Kontinuerliga möten samverkansparterna (ansvar: styrgrupp),  

Uppföljning av deltagarmedverkan (ansvar: projektgrupp och deltagare), Utbildning 

av ledningen (ansvar: styrgrupp), Analys av utvärderingsresultat: styrgrupp, 

Metodutveckling i samverkan (ansvar: styrgrupp).  

 

För projekt inom Programområde 1: Tydliggör här bland annat vilka 

kompetensutvecklingsinsatser  som blir aktuella och vilka som ska ta del av insatserna.  

 

För projekt inom Programområde 2: Tydliggör här bland annat vilka aktiviteter som 

målgruppen deltar i. Det är viktigt att beskriva om problemanalysen identifierat att det 

finns individuella skillnader  vad gäller förmåga för personerna i målgruppen att delta 
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i projektet på heltid.  Detta kommer sedan ligga till grund för vad som räknas som 

godkänd medfinansiering av deltagarersättning.  

 

 

Aktivitet och tidplan avseende genomförandefasen för ENTRIS 2.0   
1. Projektplan – ENTRIS 2.0 följer framtagen projekt-/genomförandeplan, vilken vid 

behov kan revideras.  
Ansvar: Anställd personal 

 
2. Kick-Off - en gemensam formell start, ENTRIS 2.0 kastar loss!, hålls för samtliga deltagande 

organisationer.  
Omfattning: 1-3 timmar 
Målgrupp: samtlig personal 
Beräknat antal deltagande organisationer: 46 
Ansvar: anställd personal  
 

3. Kompetensutvecklingsinsatser för formellt lärande enligt följande: 
Entreprenöriellt lärande 
Vad är entreprenöriellt lärande?  
Omfattning: 7 utbildningar á 2 dagar 
Målgrupp: alla personalgrupper 
Beräknat deltagarantal: minst 400 
Ansvar: anställd personal  
 
Vi jobbar med entreprenöriellt lärande!  
Individuell utbilding/Arbetslagsutbildning 
Omfattning: 4 utbildningar á 3,5 dagar/3 utbildningar á 6 dagar 
Målgrupp: pedagoger samt hela arbetslag 
Beräknat deltagarantal: 240/minst 240 
Ansvar: upphandlad extern resurs 
 
Entreprenöriellt lärande och kvalitet  
Omfattning: 3 utbildningar á 2 dagar 
Målgrupp: pedagoger med tidigare erfarenhet av entreprenöriellt lärande 
Beräknat deltagarantal: 120 
Ansvar: upphandlad extern resurs 

 
Coachning 
Coachning i en entreprenöriell skola  
Omfattning: 10 utbildningar á 4 halvdagar 
Målgrupp: all personal 
Beräknat deltagarantal: 250 
Ansvar: anställd personal 
 
Ledarskap 
En entreprenöriell skola ur ett ledningsperspektiv  
Omfattning: 2 utbildningar á 2,5 dagar 
Målgrupp: rektorer och verksamhetsledare 
Beräknat deltagarantal: 60 
Ansvar: anställd personal samt extern resurs 
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Att leda entreprenöriell utveckling på din skola  
Omfattning: 4 utbildningar á 3,5 dagar 
Målgrupp: utvecklingsmotorer och arbetslagsledare 
Beräknat deltagarantal: 120 
Ansvar: anställd personal samt extern resurs 
 
Samverkan skola/arbetsliv 
Samverkan skola/arbetsliv - hela skolans ansvar  
Omfattning: 4 utbildningar á totalt 3 dagar 
Målgrupp: all personal  
Beräknat deltagarantal: 160 
Ansvar: anställd personal samt vid behov extra extern resurs 
 
Hälsa 
Lär känna dig själv och andra!  
Omfattning: 5 utbildningar á 2 dagar 
Målgrupp: all personal 
Beräknat deltagarantal: 180 
Ansvar: upphandlad extern resurs 
 
Att må bra på jobbet  
Omfattning: 6 utbildningar á 2-dagar 
Målgrupp: all personal 
Beräknat deltagarantal: 220 
Ansvar: upphandlad extern resurs 
 
Interaktivt lärande/digital kompetens 
Bli vän med datorns möjligheter  
Omfattning: 1 dagsutbildningar om totalt 4 dagar 
Målgrupp: all personal  
Beräknat deltagarantal: totalt 100 
Ansvar: upphandlad extern resurs 

 
4. Kompetensutvecklingsinsatser för icke formellt lärande enligt följande: 

Nätverksträffar 
Gemensamma nätverksträffar  
Omfattning: minst 5 träffar 
Målgrupp: all personal  
Beräknat deltagarantal: 20-60 deltagare/träff 
Ansvar: anställd personal samt extern resurs  
 
ENTRIS-expressen  
Föreläsningsserie  
Omfattning: totalt 5 föreläsnigstillfällen 
Målgrupp: all personal  
Beräknat deltagarantal: minst 30 deltagare/föreläsningstillfälle 
Ansvar: extern resurs samt intern samordning 

 
5. Kompetensutvecklingsinsatser för vardagslärande enligt följande:  

Handledning & processtöd 
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Arbetsplatsbaserade lärandeträffar 
Omfattning: Antal planerade träffar med stöd från ENTRIS 2.0 är minst 2/läsår. 
Målgrupp: all personal 
Ansvar: processledare, regioncoach och deltagare 
 
Coachning och handledning 
Omfattning: Omfattningen av insatsen kommer att ske i samråd med ansvarig 
processledare för den aktuella enheten samt efter prioritering av projektets personella 
resurser. 
Målgrupp: all personal  
Ansvar: processledare och regioncoach  
 
Lokala utvecklingsmotorer 
Omfattning: Omfattningen av insatsen kommer att ske i samråd med ansvarig 
processledare för den aktuella enheten samt efter prioritering av projektets personella 
resurser. 
Målgrupp: personal som ska fungera som utvecklingsmotorer på resp. arbetsplats 
Ansvar: processledare, regioncoach och deltagare 
 
Beräknat deltagarantal för hela insatsen: 50% av totalt antal deltagande organisationer. 

 
Öppet hus  
Processledningsstöd för erfarenhetsutbyte över organisationsgränser 
Omfattning: behovsstyrt 
Målgrupp: all personal 
Beräknat deltagarantal: 30% av totalt antal deltagande organisationer. 
Ansvar: processledare, regioncoach och deltagare 

 
6. Samverkan skola/arbetsliv  

Delmål gällande regionalfondsinsats med fokus på SSA 

ENTRIS 2.0 ska 

 genomföra minst 2 gemensamma operativa mötesplatser för lärande och 
samverkan, där minst en företrädare från respektive skolform deltar tillsammans 
med företrädare från minst två företagarföreningar och ett kommunalt 
näringslivskontor. De ska tillsammans ta fram minst tre exempel på konkreta 
metoder för samverkan mellan skola och omvärld, varav minst två av metoderna ska 
ha använts och utvärderats av deltagare i ENTRIS 2.0. 

 genomföra minst 2 föreläsningar inom ramen för ENTRIS-expressen, med fokus på 
samverkan skola/arbetsliv, där företrädare från deltagande organisationer, 
företrädare från näringsliv, övriga arbets- och föreningsliv samt företrädare från 
kommunernas barn- och ungdoms samt näringslivskontor inbjuds att delta. 

 under förutsättning att ingen befintlig digital plattform som motsvarar målgruppens 
krav och behov finns tillgänglig, ska en gemensam webbportal upprättas för att 
underlätta implementering av entreprenöriella lärprocesser och samverkan 
skola/arbetsliv samt bidra till vidareutveckling av verksamheten. Den ska innehålla 
möjligheter för alla intresserade att sprida lärande exempel.  

 under förutsättning att ingen befintlig digital plattform som motsvarar målgruppens 
krav och behov finns tillgänglig, ska en gemensam webbportal upprättas för att 
underlätta och möjliggöra anskaffning och bokning av praktikplatser. 
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7. Informations- och kunskapsspridning samt kompetensutvecklingsinsatser baserat på 
interaktivt lärande 
Utgår – delar av innehållet återfinns istället under aktiviteterna 3,4 och 6. 

 
8. Förankrings- och informationsspridning – kontinuerligt arbete.  

Ansvar: Anställd personal  

 
9. Konferenser - två konferenser under genomförandefasen, den första under våren 2012 

och den andra våren 2013. 
Omfattning: 1 spridningskonferens och 1 avslutningskonferen 
Målgrupp: all personal  
Beräknat deltagarantal: 200-250 deltagare/konferens 
Ansvar: extern resurs, anställd personal samt intresserade deltagare 

 
10. Nyhetsbrev – ett nyhetsbrev/månad tas fram undantaget sommarmånaderna juni/juli 

som en del i informationsspridningen.  
Ansvar: anställd personal 
 

11. Hemsida – kontinerligt underhåll av www.kfsk.se/entris  
Ansvar: anställd personal 

 
12. Samverkan med andra regioner och nationella nätverk – främst med STEPS, ett ESF-

projekt i Västra Götaland, men också via regional och nationella nätverk som 
exempelvis: Nelis - Nätverket för entreprenöriellt lärande i skolan och SSA - Samverkan 
Skola Arbetsliv.  
Ansvar: anställd personal 
 

13. Omvärldsbevakning – kontinuerlig omvärldsbevakning via oila forum som exempelvis 
media, skolverket, referensgrupp samt genom deltagande i olika konferenser och 
seminarier. 
Ansvar: anställd personal 
 

14. Transnationalitet - för att sprida egna erfarenheter men också ta del av andras arbete 
inom EU.  
Ansvar: anställd personal 
 

15. Skriftligt förankrings- informations- och kunskapsspridningsmaterial och 
utbildningsmaterial tas fram för spridning och distribution inom målgruppen samt till 
övriga mottagare av projektresultat. 
Ansvar: extern resurs samt i viss mån även anställd personal 

16. Projektmöten – flera olika projektmöten kommer att hållas, se nedan: 
- Styrgruppsmöte - styrgruppen ska följa genomförande, utveckling och 

budget samt vara en stödjande resurs för ENTRIS 2.0 och ta upp 
strategiska frågor av betydelse för projektets genomförande. 
Omfattning: 2 möten/halvår under projektet 
Ansvar: anställd personal och samarbetspartners 

- Referensgruppsmöte – referensgruppen ska fungera som ”bollplank” till 
projektledningen i syfte att ge projektet bred förankring och säkerställa projektets 
kvalitet. 
Omfattning: 1 möte/halvår under projektet 

 Ansvar: anställd personal, deltagare och övriga intressenter i referensgruppen 

http://www.kfsk.se/entris
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- Arbetsgruppsmöte/Mötesplats ENTRIS 2.0 – för att ge projektledningen input och 

säkerställa hög kvalitet, god kommunikation och kontinuerlig avstämning med 

målgruppen. Deltagarna ansvarar för att vara en kommunikationskanal mellan 

projektledning och den egna arbetsplatsen. 

 Omfattning: 1 möte/halvår under projektet 

 Ansvar: anställd personal och kontaktpersoner från målgruppen 
- Interna operativa arbetsgruppsmöten/Projektteam - för att säkerställa att projekt 

sker i enlighet med tids- och aktivitetsplanen, samt styrs mot satta mål.  
 Omfattning: kontinuerliga möten 
 Ansvar: anställd personal 

 
17. Projektledning och administration – genomföra kontinuerligt projektlednings- och 

administrationsarbete. 
Ansvar: anställd personal 
 

18. Budget – genomföra kontinuerligt budgetarbete, rapportera till finansiär och ta fram 
budgetprognoser som underlag till projektets styrgruppmöten. 
Omfattning: rapportering till ESF-rådet 1 gång/månad samt till styrgrupp 2 
gånger/halvår. 
Ansvar: anställd personal 
 

19. Intern uppföljning och lägesrapportering - sker kontinuerligt med fokus på resultat och 
kvalitet. Sammanställning redovisas i kontinuerliga lägesrapporter till finansiär och 
styrgrupp.  
Omfattning: rapportering till ESF-rådet 1 gång/månad, lägesrapporter till styrgrupp 2 
gånger/halvår 
Ansvar: anställd personal 

 
20. Extern uppföljning och utvärdering – sker genom följeforskning och är en del av 

lärande- och utvecklingsprocessen inom projektet.  
Ansvar: extern resurs 
 

21. Slutrapport – tas fram för att belysa projektets resultat tas till finansiären. 
Ansvar: anställd personal 

 
Mer information framgår av dokumentet ”Tid- och aktivitetsplan” bilaga 17. 
 
Avvikelse 
Aktivitet 7 - Informations- och kunskapsspridning samt kompetensutvecklingsinsatser baserat 
på interaktivt lärande har utgått som en enskilt prioriterad aktivitet i tid- och aktivitetsplanen. 
Delar av innehållet kommer istället att återfinnas under aktiviteterna 3,4 och 6. 

 

15. Reviderad budget för genomförandeprojektet 

I det fall ert projekt lämnat in en reviderad budget inför genomförandefasen, gör 

gärna eventuella kommenterarer till denna här.   
 

 ENTRIS 2.0 har efter genomförd mobiliseringsfas fått ett budgetöverskott. 
Differensen från genomförd mobiliseringsfas önskas tas med till 
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genomförandefasen  och fördelas mellan posterna ”Insatser för 
regionalfondsstruktur” samt ”Löner”.   
 
Fördelningen på dessa poster beror på att inga medel i tidigare budget har 
avsatts för regionalfondsinsatser samt att huvudprojektledaren, på grund av 
ökad arbetsbelastning, går från 80% till 90% tjänstgöringsgrad under 
genomförandefasen. 

 

 Samtliga angivna lönekostnader är inklusive löneökning. 
 

 Samtliga tidigare budgetkostnader för  insatser kring ”Samverkan 
skola/arbetsliv” flyttas till posten ”Insatser för regionalfondsstruktur”. 

 
 Kostnaden för anställdas resor bedöms bli högre än tidigare beräknat, dessa 

poster har därför ökats. 
 

 Beloppet gällande ”Support för deltagarhantering” har minskats eftersom en 
mer kostnadseffektiv lösning har nyttjats och även utformats så att anställda 
kan sköta uppdatering av denna under genomförandefasen.  

 

 Under ”Uppföljning och utvärdering” har ”Resor” och ”Material” tagits bort 
eftersom antagen offert hade ett totalpris där alla kostnader i samband med 
tjänsten var inkluderat.  

 

 Lokalkostnad för formella kompetensutvecklingsutbildningar som anställda 
planeras att hålla i, har krävt en ny post för detta.  

 
 Vissa mindre justeringar gällande Externa tjänster under ”Information och 

marknadsföring” har skett eftersom planerad projektassistent kommer att 
inneha dessa kompetenser. 

 

16. Medfinansiering  - avser projekt i programområde 2: 

Redogörelse för hur medfinansiering av genomförandefasen beräknats och säkrats. 

Gör en tydlig beskrivning av all medfinansiering i projektet: 

 

a) vem som medfinansierar och med vad, 

 

b)  på vilket sätt medfinansieringen rapporteras till projektägaren,  

 

c)  i de fall som deltagarersättning utgör medfinansiering - beräkningsgrund för 

deltagarersättningen samt hur projektet säkerställer en korrekt hantering av 

närvarorapportering, 

 

d) vilka åtgärder som vidtas i det fall planerad medfinansiering uteblir. 
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17. Utlysningsspecifika krav  

Vänligen redogör för hur projektet ska genomföras med hänvisning till andra krav som 

framgår av utlysningstexten och som inte berörts tidigare i rapporten.  

  
ENTRIS 2.0 har inget ytterligare att rapportera under denna punkt. 
 

Underskrift behörig företrädare för projektet 

 

 

 

Datum Namnteckning   Namnförtydligande 

 

Vänligen skriv ut avstämningsrapporten och skicka den undertecknad till Svenska ESF-rådet i aktuell 

region. Ett litet kom ihåg! Projektets sista lägesrapport för mobiliseringsfasen behöver också lämnas 

in för att stöd för mobiliseringsfasen ska kunna betalas ut.  

 

Stort tack för er rapport!  



Följeforsknings-
rapport del 1
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Sammanfattning 

ENTRIS 2.0 är en tämligen unik kompetensutvecklingsplattform för deltagande skolor att få stöd 

i att utveckla entreprenörskap och ett entreprenöriellt pedagogiskt förhållningssätt i 

verksamheten. Den röda tråden i projektets inriktning och uppbyggnad är att bidra till utveckling 

av lärande organisationer, entreprenöriella lärprocesser och bättre hälsa. 

Framtidsutbildning AB genomför en följeforskningsinsats i projektet med modellen för ”On – 

Going Evaluation” som grund. Utvärderingen utgår från projektets formulerade huvudsyfte: 

”Projektets huvudsyfte är att utveckla arbetsorganisationer med hjälp av verktygen och metoderna som används i 

det entreprenöriella lärandet, så att de deltagande organisationerna utvecklar positiva lärandemiljöer där den 

enskilde individen ges möjligheter till personlig utveckling och därmed ökat välbefinnande som medverkar till bättre 

hälsa. Detta sker samtidigt som entreprenöriellt lärande implementeras som ett pedagogiskt förhållningssätt i 

deltagande organisationer och som ett led i arbetet mot att förebygga långtidssjukskrivningar inom målgruppen”. 

Utvärderingsarbetet genomförs dels som en generell process-, resultat- och effektutvärdering och 

dels som en fördjupad processutvärdering. I denna första följeforskningsrapport redovisas 

beskrivningar och analyser som baseras på utvärderingsinsatser genomförda under perioden 

2011-06-01 – 2012-04-30. 

Rapportens uppläggning framgår av innehållsförteckningen. 

Utvärderingen visar att projektets verksamhet fungerar i stort sett på ett utmärkt sätt. Det finns 

en väl fungerande organisation. Information, kommunikation och dokumentation sköts på ett 

föredömligt sätt. Projektet har betydande resurser i form av ekonomiska medel för kompetens-

utvecklingsinsatser samt kompetent personal, såväl anställda som externa resurser. Det finns en 

tydlig strategi som bygger på erfarenheter både från egna tidigare projekt och liknande projekt 

som drivs av andra.  

I  det föregående ENTRIS - projektet blev det tydligt att det är en komplicerad process med ett 

antal friktionsfaktorer att ta steget till att införa och utveckla verksamheten i enlighet med ett 

entreprenöriellt pedagogiskt förhållningssätt. Denna bild har förstärkts under det första årets 

utvärderingsinsatser i ENTRIS 2.0.  

ENTRIS 2.0 erbjuder en tämligen unik kunskapsplattform för utveckling av entreprenöriellt 

lärande där de deltagande aktörerna i hög utsträckning har varit delaktiga i att forma 

kompetensutvecklingsplattformens struktur och innehåll. Det finns en bredd i utbudet av insatser 

som täcker behov av kompetensutveckling av olika slag och på olika nivåer och insatserna utgår 

från olika typer av lärande.  

Efterfrågan på de hälsoinriktade kompetensutvecklingsinsatserna är hög. Den fördjupade 

processutvärderingen visar att behoven av dessa utbildningar har en tydlig koppling till hur den 

upplevda arbetsmiljön ser ut i förskola och skola. 

Redovisningen av olika typer av lärande visar att 75 % av alla anmälningar rör insatser inom 

området formellt lärande. Hälsoutbildningarna utgör 38 % av anmälningarna inom området 
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formellt lärande och utbildningarna i entreprenöriellt lärande 27 %. Inom entreprenöriellt lärande 

har 71 % anmält sig till den grundläggande kursen och 29 % till fördjupningskursen. De 

redovisade siffrorna baseras på anmälningsöversikt daterad 2012-02-17. 

Utvärderarna drar slutsatsen att det fortfarande finns ett betydande behov av grundläggande 

utbildningsinsatser kring entreprenöriellt lärande. Samtidigt finns en tydlig efterfrågan på 

coachning som verktyg för att utveckla sitt eget arbetssätt. 

Av intervjuer med personal och uppföljningar av insatser framgår att ledningspersonal i liten 

utsträckning deltar i kompetensutvecklingsinsatser inom projektet. Detta är ett problem eftersom 

ledningens agerande har avgörande påverkan på förutsättningarna för implementering av 

entreprenörskap och ett entrprenöriellt förhållningssätt i förskola och skola.  

Genomförda insatser får i uppföljningarna i huvudsak positiva omdömen såväl beträffande 

struktur som innehåll men det finns också en konstruktiv kritik som projektet bör ta vara på. 

Oroande är att anmälningsfrekvensen hittills inte helt överensstämmer med gjord kartläggning. 

Efterfrågan på utbildningsplatser är mindre än planerat förutom vad gäller hälsoutbildningarna. 

Det finns också en otydlighet kring efterfrågan på handledning och processtöd. Projektet 

uppvisar en betydande lyhördhet och flexibilitet i anpassningen av utbudet och håller en hög 

engagemangsnivå. Utvärderarnas intryck är dock att många deltagande verksamheter kunde öka 

sin egen engagemangsnivå. Ett sätt att göra detta är att i ökande utsträckning efterfråga projektets 

processtöd samt regioncoachens kompetens. 

I alla verksamheter förefaller det finnas både de som ser möjligheter med entreprenörskap och 

entreprenöriellt lärande och de som är skeptiska. Begreppets upplevda otydlighet och koppling till 

företagande är två faktorer som skeptikerna för fram. 

Den fördjupade processutvärderingen visar med stor tydlighet att det inom samtliga enheter finns 

en hög ambitionsnivå och pedagogisk kompetens. Elevernas utveckling är i fokus. Stressnivån är 

hög i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Förändringsbenägenheten och mottagligheten 

för projektets insatser förefaller störst i förskolan och gymnasiesärskolan. Arbetsförhållandena 

verkar överlag vara relativt bra men det finns påtagliga negativa hälsofaktorer. Stress relaterat till 

tidsupplevelse, organisatoriska förändringar, arbetsbörda och ökande krav i arbetet är det största 

problemet. Gymnasiesärskolan utmärker sig dock i positiv bemärkelse. Såväl på gymnasieskolan, 

grundskolan och på förskolan finns behov av förebyggande hälsoarbete. Förskolan har inlett 

detta.  

Effekterna av det lärande som uppstår genom projektets insatser förefaller i hög utsträckning 

begränsas till individuell kompetensutveckling även om de som deltar i utbildningsinsatser får 

tillfälle att återföra sina lärdomar till kollegorna.  

Intervjupersonerna hänvisar ofta till strukturella problem utanför egen påverkansmöjlighet för att 

det inte går att implementera det entreprenöriella förhållningssättet på ett mer genomgripande 

sätt.  
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Skolorna uppvisar som redovisats problem i arbetsmiljön som medför en hög stressnivå. En del 

av intervjupersonerna ser entreprenöriellt lärande som en del i att lösa dessa problem medan 

andra inte gör det.  

En befogad fråga som är svår att svara på är i vilken utsträckning det egentligen finns 

förutsättningar för att projektets insatser ska ge tydliga resultat och effekter på verksamhetsnivå. 

Utvärderarna menar att dessa förutsättningar kraftigt varierar mellan olika medverkande enheter. 

Undertecknad ser ett behov av att projektet nu fokuserar mer på vad som händer ute i de 

medverkande verksam-heterna. En möjlighet som förordas är att projektledarna besöker 

deltagande verksamheter för att med ledning, utvecklingsmotorer och kontaktpersoner diskutera 

inställningen till samt förutsättningarna för att skapa lärprocesser som leder till 

verksamhetsutveckling. Fokus i projektet behöver förflyttas från utbildning till att lära genom att 

göra. 

För projektorganisationen finns anledning att fundera över hur utrymmet för lärande internt ser 

ut. Det är tydligt att projektet har en hög produktionsnivå som binder upp personalen i löpande 

verksamhet.  

Det är utvärderarnas förhoppning att rapporten ska kunna utgöra underlag för en fortsatt dialog 

kring projektets utveckling såväl med styrgrupp, projektteam som de i den fördjupade 

processutvärderingen deltagande enheterna. 

Utvärderarna kommer före sommaren att dels återföra utvärderingsresultaten till de fyra enheter 

som hittills medverkat i den fördjupade processutvärderingen och dels genomföra den första 

omgångens intervjuer och enkäter med de två återstående enheterna. Återföringen av 

utvärderingsresultaten kommer att ske med närvaro av den processledare som har haft kontakt 

med aktuell förskola/skola för att direkt kunna fånga upp behov av anpassade utvecklings-

insatser och stöd i implementeringsprocessen. Utvärderarna kommer också att ha en fördjupad 

dialog med hela projektteamet utifrån rapporten för att integrera projektets och utvärderarnas 

kunskaper i processen att uppnå hög funktionalitet och måluppfyllelse. Utvärderingsarbetet 

behöver också breddas. Hittills har en stor del av tillgängliga utvärderingstimmar använts för att 

genomföra den fördjupade processutvärderingen. Detta har varit nödvändigt. Under andra halvan 

av 2012 finns mer utrymme för en bredare process- och resultatutvärdering. Ansvarig utvärderare 

vill dock än en gång påpeka att det tillgängliga antalet utvärderingstimmar inte är tillräckliga för 

att genomföra utvärderingsarbetet med den omfattning som ett projekt med denna höga 

ambitionsnivå kräver. 
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Projektets inriktning och struktur 

Inriktningen i ENTRIS 2.0  presenteras kortfattat i projektets informationsbroschyr på nedan 

redovisat sätt. 

 

ENTRIS 2.0 – stöd i processen 
Skolan står inför omfattande reformer; ny skollag, nya läroplaner, lärarlegitimation m.m. 

ENTRIS 2.0 är en unik samverkansmöjlighet för deltagarna att kunna möta de krav som 

omvärlden, både myndigheter och arbetsliv, ställer.  

Genom att integrera entreprenöriellt lärande med individuella lärprocesser och organisations-

utvecklig ger ENTRIS 2.0 stöd i arbetet med att skapa handlingsutrymme och hållbara strukturer 

som främjar idéutveckling samt leder till motivation och innovation i det livslånga lärandet. 

Samverkan med omvärlden gör skolarbetet mer verklighetsanknutet och meningsfullt.  

Vi tror att positiva lärandemiljöer, där den enskilde individen ges möjlighet till personlig 

utveckling, ökad kunskap, trygghet och välbefinnande, bidrar till bättre hälsa. 

 

Entreprenöriellt lärande 
Entreprenörskap som ett pedagogiskt förhållningssätt är en annan väg till kunskap än traditionell 

inlärning. Det är en väg till självkunskap, inre motivation och erfarenhetsbaserad kompetens.  

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet kring entreprenörskap i de 

obligatoriska skolformerna. Myndigheten menar att skolans uppgift är att stimulera och utveckla 

elevers entreprenöriella kompetenser, nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från 

tidiga åldrar. Genom att vara uppfinningsrika, ta ansvar och våga, växer vi alla som människor! 

Entreprenöriellt lärande representerar ett förhållningssätt som står för ett individualiserande och 

inkluderande synsätt, som visar på värdet av att allas kompetenser och förmågor tas tillvara.  

Förändrad lärarroll kräver individuellt stöd, utveckling av organisationen, förankring hos 

skolledning och ny arbetsmiljö! 

 

ENTRIS 2.0  

 Ska ge skolpersonal kompetensutveckling och fördjupning inom entreprenöriellt lärande 

kopplat till bättre hälsa i en lärande organisation.  

 Innehåller insatser för samverkan skola/arbetsliv samt regional, nationell och europeisk 

omvärldsbevakning. 

 Erbjuder olika insatser för lärande både för den enskilde individen och för skolan som 

organisation.  
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 Exempel på detta är utbildningar, handledning, coachning, mötesplatser, konferenser och 

seminarier. 

 Startar med att deltagande skolor ska kartlägga sitt kompetensbehov utifrån ett individ- 

och organisationsperspektiv. Insatserna startar hösten 2011 och pågår till våren 2013. 

 Vänder sig till skolpersonal på deltagande för-, grund-, och gymnasieskolor i 

Skåne/Blekinge. 

 

 

Projektets fokus på lärande 
Den röda tråden i projektets inriktning och uppbyggnad är lärande organisationer, 

entreprenöriella lärprocesser och bättre hälsa. 

I den beskrivning som projektet har lämnat till ESF-rådet beträffande programkriterier ”Lärande 

miljö” sägs bl.a. följande: 

En god lärandemiljö är en viktig förutsättning för att kompetensutvecklingsinsatserna ska leda till gynnsamma 

långsiktiga effekter både för individer, verksamhet och organisation. Individens lärande är en förutsättning för 

hans eller hennes utveckling på arbetsplatsen men även för verksamhetens utveckling. Lärandet ska även stärka 

individen genom att ny kunskap utvecklas till kompetens. Att tänka nytt och att se saker på ett annorlunda sätt 

– så kallat utvecklingsinriktat lärande – är en förutsättning i dagens arbetsliv. 

Erfarenheter visar att man genom att använda olika pedagogiska metoder kan underlätta för individen att lära sig 

mer. Lärandet inom ENTRIS 2.0 är därför organiserat i tre olika nivåer: 

 Formellt lärande, som bygger på de olika utbildningarna inom projektet. 

 Informellt lärande, som sker i vardagen i och med att nyförvärvad kunskap genom praktisk erfarenhet 

kan omvandlas till kompetens. 

 Icke-formellt lärande, som sker genom att individer deltar på arbetsplatsträffar, får möjlighet att göra 

studiebesök och medverkar i olika arbetsgrupper. Deltagarna ges också möjlighet att ingå i nätverk, få 

handledning och coachning. 

 

Det finns en tydligt beskriven strategi för hur lärandet antas påverka verksamhet och arbetsmiljö: 

 Bra förutsättningar för lärande har skapats genom delaktighet, ansvarstagande, motivation och känsla av 

sammanhang genom ett brett deltagande i kartläggningen av kompetensutvecklingsbehoven. 

 Kortsiktiga effekter förväntas uppnås genom de kompetensutvecklingsinsatser som projektet erbjuder. 

Långsiktiga effekter förväntas uppnås genom att verksamheten förändras som en följd av 

kompetensutvecklingen. 

 Lärandet är en process där olika individer interagerar med varandra i utbildningar och på den egna 

arbetsplatsen. 

 Genom reflektion, egenutvärdering och lärandemöten för målgruppen skapar projektet förutsättningar för 

en god lärandemiljö och utveckling som ger handlingsutrymme för idéutveckling och innovation på 

arbetsplatsen. 

 En gynnsam lärprocess bidrar till positiva effekter på hälsan på arbetsplatsen. 
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 Projektet eftersträvar utvecklade lärformer som stimulerar till delaktighet, ansvarstagande och motivation. 

En viktig förutsättning för att detta ska lyckas är arbetsgivar- och arbetstagarsamverkan. 

 

 

Det entreprenöriella lärandet 
Det entreprenöriella lärandets kan enligt en av processledares beskrivning i samband med 

referensgruppsmöte särskiljas från annat lärande inom följande områden: 

 Förhållningssätt/bemötande. 

 Pedagogisk form. 

 Ämnesövergripande teman. 

 Samverkan med samhället. 

 Sammanhang och helhet. 

 Entreprenöriella kompetenser. 

 Företagsamhet. 

 

Skolverket definierar begreppet entreprenöriellt lärande så här: 

”Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och 

omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker. 

Det entreprenöriella lärandet främjar också kompetens att fatta beslut, kommunicera och samarbeta.” 

 

Den lärande organisationen 
I utvärderingen av det föregående ENTRIS-projektet, genomförd 2009-2010, konstaterades i 

utvärderarnas slutrapport att de skolor som påbörjat en implementering av det entreprenöriella 

lärandet präglades av följande karakteristika: 

 Man arbetar ämnesövergripande. 

 Läraren är mer handledare än kunskapsförmedlare. 

 Eleverna tar ett större ansvar för sitt eget lärande. 

 Man jobbar i hög utsträckning grupporienterat men tar hänsyn till varje elevs 

förutsättningar, erfarenheter och sätt att lära sig i utformning av uppgifter. 

 Uppgifter genomförs i ökad utsträckning i projektform men med olika komplexitet och 

tidslängd på uppgifterna. Flera påpekar vikten av en bra struktur för att hela tiden stödja 

och följa upp att arbetet fungerar som det ska. Eleverna utvecklar sin förmåga till 

ansvarstagande och tar för sig efterhand. I början är de ovana vid att ta eget ansvar och 

måste lära sig det. 

 Man lär genom att genomföra olika uppgifter och sedan reflektera över genomförande 

och resultat. 

 På en del skolor finns en bra kontakt med näringslivet, särskilt i utbildningar som 

innehåller längre perioder med praktik. Då finns möjligheter att utforma skarpa uppgifter 

som både skolan och arbetsgivaren kan ha nytta av. 
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Samtidigt uppmärksammades viktiga faktorer som påverkat möjligheterna till implementering och 

utveckling av ett entreprenöriellt lärande: 

 En skolplan/policy som innefattar tydliga mål och strategier för att arbeta med 

entreprenöriellt lärande.  

 En skolledning som aktivt verkar för att genomföra strategin och uppnå målen. 

 I implementeringsfasen rekommenderas att man har en speciell processresurs som kan 

samordna insatser. 

 Man behöver noga diskutera igenom sin kunskapssyn och förnya sin pedagogiska 

verktygslåda. 

 Arbetet ska omfatta alla i arbetslaget men det behövs ändå någon/några personer som är 

extra motiverade att driva på arbetet. En hög grad av delaktighet är nödvändig. 

 Det bör finnas en morot för utvecklingen i form av lönesättning i förhållande till det man 

bidrar med till utvecklingen. 

 Det behöver finnas tid för planering eftersom arbetsformen fordrar mycket kreativitet 

och struktur för att kunna fungera när man ska knyta ihop olika ämnen. 

 

I den fördjupade problembeskrivning som ligger till grund för arbetet i ENTRIS 2.0 framförs 

vikten av att organisationen: 

 Har ett helhetsperspektiv på kompetensutveckling. 

 Implementering av utvecklingsprocesser tar tid. 

 Det behöver skapas en samsyn i hela organisationen samt finnas ett stöd i ledning och 

organisation för att kunna utveckla verksamheten mot en mer entreprenöriell skola. 

 Införande av ett entreprenöriellt lärande antas ge skolpersonal bekräftelse, 

handlingsutrymme och delaktighet. 

 Det finns en ökad stress och oro på många arbetsplatser som kan kopplas till ökande 

arbetsbörda samt personalnedskärningar. 

 Enligt den fördjupade problembeskrivningen finns starka samband mellan 

arbetsmiljörelaterade faktorer och långtidssjukskrivningar. Införande av entreprenöriellt 

lärande antas stärka varje enskild medarbetare, öka känslan av delaktighet, minska stress 

samt medföra ett i högre utsträckning delat ansvar. 

 

I planeringen av ENTRIS 2.0 har projektägaren i hög utsträckning tagit hänsyn till dessa faktorer 

i utformningen av projektet. Det finns t.ex. specifika utbildningar för ledningspersonal samt 

utvecklingsmotorer. Dessutom erbjuds skolorna processtöd i implementeringen av det 

entreprenöriella lärandet. Hälsoperspektivet har accentuerats i det nu aktuella projektet. 
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Hälsoperspektivet 
Den teoretiska utgångspunkten för projektets hälsoperspektiv är ett salutogent och holistiskt 

perspektiv på hälsa. I beskrivningen av utbildningarna ”Känn dig själv och andra” samt ”Må bra 

på jobbet” beskriver projektet kursernas inriktning på följande sätt:  

 `Lär känna dig själv och andra´ är en utbildning som genom teoretiska modeller och 

praktiska övningar fyller verktygslådan med olika relationsverktyg. Genom metoder för 

personlig utveckling lär vi känna oss själva och andra bättre. Varför reagerar och agerar vi 

som vi gör? Hur når vi fram och förstår varandra? Utbildningen bygger på det salutogena 

synsättet och fokuserar på faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa. Vi är varandras 

arbetsmiljö! 

 Flera undersökningar visar på samma sak: Den som mår bra producerar bättre! Hur kan 

vi bli bättre på att prioritera för att stress inte ska bli något som styr vår vardag? Hur 

vårdar du dina resurser så att du räcker till på alla plan? Under utbildningen `Att må bra 

på jobbet´ är utgångspunkten det salutogena synsättet vilket innebär att vi fokuserar på 

faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa. 

 

 I skriften ”Hälsa och välbefinnande ökar lusten att lära” (Kommunförbundet Skåne samt Region 

Skåne) sägs att ”Den enskilda skolan har stora möjligheter att påverka elevers hälsa och lärande genom sin 

struktur och miljö. Genom att arbeta med hela lärandemiljön och alla däri verksamma ökar utsikterna för att nå 

framgång både kunskapsmässigt och hälsomässigt”.  

I Skolverkets rapport ”Vad gör det för skillnad vad skolan gör?” identifieras ett antal faktorer som 

påverkar skolornas resultat och elevernas måluppfyllelse. Faktorer som påverkar, trots att de 

jämförda skolornas förutsättningar och bakgrundsfaktorer var likartade: 

 Samtidig satsning på kunskapsmål och sociala omsorg. 

 Lärarna är motiverande, pådrivande och omhändertagande. 

 Nära och förtroendefulla relationer mellan lärare och elever (lärarnas förhållningssätt). 

 Småskalighet (organisatoriskt och/eller begränsat elevantal). 

 Tydligt ledarskap. 

 Samsyn hos personalen. 

 Kontinuitet. 

 ”Krokar arm med föräldrarna”. 

 Skolan ser sitt ansvar (till exempel med läxhjälp). 

 Bra förhållande mellan skola och kommunal förvaltning. 

 Anpassning till lokala förhållanden. 
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I skriften ”Hälsa och välbefinnande ökar lusten att lära” (Kommunförbundet Skåne samt Region 

Skåne) sägs vidare följande. 

”Hälsofrämjande skolutveckling är en långsiktig och ständigt pågående process som dels verkar för att utveckla 

hela skolans vardag till att bli en stödjande och främjande miljö för hälsa, lärande och trygghet genom att arbeta 

med: 

 Ett hälsofrämjande synsätt. 

 En helhetssyn på begreppet hälsa (fysisk, psykisk och social hälsa). 

 Ett salutogent synsätt (utgår från det friska). 

 Att stärka KASAM (känsla av sammanhang, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet). 

 En ökad samsyn för alla som har förskolan och skolan som sin arbetsplats. 

 Att gemensamt skapa en positiv inlärningsmiljö som ger glädje och lust i lärandet. 

 Att utveckla goda relationer mellan barn, ungdomar och vuxna. 

 Ökad jämställdhet och likvärdighet. 

 Ökade möjligheter för inflytande och ansvar. 

 Ökad samverkan med närsamhället. 

 Att utveckla och stärka samarbetet mellan hem och skola. 

 

En central fråga är hur pedagogik, ledarskap och skolans organisation behöver utvecklas för att 

tillvarata varje barns potential. 
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Följeforskningsuppdraget och dess genomförande 

Utvärderingsmetod 
Utvärderingsinsatsen har sin grund i metoden ”On - Going Evaluation”, s.k. följeforskning, en 

processutvärderingsmetod som rekommenderas av ESF- rådet och som Framtidsutbildning 

tillämpar i samtliga utvärderingsuppdrag. Att arbeta med ”On - Going Evaluation”, eller 

följeforskning som är den svenska beteckningen, innebär dels att utvärderarna med vetenskapliga 

metoder på ett systematiskt sätt beskriver, analyserar och värderar projektets funktionalitet och 

måluppfyllelse men också att utvärderarna finns med under hela projektprocessen och 

kontinuerligt återför utvärderingsinformation till projektet i syfte att vara ett stöd i 

projektprocessen och att bidra till lärande. Målet är att utvärderingen ska komma till nytta i 

utvecklingen av projektverksamheten och bidra till att projektet genomförs effektivt och styr mot 

sina mål. Referensramen för utvärderingen är projektansökan utifrån vilken projektets 

funktionalitet och utfall bedöms. Utvärderingsmodellen tydliggörs i bilaga 1. 

Utvärderingen utgår från projektets formulerade huvudsyfte: 

”Projektets huvudsyfte är att utveckla arbetsorganisationer med hjälp av verktygen och metoderna som används i 

det entreprenöriella lärandet, så att de deltagande organisationerna utvecklar positiva lärandemiljöer där den 

enskilde individen ges möjligheter till personlig utveckling och därmed ökat välbefinnande som medverkar till bättre 

hälsa. Detta sker samtidigt som entreprenöriellt lärande implementeras som ett pedagogiskt förhållningssätt i 

deltagande organisationer och som ett led i arbetet mot att förebygga långtidssjukskrivningar inom målgruppen”. 
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För att uppnå syftet och de förväntade effekterna genomför projektet ett antal insatser som kan 

grupperas i fem kategorier: 

 Formellt lärande. 

 Icke-formellt lärande. 

 Vardagslärande. 

 Samverkan skola - arbetsliv. 

 Transnationellt arbete. 

 

Projektets centrala fokusområden är lärande och hälsa. 

 
Fokus i utvärderingsarbetet 
De centrala områdena för utvärderingsarbetet är att besvara följande grundläggande frågor: 

 På vilket/vilka sätt påverkar projektets insatser de medverkande verksamheternas 

organisation och pedagogiska förhållningssätt, den psykosociala arbetsmiljön och 

personalens hälsa? (Beskrivning och analys av projektets prestationer och vilka resultat 

dessa genererar i relation till formulerade målsättningar.) 

 På vilket/vilka sätt påverkar införande av en entreprenöriell pedagogik personalens hälsa, 

utformningen av en skolas organisation och arbetsmetoder samt den psykosociala 

arbetsmiljön? (Beskrivning och analys av långsiktig påverkan som kan relateras till 

projektets insatser.) 

 

För att kunna besvara dessa huvudfrågeställningar kommer utvärderingen att genomföras på två 

nivåer. Den grundläggande nivån utgörs av en process- och resultatutvärdering av hela projektet. 

Därutöver genomförs en fördjupad processutvärdering som mer ingående utvärderar sambandet 

mellan entreprenöriellt lärande, hälsoeffekter och verksamhetsutveckling inom sex utvalda 

organisationer.   

 
Processperspektivet 
Ur ett processutvärderingsperspektiv agerar utvärderarna genom att: 

 Följa projektet från dess början till slut och underhand bidra till lärande och styrning ur 

oberoende synvinkel. 

 Fungera som en dialogpartner och ge kontinuerligt stöd till projektägare, styrgrupp och 

projektledning för att uppmärksamma projektets utveckling. 

 Kontinuerligt samla in kvantitativ och kvalitativ information som ska utgöra underlag för 

beskrivningar, värderingar och analyser av de utvärderingsområden som ska belysas i 

utvärderingen. 

 Genomföra lärande och processtödjande möten. 

 Medverka vid i förfrågningsunderlaget angivna seminarier och konferenser på önskat sätt. 
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 Att delge synpunkter, återkoppla resultat samt uppmärksamma projektledningen på 

projektets målinriktning och utvecklingsmöjligheter. 

 

 

Resultatperspektivet 
Resultatperspektivet speglas genom att: 

 Redovisa det faktiska resultatet i förhållande till utsatta mål. 

 Redovisa den upplevda nyttan hos de medverkande deltagarna, ansvariga och 

verksamheterna. 

 Beskriva aktiviteter och arbetsmetoder. 

 Redovisa framgångsfaktorer, styrkor och svagheter. 

 

Beskrivningar och analyser av effekter på personalens hälsa, organisationens pedagogiska 

förhållningssätt samt på prevention av långtidssjukskrivningar, i de sex skolenheter som speciellt 

kommer att följas, fokusera på i vilken utsträckning samt på vilka sätt skolorna har förändrats 

som en följd av projektets insatser och implementering av entreprenöriellt lärande i verksam-

heten.   

 

Fördjupad processutvärdering 
Den fördjupade processutvärderingen har en viktig roll i projektets lärande utvärdering och 

genomförs med kvalitativa utvärderingsmetoder. Ur en fördjupad processutvärderingssynpunkt 

avser vi att mer ingående utvärdera sambandet mellan entreprenöriellt lärande, hälsoeffekter och 

verksamhetsutveckling. För att på bästa sätt framhäva detta samband följer utvärderarna under 

projektprocessen arbetslag inom en förskola samt fem olika skolor där vi under tiden genomför 

följande: 

 En hälsoenkät vid två tillfällen (start och slut) med pedagogisk personal i arbetslaget. 

Frågeformuläret är utvecklat av personal på Kristianstads högskola, se bilaga 2. 

 En enkät med frågor om upplevelser av arbete och arbetssituation vid två tillfällen(start 

och slut) med pedagogisk personal i arbetslaget. Frågeformuläret är utvecklat av personal 

på Kristianstads högskola, se bilaga 3. 

 Djupintervjuer vid två tillfällen med ett urval av pedagoger, skolledning och 

utvecklingsledare utifrån ett semistrukturerat frågeformulär med fokus på lärmiljö och 

pedagogiskt förhållningssätt, se bilaga 4. 

 

Rapporten beskriver det som skett t.o.m. 2012-04-30. 
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Genomförda utvärderingsinsatser - processutvärdering 
Följande utvärderingsinsatser har hittills genomförts inom ramen för processutvärderingen: 

 Grundläggande genomgång av projektdokumentation: 

 Projektansökan. 

 Avrapportering av mobiliseringsfas. 

 Löpande genomgång av projektdokumentation: 

 Lägesrapporter till ESF. 

 Loggbok. 

 Mötesanteckningar. 

 Nyhetsbrev. 

 Intervjuer med projektteamet. 

 Dialogmöten med projektledarna. 

 Möte med projektansvarige. 

 Deltagit i styrgruppsmöte. 

 Gått igenom och sammanställt utvärderingar från ”Kasta Loss”- aktivitet. 

 Tillsammans med projektledningen gjort frågeformulär för utvärdering av interna kurser 

samt koncept för egenuppföljning på skolorna. 

 Gått igenom och sammanställt utvärderingar av interna kurser samt övriga genomförda 

projektaktiviteter. 

 

Genomförda utvärderingsinsatser - fördjupad processutvärderingen 
I den fördjupade processutvärderingen har följande utvärderingsinsatser genomförts: 

 Anskaffat en hälsoenkät (SHIS) och en enkät som speglar arbetsfaktorer (WEMS). 

 Gjort ett individuellt frågeformulär för djupintervjuer som kompletterar den 

informationsinhämtning som enkäterna genererar. 

 Alla medverkande enheter som har valts ut har kontaktats och informerats om upplägget 

av den fördjupade processutvärderingen för att säkra deras medverkan . 

 På fyra enheter har den första omgången av såväl enkätundersökningarna som 

djupintervjuerna genomförts. 

 På de kvarstående två enheterna kommer den första omgångens enkätundersökningar 

och djupintervjuer att genomföras före sommarlovet. 
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Projektprocessen och projektets funktionalitet 

Projektet startade 2011-02-01 och slutförs 2013-06-30. Under 2011 genomfördes först en 

mobiliseringsfas under 6 månader. Under denna fas arbetade projektledare och biträdande 

projektledare. Tre processledare samt en regioncoach anställdes från den 1 april. Ytterligare en 

processledare anställdes den 1 september. Senare under hösten fick projektet också en 

administratör. 

Under genomförandefasens inledande skede, augusti – oktober, genomfördes aktiviteten ”Kasta 

loss” som en Kick - Off för varje deltagande verksamhet. Då presenterades också projektets 

utbildningsutbud. 

Utbildningar ledda av projektets personal började genomföras i november månad. De planerade 

externa utbildningarna är upphandlade och genomförandet påbörjades i februari/mars.. 

Aktiviteter inom icke-formellt lärande och vardagslärande har kontinuerligt genomförts. 

Projektets verksamhet fungerar i stort sett på ett utmärkt sätt. Det finns en väl fungerande 

organisation. Information, kommunikation och dokumentation sköts på ett föredömligt sätt. 

Projektet har betydande resurser i form av ekonomiska medel för kompetensutvecklingsinsatser 

samt kompetent personal, såväl anställda som externa resurser. Det finns en tydlig strategi som 

bygger på erfarenheter både från egna tidigare projekt och liknande projekt som drivs av andra. 

Aktiviteter genomförs enligt tidsplan men med viss underbeläggning i relation till planerade 

volymer. När projektet började genomföra utbildningar så upptäckte man att alla utbildningar 

inte blev fullbelagda men projektet valde ändå att starta dem då det fanns ett tillräckligt antal 

deltagare. Det är ett stort utbud av utbildningar och skolorna har ibland svårt att frigöra personal 

för utbildning då det saknas resurser för vikarier. Projektet har underlättat deltagandet genom att 

erbjuda utbildningsinsatser förlagda till skolorten. 

Samtidigt som projektet fungerar bra så utsätts projektorganisationen för påfrestningar. Detta 

hänger både ihop med projektets höga ambitionsnivå men också med att bemanningen i 

förhållande till det som ska genomföras är så ”slimmad” att frånvaro av personal vid t.ex. 

sjukdom innebär ett stressmoment. Projektet genomför kontinuerligt en mängd aktiviteter som 

kräver tid för både planering, genomförande och uppföljning. Dessutom framgår av intervjuer 

med processledarna att man är angelägen om att hålla en hög tillgänglighetsnivå för att kunna nås 

utanför utbildningstillfällena av deltagarna i projektet. 

Även om verksamheten fungerar bra så finns det anledning att uppmärksamma två frågor. Den 

ena handlar om att efterfrågan på projektets utbildningsinsatser inte helt förefaller överens-

stämma med den grundläggande kartläggning som gjordes inför projektansökan och under 

mobiliseringsfasen. Det finns en diskrepanr mellan aviserat behov av platser och volymen 

utbildningsplatser man senare visat sig intresserad av. Den andra frågan rör behovet av 

processtöd. Även här fanns ett uttalat stort behov i kartläggningen av stöd ute i verksamheterna 

för att implementera kompetensutvecklingsinsatserna som inte motsvaras av efterfrågan så här 

långt. 
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Aktiviteter och deltagarantal 
Ett stort antal aktiviteter har dock kontinuerligt genomförts. Nedan tabell ger en bild av de olika 

typerna av aktiviteter samt hur volymen deltagare har fördelat sig under uppföljningsperioden 

2011-06-01 – 2012-04-30. 

 

  

Tabellen baseras på antalet anmälda deltagare enligt aktuell redovisning i projektets databas. 
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Följande framgår av tabellen: 

 

Det totala antalet anmälningar till formellt, icke formellt lärande samt vardagslärande är 1388. 

 

Området formellt lärande 

Totalt sett finns 1042 anmälningar inom området formellt lärande. Detta är 75 % av alla 

anmälningar. 

 Hälsoutbildningarna är populärast med 531 anmälningar, dvs. 38 % av det totala antalet 

anmälningar inom området formellt lärande. 

 Kurserna i entreprenöriellt lärande har fått 279 anmälningar, dvs. 27 % av anmälningarna 

inom området formellt lärande. 

 Kurserna i coachning har fått 99 anmälningar, 9,5 % av det totala antalet anmälningar 

inom formellt lärande. 

 Ledarskapsutbildningarna har fått 69 anmälningar, 6,5 % av det totala antalet anmälningar 

inom formellt lärande. 

 SSA- utbildningen har minst antal anmälda, 27 personer, vilket innebär 2,5 % av 

anmälningarna inom formellt lärande.  

 Kursen ”Digital kompetens” har något fler anmälda, 37 personer (3,5 %.) 

 Inom entreprenöriellt lärande har 71 % gått den grundläggande kursen och endast 29 % 

fördjupningskurserna. 

 

Området icke-formellt lärande 

 Det icke-formella lärandet i form av nätverksträffar, ”ENTRIS-expressen” samt 

konferenser står för 241 anmälningar, dvs. 17 % av samtliga anmälningar. 

 

Området vardagslärande 

 Vardagslärandet som representeras av ”Mötesplats ENTRIS” samt ”Öppet Hus” (har ej 

genomförts ännu)står för 105 anmälningar, dvs. 7,5 % av det totala antalet anmälningar. 

 

Fördelning på olika orter 

 Landskrona har flest anmälningar, 412. Av Landskronas anmälningar finns 74 % inom 

formellt lärande. 30 % av dessa har anmält sig till utbildningen ”Att må bra på jobbet”. 23 

% har anmält sig till kursen ”Vad är entreprenöriellt lärande?”. Övriga kurser med ett 

deltagarantal över 25 deltagare är följande kurser; ”Vi jobbar med entreprenöriellt 

lärande” (individuellt samt arbetslag) och ”coachning i en entreprenöriell skola”. 

 Därefter kommer Osby med 224 anmälningar. Osbys anmälningar handlar till 97 % om 

kursen ”Att må bra på jobbet”. 

 Lomma har 141 anmälningar, Ystad står för 140 anmälningar och Ängelholm för 63. 

Lommas anmälningar utgörs till 86 % av anmälningar till kursen ”Att må bra på jobbet”.  

 Malmö, Helsingborg, Lund och Kristianstad står för ett litet antal anmälningar.  
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Uppföljningar av genomförda aktiviteter 

I detta avsnitt sammanfattas de interna uppföljningar som gjorts av genomförda aktiviteter med 

ett webbaserat enkätverktyg. Frågeformulären har tagits fram i samarbete mellan extern 

utvärderare och projektledningen. Komplett sammanställt material finns att tillgå i projektets 

databas. Presenterade data är endast utdrag från respektive sammanställning. 

 
Entreprenöriellt lärande 
Data baseras på rapporterna för ELA ( Entreprenöriellt lärande grupp A - 7 svarande) samt ELB 

(Entreprenöriellt lärande grupp B - 9 svarande). 

 Deltagande i ELA var pedagogisk personal på gymnasienivå. I ELB var de flesta från 

förskolor. 

 Helhetsbetyget för ELA var 43 % över medelvärdet. För ELB var samma siffra 67 %. 

 I ELA gav 43 % utbildningens innehåll ett betyg över medelvärdet. Samma siffra för ELB 

var 56 %. 

 I ELA gillade 43 % utbildningens uppläggning och struktur. 70 % upplevde att 

utbildningen var anpassad till yrkesrollen. 

 Samma siffror för ELB var 56 % respektive 55 %. 

 I ELA uppger 44 % att de saknade något i utbildningen. Tre saker anges; hur man ska 

betygsätta eleverna, hur man ska motivera eleverna samt att man vill ha mer djup och 

praktiska exempel. Även i ELB sakande 44 % något. Det som anges är följande; att 

förskolan skulle fått ta större plats, konkret definition av entreprenöriellt lärande, fler 

praktiska exempel, mer struktur, mer organiserat deltagande från deltagarna och mer 

bestämt från utbildarna.  

 57 % av de svarande i ELA och 44 % i ELB tycker att deras kunskaper har ökat. 

Förståelsen av begreppet har ökat över medelvärdet för 57 % i ELA och för 66 % i ELB. 

 70 % i ELA bedömer att EL kan bidra till en positiv hälsoutveckling. Samma siffra i ELB 

är 66 %. 

 46 % i ELA bedömer att de fått ökade kunskaper om samverkan skola - arbetsliv. 

Föreläsningen om detta bedömdes som mycket bra. I ELB var samma siffra 78 %.  

Samverkan skola - arbetsliv bedömdes som viktig för framtiden. 

 57 % i ELA bedömer att utbildningen kommer att påverka deras arbetssätt. Man får nya 

perspektiv och det sätts i gång tankar. Samma siffra för ELB är 67 %. Man har blivit mer 

aktivt medveten men det tar tid att omsätta i praktiken. I denna grupp har endast 56 % 

själva valt att gå utbildningen. Alla utom en i ELA har själv valt att gå utbildningen. 
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Coachning 
Utvärdering finns för två grupper, A och C. I den första har 12 av 29 deltagare svarat vilket 

innebär 41 %. I den andra har 17 svarat men uppgift om antal deltagare saknas. 

Deltagare i grupp A var pedagogisk personal från grund- och gymnasieskola. Deltagare i grupp C 

var pedagogisk personal samt SYVare från grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. 

I grupp A gav 66 % av de svarande utbildningen ett betyg över medel. I grupp C var samma siffra 

73 %. 

I bedömningen av innehållet hamnade 41 % i grupp A över medelvärdet medan 70 % i grupp C 

gav ett betyg över medelvärdet. 

 

Exempel på kommentarer: 

 Hade velat ha konflikthantering också. 

 Innehållet motsvarade förväntningarna men inte genomförandet.  

 Väldigt låg nivå och oförberedda lärare. 

 Jag tycker att jag har fått bra redskap under kursen. 

 Tunt innehåll. 

 Det har gett mig vad jag förväntade mig; verktyg. 

 Jag har utvecklats men det kändes lite enformigt. 

 Eftersom det bygger på att vi tränar varandra så behöver man hamna i rätt grupp. 

 Jag har fått många aha-upplevelser och känner att jag fått nya erfarenheter. 

 Nivån på utbildningen var inte avstämd mot deltagarnas erfarenhetsnivå. 

 Vill ha mer övningar och mer feedback på övningarna. 

 

I grupp A tyckte bara 33 % att utbildningens struktur och uppbyggnad var värd ett betyg över 

medel. I grupp C var samma siffra 76 %. I grupp A tyckte 33 % att utbildningen var anpassad 

efter yrkesrollen. Samma siffra i grupp C var 64 %. Den andra gruppen var egentligen mer 

blandad sett till yrkesroller. 

 

92 % i grupp A saknade något i utbildningen. I grupp C var det 41 % som gjorde det. 

 

Några kommentarer: 

 Man pratade inte om begreppet ”entreprenöriell skola”. 

 För mycket flum. 

 Fler exempel med konkreta kopplingar. 

 Hur tar man hand om de svårhanterade eleverna? 

 Mer feedback och utmaningar. 

 Utbildningen kunde ha varit längre. 

 

42 % i grupp A tycker att de har ökat sina kunskaper. Samma siffra i grupp C är 82 %. I grupp A 

tycker bara 25 % att de fått bättre förståelse för begreppet. Samma siffra i grupp C var 41 %. 
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60 % i grupp A bedömer att entreprenöriellt lärande kan ge positiva hälsoeffekter. Samma siffra 

för grupp C var 70 %. 

50 % i grupp A tror att deltagandet i utbildningen kommer att påverka deras arbetssätt. Samma 

siffra i grupp C var 70 %. Framförallt tror man att det kommer att påverka samtalen med elever 

och föräldrar. 

Alla i grupp A hade valt att gå själva. De verkar inte helt nöjda med nivån på utbildningen utan 

hade förväntat sig mer. 

I grupp C hade inte alla valt att gå själva. SYVarna tyckte att nivån var för låg. 

 

 

Ledarskap 
En ledarutbildning har följts upp. 18 av 26 deltagare har svarat. Endast 3 av de svarande har 

ledningsuppgifter. Övriga är pedagoger. Så gott som alla arbetar på gymnasiet. 

55% ger ett helhetsbetyg över medel. 

53 % tycker att utbildningarnas innehåll motsvarar ett betyg över medel. 

88 % tyckte att utbildningens uppläggning och struktur var bra. Anpassningen till yrkesrollen har 

också varit hög.  

29 % saknade något i utbildningen: 

 Endast en rektor deltog. 

 Skulle velat göra ett eget projekt. 

 Mer kött på benen. 

 Mer tid. 

 Mer effektivitet. 

 

Alla svarande tycker att de ökat sina kunskaper. 

 Bra att få tid att tänka efter. 

 Bra med tips från andra. 

 Hittat inspiration. 

 70 % uppger att deras förståelse för begreppet har ökat. 

 Ser tydligare var kompetenserna som ska tränas kommer in.  

 Ökat mitt medvetande om vilken betydelse mitt förhållningssätt har i min yrkesroll. 

 

59 % tror på positiva hälsoeffekter bl.a. för att: 

 Alla mår bra av ökad självkänsla. 

 Lärare och elever tar eget ansvar för lärandet. 

 När vardagen som helhet fungerar bättre då mår alla bra. 

 

82 % bedömer att deras arbetssätt kommer att påverkas av deltagandet i kursen. Mycket nöjda 

deltagare som i hög utsträckning själva valt att gå kursen. 
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SSA 
En kurs utvärderad av 5 personer. För litet antal för att göra bedömningar utifrån. 

Följande kan dock noteras: 

 Eftersom syftet är ökad samverkan skola - arbetsliv så haltar det när bara skolpersonal är 

med. 

 Entreprenöriellt lärande har ersatt 80-talets grupparbete och eget forskande. De flesta 

ungdomar vill ha struktur och blir stressade och oroliga av för fritt arbete.  

 

 
Hälsa 
En hälsoutbildning har följts upp. !5 personer har svarat på enkäten. Huvuddelen är pedagogisk 

personal på gymnasiet. 

60 % ger kursen ett helhetsbetyg över medel. 53 % bedömer att kursens innehåll har motsvarat 

deras förväntningar och 55 % tycker att den har haft en bra struktur. 

Några kommentarer: 

 Alldeles för grundläggande. 

 En annan tycker tvärtom att det var en väldigt givande kurs. 

 Bra modeller och verktyg. 

 Mycket välstrukturerat upplägg. 

 

40 % upplevde utbildningen anpassad till deras yrkesroll. 

 

47 % av de svarande saknade något: 

 Konkreta metoder. 

 Kändes alldeles för grundläggande. 

 För teoretiskt och akademiskt. 

 

40 % upplever att de har ökat sina kunskaper. 

27 % har ökat sin förståelse för begreppet. 

60 % bedömer att entreprenöriellt lärande kan bidra till positiva hälsoeffekter. 

27 % bedömer att utbildningen kommer att påverka deras sätt att arbeta. 

67 % har själva valt att gå utbildningen. 
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Digital kompetens 
En utvärdering med 24 svarande. 

 91 % ger ett helhetsbetyg över medel. 

 Det var precis så matigt och innehållsrikt som jag förväntat mig. 

 Jättebra upplägg på en lagom nivå. 

 32 % ger alla högsta betyget på innehållet. 

 Bra innehåll och engagerad föreläsare. 

 En tredjedel ville ha mer. 

 86 % upplevde ökade kunskaper. ”Jag fick ta del av saker som jag inte visste fanns”. 

 59 % menar att det kommer att påverka deras arbetssätt. ”Kommer att använda mig mer 

av datorn och av sociala medier”. 

 Den bästa fortbildningen ni arrangerat hittills. 

 

Utvärderarens kommentarer 
Sammanställningen är gjord i samband med att rapporten skrivits. Resultaten kommer att ligga till 

grund för dialog med projektteamet kring resultaten. Först därefter kan slutsatser dras av 

uppföljningarna. Vissa trender är dock tydliga och kan kännas igen från genomförda enkäter och 

intervjuer. Det finns både deltagare som ser möjligheter i det entreprenöriella lärandet och 

deltagare som är skeptiska till detta pedagogiska förhållningssätt och de arbetsmetoder som det 

representerar. Det är dock en förvånande oprofessionell inställning som en del av enkätsvaren 

röjer med tanke på att entreprenörskap och entreprenöriellt lärande finns inskrivet i den nya 

läroplanen. 

Samtidigt finns konstruktiva synpunkter i enkäterna beträffande kursernas innehåll och struktur 

som projektpersonalen bör ta vara på. 
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Fördjupad processutvärdering 

Utgångspunkten för den fördjupade processutvärderingen är sambandet mellan entreprenöriellt 

lärande, hälsoeffekter och verksamhetsutveckling. För att få en uppfattning om dessa samband 

genomförs intervju- och enkätundersökningar på fem skolor och en förskola. Val av intervju- och 

enkätfrågor har utgått från att kunna sammanväga lärande- och hälsoperspektiven. I detta första 

skede har intervjufrågorna inriktats på att få en uppfattning om de ingående verksamheternas 

uppfattningar om entreprenörskap i skolan, vad det är som präglar verksamheternas organisation 

och lärmiljö samt vilka faktorer respondenterna uppfattar påverkar miljö och hälsa. Två olika 

enkätformulär används. Det ena enkätformuläret är ett multidimensionellt frågeformulär som 

innehåller frågor om upplevelser av arbete och arbetssituation. Det andra enkätformuläret 

innehåller frågor som ger en salutogen och holistisk beskrivning av hälsa och välbefinnande. 

Genom att kombinera data genererade av dessa frågeinstrument skapas i en första frågeomgång 

en bild av den aktuella verksamhetens arbets- och lärmiljö samt hur enhetens ambition att 

använda det entreprenöriella lärandet som ett verktyg för verksamhetsutveckling ser ut. Om ett år 

ska en uppföljande frågeomgång genomföras för att beskriva och analysera den utveckling som 

skett inom enheten från det första till det andra mättillfället samt i vilken utsträckning denna 

utveckling kan knytas till utveckling av ett entreprenöriellt lärande. 

 

Intervjuer 

Syftet med intervjun är att ge utvärderarna en grundläggande kunskap om hur arbetet organiseras, 

vad som utmärker lärmiljön i verksamheten, vilken roll ”entreprenörskap i skolan” och det 

”entreprenöriella lärandet” har för pedagogik och verksamhetsutformning, i vilken utsträckning 

och på vilka sätt utvecklingen av ”entreprenörskap i skolan” och det ”entreprenöriella lärandet” 

förväntas påverka/redan påverkar pedagogik, personlig utveckling och välbefinnande samt de 

förväntade/upplevda effekterna av det ”entreprenöriella lärandet” på miljö och hälsa. 

Intervjuformuläret redovisas som bilaga 4. 

 

Medverkande 
Fyra av sex enheter som ingår i den fördjupade processutvärderingen har hittills hunnit 

intervjuas. Intervjuer på de övriga två enheterna genomförs före sommaren.  

Personal har intervjuats enligt följande: 

 Förskola, 9 personer intervjuade, rektor, specialpedagog samt en person vardera från 

förskolans 7 avdelningar (både förskollärare och barnskötare). 

 Grundskola, 4 pedagoger i 3 arbetslag intervjuade. 

 Gymnasieskola, 9 lärare i ett arbetslag (NA/TE) intervjuade. 

 Gymnasiesärskola, 7 personer i ett arbetslag intervjuade, 6 pedagoger och en SYVare. 
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Nedan följer en sammanställning av vad som framkommit genom den första omgången 

intervjuer i de organisationer som hittills deltagit i den fördjupade processutvärderingen. 

 

Uppfattningar om entreprenörskap och entreprenöriellt lärande 
Entreprenöriellt lärande innebär för intervjupersonerna bl.a. att: 

 Eleverna får ta för sig och de får tro på sig själva och på sin förmåga att ta ansvar för sig 

själva och sina olika vägar. Barnen får vara aktiva och hitta andra lösningar. (Grundskola) 

 Entreprenöriellt lärande är en del i att göra barnen redo för livet och lära sig att tänka 

själva. (Grundskola) 

 Entreprenöriellt lärande är ett sätt för barnen att ta sig fram och ut och vara med i 

processen själva - att utveckla entreprenörskap. Entreprenöriellt lärande hjälper barnen 

att få en översikt själva över vad de behöver veta, kunna och göra för att nå ett mål. Att 

se hela processen. Entreprenöriellt lärande gör barnen mer självständiga. (Lågstadium) 

 Entreprenöriellt lärande handlar om kompetensen och processen. (Gymnasium) 

 Entreprenöriellt lärande är eget ansvar och att var och en utgår från sin kunskap och gör 

något av det på sitt eget sätt. (Gymnasium) 

 Ett sätt att skapa projekt där eleverna själva kan nå en lösning genom att utnyttja sina 

egna kunskaper och samtidigt lära sig något nytt. Entreprenöriellt lärande är mer 

självständigt och inte så lärarlett. (Gymnasium) 

 Att hitta motivationen till varför man ska lära sig något, se nyttan av det och applicera 

kunskaperna från skolan i verkliga livet. (Gymnasiesärskola) 

 Att knyta samman skola och arbetsliv. Meningsfullhet med mycket verklighetsförankring 

.(Gymnasiesärskola) 

 Integrering mellan skola och arbetsliv men också med övriga omvärlden. 

(Gymnasiesärskola) 

 Att lära inför arbetslivet. Respons från verkligheten gör att eleverna blir motiverade att 

läsa och lära. Viktigt med direkt koppling mellan lärande och verklighet. 

(Gymnasiesärskola) 

 Är när man arbetar rationellt och ekonomiskt. (Gymnasiesärskola) 

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att entreprenöriellt lärande uppfattas som verklighetsnära 

undervisning i praktisk form där man överlåter mer och mer ansvar på eleverna själva ju äldre de 

blir.  

För pedagoger och barnskötare i förskolan är entreprenöriellt lärande ett nytt begrepp som de 

behöver mer kunskap om för att kunna uttrycka i ord. Samtidigt beskriver de intervjuade att de 

arbetar med ett entreprenöriellt förhållningssätt gentemot barnen utan att använda just detta 

begrepp. 
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Den medverkande förskolan är belägen i en kommun där det finns ett centralt antaget 

policydokument för utveckling av entreprenörskap i förskola och skola. Personalen på förskolan 

har inte tidigare kommit i kontakt med begreppet entreprenöriellt lärande. Det finns en utvecklad 

pedagogisk dialog i verksamheten och flera har gått andra pedagogiska utbildningar, t.ex. Reggio 

Emilia och Bornholmsmodellen. Till att börja med fanns delade meningar om deltagandet i 

projektet. En del av personalen tycker att begreppet är luddigt. Medan andra menar att de känner 

igen detta från läroplanens tankar. Ledningen är positiv till deltagandet och tankarna bakom det 

entreprenöriella lärandet. De flesta har till att börja med valt att gå hälsokurser men två arbetslag 

har valt kurs i entreprenöriellt lärande. 

Såväl på medverkande grundskola och gymnasieskola har de flesta av de intervjuade deltagit i 

kompetensutvecklingsinsatser kring entreprenöriellt lärande tidigare. För vissa känns ändå 

begreppet nytt och lite diffust. De flesta känner dock igen tankegångarna bakom. I viss 

utsträckning arbetar man, enligt intervjupersonerna, redan entreprenöriellt. Samtidigt finns det 

lärare som ifrågasätter både begreppet och arbetsmetoderna.  

Lärarna på gymnasiesärskolan uttryckte att verklighetsförankring är det mest relevanta med 

entreprenöriellt lärande. Lärarens uppgift är att förebereda, stötta och hjälpa eleverna ut i 

verkligheten och arbetslivet. Flera av lärarna uttryckte tydligt att eleverna på gymnasiesärskolan 

inte skulle komma ut i arbetslivet om de inte fick stöd och hjälp i detta. Flera exempel gavs på 

hur eleverna förbereds för yrkeslivet genom olika praktiska arbetsuppgifter inom de olika 

yrkesprogrammen.  

 

Organisation och lärmiljö 

Förskola 
På förskolan finns en kontinuerlig dialog om utvecklingen av verksamheten som förs på 

arbetsplatsträffar. Barnen betraktas som entreprenörer och de intervjuade uttrycker att det är 

viktigt att ta vara på barnens kunskaper. ”Vi handleder barn i att söka kunskap och behöver vara 

lyhörda för barnens lärprocesser”, säger en intervjuperson. 

Lärmiljön i förskolan förefaller av bl.a.följande faktorer: 

 Se styrkor hos varje barn. 

 Alla behöver inte kunna samma sak. 

 Frivillighet. 

 Få barnen att komma på saker själva. 

 Ta tillvara och stärka självkänsla. 

 Ett positivt förhållningssätt och bemötande. 

 

”Ekonomin sätter ramar för vad man kan/inte kan göra men det är viktigt att vara kreativ utifrån 

de resurser man har”, menar en intervjuperson. 
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Det verkar finnas en aktiv dialog mellan personalen kring verksamhetsfrågor, både i formella 

strukturer och i det dagliga arbetet. Det är ett öppet arbetsklimat där man delger varandra 

erfarenheter. En öppen, ärlig och rak kommunikation uppskattas. Man jobbar med teman, 

utforskande övningar och gör studiebesök. Huvuddelen av intervjupersonerna upplever att 

personalen har en samsyn kring det pedagogiska förhållningssättet, man samarbetar och det finns 

en strategisk planering för hur målen ska nås. 

 

 

Grundskola 
Lärarna på lågstadieskolan menar att de egentligen inte riktigt kommit igång med arbetet med 

entreprenöriellt lärande än. Något arbetslag hade dock kommit längre än de andra. Skolan har 

haft processtöd från projektet vilket de upplever sig ha haft stor nytta av. Flera har också gått en 

kurs om entreprenöriellt lärande som skolverket anordnat. Det är rektorn som varit drivande i 

arbetet med entreprenöriellt lärande. Flera av de intervjuade lärarna uttrycker att man samarbetar 

med varandra inom de olika arbetslagen men det finns inget strukturerat samarbete mellan 

arbetslagen. De arbetar i viss utsträckning ämnesöverskridande men detta har ännu så länge 

mindre omfattning. De intervjuade menar att det finns ett gemensamt pedagogiskt förhållnings-

sätt i arbetslagen men det är inte nerskrivet. Ledningen uttrycker tydligt att arbetslagen ska ta ett 

gemensamt ansvar för eleverna. En gång i veckan har hela skolan pedagogiska samtal. Lärarna 

lägger ner mycket energi på att alla, både lärare och elever, ska trivas i skolan. Barn som har 

speciella behov får mycket stöd och uppmärksamhet. Ambitionsnivån i arbetet är hög. Lärarna på 

skolan använder i viss utsträckning det omgivande samhället i undervisningen. En intervjuperson 

ger konkreta beskrivningar av hur man i arbetslaget håller på att utveckla teman som barnen ska 

arbeta utforskande med. Upplägget visar på stor delaktighet från eleverna i planering och 

genomförande samt innefattar ett antal moment där olika kompetenser tränas. Lärarna upplever 

att det krävs en hel del förarbete för att uppgifterna ska fungera bra. Lärmiljön upplevs vara bra. 

De känner sig väl förberedda för att arbeta med den nya läroplanen. Det är relativt små klasser 

och resurstillgången är bra. Det uppfattas finnas ett bra samarbetsklimat där man stöttar 

varandra. En intervjuperson som arbetat länge som lärare menar att pedagogiken i skolan över tid 

genomgått stora förändringar. Framförallt är det mer individinriktat idag. Att lyckas med 

inlärningen för alla är en utmaning. En intressant fråga år också vilka kompetenser man behöver i 

framtidens samhälle. Det är svårt att förutsäga. En upplevd svårighet med entreprenöriellt lärande 

är bedömningen av elevernas utveckling och prestationer. 

 

Gymnasieskola 
På gymnasieskolan har ett arbetslag som nyligen bildats genom sammanslagning av lärare från 

NA/TE intervjuats. Flertalet i arbetslaget gick utbildning med Me University i det föregående 

ENTRIS-projektet. Intresset för förhållningssättet i entreprenöriellt lärande skiftar mellan 

intervju-personerna. En faktor som har försvårat utvecklingen av en samsyn kring 

entreprenöriellt lärande är att man under utbildningen inte hade möjlighet att få vikarier. Detta 

ledde till att man inte kunde delta regelbundet.  
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Det finns en policy i kommunen som säger att man ska arbeta med entreprenöriellt lärande. 

Flertalet intervjupersoner upplever dock en avsaknad av tydligare riktlinjer kring hur man ska 

göra detta. I det aktuella arbetslaget har man valt att ha en temavecka per termin när man ska 

jobba i projekt. 

Det finns en viss grundkännedom i arbetslaget om det pedagogiska förhållningssättet men man 

får ändå känslan av att det saknas en gemensam syn på entreprenöriellt lärande. Flertalet ser inte 

entreprenöriellt lärande som något nytt. Det är ”Kejsarens nya kläder”. Flera tycker dock att det 

är bra att man fokuserar på förmågorna mer.  

Ett par intervjupersoner menar att eleverna behöver bli mer delaktiga, ta ansvar och vara bra på 

att lösa problem. Positivt med entreprenöriellt lärande är att det fokuserar på det kreativa. Flera 

anser att en blandning av traditionell undervisning och entreprenöriellt lärande är att föredra. 

Vissa elever har svårt med båda de pedagogiska förhållningssätten. Lärarrollen blir mer stöttande 

i entreprenöriellt lärande och eleverna inhämtar sina kunskaper på egen hand.  

Eleverna upplevs kunna vara ett hinder för införande av en entreprenöriell pedagogik genom att 

de fokuserar på betyg och inte ser hur man kan sätta rättvisa betyg utan traditionell undervisning, 

menar en intervjuperson. Det finns organisatoriska problem att jobba ämnesövergripande p.g.a. 

schemaläggningen. Flera menar att det är bra om man kan jobba mer ämnesövergripande i 

framtiden. En lärare jobbar på två skolor vilket ger mindre utrymme för att vara delaktig i 

utvecklingsprocesser. Det är ekonomin som styr verksamheten menar flertalet.  

Flertalet har en ifrågasättande inställning till styrdokument. Man är väldigt mån om att själv 

bestämma över sin egen situation. Eleven är kunden och det finns en kritisk inställning till 

politiker, ledning och konsulter.  

Den som är mest engagerad är arbetslagsledaren. Denne driver på men det finns olika synpunkter 

i arbetslaget kring hur man vill jobba med entreprenöriellt lärande. En annan nyckelperson är för 

tillfället ledig. 

Det finns en upplevd otydlighet kring vad ledningen vill. Hinder som nämns utöver redan 

nämnda är bristfälliga datakunskaper, bristande entusiasm för fortbildning, främmande för att 

jobba i projekt, svårt samverka mellan vissa ämnen och att schemaläggningen motverkar 

ämnesövergripande undervisning. 

Beteckningen entreprenöriellt lärande verkar delvis var ett hinder. De festa är för att främja eget 

ansvarstagande, delaktighet, att eleverna ska tänka själva, att man ska jobba mer ämnes-

övergripande och i öppen miljö etcetera medan andra ifrågasätter begreppet. ”Mitt pedagogiska 

förhållningssätt fungerar utan entreprenöriellt lärande.” En annan lärare menar att det finns en 

för stark koppling till företagande. 
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Det som är den stora drivkraften är engagemanget för eleverna. De intervjuade tar samtliga upp 

att de arbetar nära eleverna och de satsar mycket energi på att ge eleverna det stöd de behöver för 

att de ska kunna gå vidare till högskola/universitet. Det finns också ett system för stöd mellan 

elever i olika årskurser. Man får ett intryck av att lärarna är duktiga pedagoger och att de anpassar 

undervisningsformerna så att undervisningen ska vara stimulerande. De är positiva till att förnya 

sitt pedagogiska förhållningssätt men det behöver ta tid. 

Arbetslaget har ett stort gemensamt arbetsrum. Närheten främjar diskussioner i vardagen om 

pedagogik och annat. Man är överhuvudtaget nöjd med skollokalerna. Det finns en stor studiehall 

där eleverna kan sitta och jobba och där lärarna lätt kan ta kontakt med dem. 

Kopplingen till näringslivet är begränsad men flera ser detta som viktigt. ”Näringslivet vill ha folk 

med entreprenöriella kompetenser men det har inte Tekniska Högskolan förstått”, säger en av 

intervjupersonerna. 

De flesta intervjuade känner inte till de insatser som ENTRIS 2.0 erbjuder. Ingen är anmäld till 

kompetensutvecklingsinsatser i projektet. 

 

Gymnasiesärskola 
Det finns ett tydligt engagemang för entreprenöriellt lärande i det arbetslag av yrkeslärare och 

kärnämneslärare som vi intervjuat. Halva arbetslaget går utbildning genom ENTRIS 2.0 för 

närvarande. Det är dock bara yrkeslärare och SYV som går kurser, inte kärnämneslärarna. 

Huvuddelen av arbetslaget menar att de arbetar entreprenöriellt men har inte kallat det så. Det 

finns en stark praktisk anknytning i undervisningen. Flertalet menar att eleverna lär sig bättre 

genom att göra saker. Eleverna får också ett praktiskt stöd ut i arbetslivet genom handledd 

praktik. 

 Man tolkar begreppen kring entreprenörskap och entreprenöriellt lärande olika. Någon menar att 

det handlar om företagande medan andra gör en bredare tolkning som mer kan knytas till behov 

av att utveckla entrepreöriella kompetenser som man behöver både som anställd och egen 

företagare. Samtliga intervjupersoner tar fram kopplingen mellan skola och arbetsliv som mycket 

viktig. Skola och arbetsliv behöver knytas samman. En intervjuperson som enbart ser 

entreprenöriellt lärande som företagande menar att det inte är fruktbart att höra någon som inte 

har varit företagare prata om entreprenöriellt lärande. En annan intervjuperon menar att ”skolan 

är ofta mottagare av olika idéer och nya sätt att arbeta. Ofta blir det så att man tar emot det som 

lärare, tycker det verkar bra, men sen hamnar det på hyllan”. 

Det praktiska arbetet i undervisningen är en mycket viktig del både för att förmedla kunskaper 

och i de enskilda elevernas personliga utveckling. Man lär genom att göra och utvecklar sina 

kunskaper också genom att det är tillåtet att göra fel. I hantverksdelen bygger man ett mindre hus. 

I restaurangdelen arbetar man med att planera och laga en måltid som sedan serveras till externa 

gäster. Man försöker skapa realistiska träningsmiljöer. Det finns ett nära samarbete med 

Arbetsförmedlingen för att förbereda inträdet på arbetsmarknaden samt ta reda på vilka olika 
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former av stöd som behövs för att göra detta möjligt. En i arbetslaget ansvarar för praktikplatser i 

utbildningen. Eleverna går 4 år i gymnasiesärskolan och under denna tid har de 22 veckors 

praktik. Eleverna förbereds för arbetsgivarkontakterna t.ex. genom intervjuträning. Eleverna får 

också kunskap kring vad som är viktigt att tänka på i kontakten med arbetsgivare och hur man 

bör agera på en arbetsplats. Rättigheter och skyldigheter gås igenom. Även arbetsgivarna 

kontaktas så att eleverna får kvalitativ introduktion och handledning under praktiken. 

Tankarna i entreprenöriellt lärande uppfattas gå bra ihop med läroplanen och den pedagogiska 

strategi man har i arbetslaget. Det förefaller vara ett öppet arbetsklimat med mycket samverkan 

mellan lärarna inom arbetslaget. Man arbetar med teman och i projekt. Eleverna får i det 

praktiska arbetet delta i processerna från idé till färdig produkt. Den gemensamma strukturen 

utgör en bas men i undervisningen krävs mycket individuell anpassning. Detta underlättas av att 

man har relativt små klasser. 

En person i arbetslaget är en motor i utvecklingen och driver på. Denne har utarbetat ett material 

kring entreprenöriellt lärande. En av de intervjuade menar att det inte fungerar att bara prata om 

entreprenöriellt lärande. Man måste göra något. Det behövs konkreta exempel och man behöver 

vara öppen för att lära av varandra. 

Lärmiljön uppfattas som bra. Samarbetet i arbetslaget fungerar bra och det finns ett gemensamt 

grundsynsätt. Eleverna får lära var och en efter vad de klarar av. Man möter dem där de är. 

Lärarna jobbar över ämnesgränserna i arbetslaget. 

Arbetsmiljön uppfattas som positiv och de intervjuade uttrycker att det är lätt att ta upp saker 

som inte fungerar och ändra på det. Skolan är en ”hälsoskola” och har särskilda hälsomål som 

man arbetar mot. 

Elever på gymnasiesärskolan läser ofta inte vidare på högskolenivå. Därför behövs en 

introduktion till arbetslivet på ett handfast sätt. Här passar entreprenöriellt lärande in. 

Man har haft ett stormöte på skolan där man diskuterade införandet av entreprenöriellt lärande. 

Ledningen är lyhörd för idéer och tankar samt förändringsbehov. De befinner sig nu i en fas när 

de ska lägga grunden för arbetet med entreprenöriellt lärande. 

 

Påverkan på miljö och hälsa 
En del av intervjupersonerna ser stora möjligheter i det pedagogiska förhållningssätt som 

entreprenöriellt lärande representerar medan andra ställer sig tvivlande till förhållningssättet. 

Påfallande många bedömer dock att entreprenöriellt lärande kan påverka den psykosociala hälsan 

och arbetsmiljön. En förklaring till detta menar de är att entreprenöriellt lärande kan ha en positiv 

inverkan på eleverna. De menar att om eleverna mår bra/bättre (vilket entreprenöriellt lärande 

kan bidra till) så påverkar det lärarnas psykosociala hälsa och arbetsmiljö positivt. Även det 



 
 

30 
 

omvända förhållandet gäller. Om lärarna mår bra och trivs på sin arbetsplats så påverkar det 

också elevernas trivsel och hälsa positivt.   

En annan tänkbar effekt som nämns är att entreprenöriellt lärande kan göra eleverna mer 

självständiga och mottagliga. Detta kan t.ex. leda till att de blir bättre på att lösa konflikter mellan 

sig och att läraren inte behöver upprepa information så ofta som nu. 

I förskolan innebär stora barngrupper en hög arbetsbelastning och därför är det viktigt att hitta 

sätt att hålla sig frisk menar intervjuad personal. De festa upplever en stark tidspress. De 

viktigaste friskfaktorerna som personalen tar fram i intervjuerna är en bra kommunikation, ”högt 

i tak” och att man respekterar varandra. 

En stark stressfaktor på den medverkande gymnasieskolan har varit vikande elevunderlag med 

därmed följande personalnedskärningar.  

Ett stressmoment i både förskola och skola är att den nya läroplanen innebär mycket 

dokumentation för lärarna. I ett flertal intervjuer tas olika hinder upp som begränsar utrymmet 

för att arbeta utvecklingsinriktat. 

Man upplever sig hela tiden få nya uppgifter som läggs på de man redan har. 

Ett annat stressmoment är att hinna med elever med särskilda behov.  

Kombinationen av hög arbetsbelastning och hög ambitionsnivå är pressande. Det saknas tid för 

eftertanke och reflektion. 

Stress är ett problem i arbetsmiljön. Det kan vara teknikproblem, fler arbetsuppgifter, icke 

fungerande datasystem och att uppsägningar planeras. Införandet av entreprenöriellt lärande 

känns också stressande för man har inte tid att sitta ner och diskutera. 

 

Övriga reflektioner 
Ingen av skolorna uppger att de har fått några konkreta riktlinjer för hur de ska arbeta med 

entreprenöriellt lärande. Samtliga uppger att läroplanen är det som styr deras arbete. De flesta är 

dock osäkra på vad läroplanen säger om entreprenörskap och entreprenöriellt lärande.  

Många intervjupersoner menar att verksamheten redan utmärks av entreprenöriellt lärande i stor 

utsträckning. Det är framförallt gymnasiesärskolan men också förskolan som uttrycker detta. För 

lågstadieskolan är det inte riktigt lika tydligt att skolan utmärks av entreprenöriellt lärande men 

man menar att det finns förutsättningar för det. En intervjuperson menar att det hade varit bra 

att fortsätta med det processtöd från projektet som man fått för att komma igång med 

utvecklingsarbetet. På gymnasieskolan har man valt att stegvis utveckla entreprenöriellt lärande. 

Det man gör nu är att organisera projektarbeten en vecka per termin. 

Flera intervjupersoner upplever att det behövs mer struktur i konceptet entreprenöriellt lärande 

för att man ska kunna se effekterna av förhållningssättet. 
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Ett flertal intervjupersoner uttrycker att det finns olika hinder för att skapa utrymme för att 

arbeta utvecklingsinriktat. Ekonomin och personalresurserna är en sådan faktor.  

De medverkande enheterna har i olika utsträckning varit delaktiga i ENTRIS 2.0. Förskolan har 

varit delaktiga i kompetensutvecklingsinsatser inom samtliga områden. Grundskoleenhetens 

personal har inte deltagit i någon formell kompetensutveckling. Däremot har flera i personalen 

gått en kurs genom Skolverket. I projektet har de tagit del av icke-formellt lärande och 

vardagslärande samt haft processtöd. Enheten inom gymnasieskolan har i mycket begränsad 

omfattning deltagit i projektaktiviteter. På gymnasiesärskolan har enstaka personer deltagit i 

aktiviteter inom formellt lärande samt vardagslärande. Inom båda enheterna har personal deltagit 

i tidigare ENTRIS- projekt.  

Utvärderarnas reflektion är sammantaget att förskolan har avsatt mycket tid för att utveckla sina 

kunskaper inom entreprenöriellt lärande medan de andra enheterna har lagt begränsade resurser 

på detta. 

De flesta intervjupersoner som har deltagit i projektaktiviteter har varit mycket nöjda med 

kurserna i ENTRIS 2.0. Några av dem hade dock ännu inte riktigt hunnit komma igång med 

kurserna vid intervjutillfället och på vissa skolor har lärarna delat på sig där några går kurs nu och 

några ska gå senare. Det är endast enstaka lärare som inte varit nöjda hittills. Anledningen till att 

de inte känner tillfredsställelse med kurserna har främst varit den information som getts. 

Informationen har inte setts som relevant och man har i vissa fall förväntat sig något annat som 

varit mer anpassat för den specifika åldersgrupp som läraren arbetar med. Det finns också lärare 

som inte är intresserade av att lära sig om entreprenöriellt lärande då de inte har för avsikt att 

arbeta i enlighet med detta förhållningssätt. En orsak till detta kan vara lärare som närmar sig 

pension och lärare som varit med om många nyinförda arbetsmetoder och begrepp som de 

upplevt att det aldrig blir något av. 

I samband med detta är det viktigt att lyfta upp att lärare vid samtliga skolor påtalar att 

entreprenöriellt lärande inte får bli ett luddigt begrepp som ingen riktigt greppar och som 

försvinner med tiden. Om inte entreprenöriellt lärande blir tydligt och greppbart blir inte lärarna 

heller motiverade att arbeta med entreprenöriellt lärande. Om entreprenöriellt lärande endast blir 

ett begrepp utan konkret handling ser inte lärarna det som intressant att lägga tid och energi på. 

Det finns dock lärare som menar att oavsett vilket är det som lärare intressant att lära sig nya 

metoder och förhållningssätt som gör att man utvecklas i sin yrkesroll. Många lärare efterfrågar 

konkreta verktyg och metoder för hur de ska kunna arbeta med entreprenöriellt lärande. Flera av 

lärarna är mycket nöjda med processledarna från ENTRIS 2.0 som har gett dem de tips och 

verktyg som de efterfrågat. Det uttrycks också att processledarna tydliggjort att entreprenöriellt 

lärande inte behöver vara så komplicerat utan att entreprenöriellt lärande kan integreras i den 

undervisning som redan genomförs. 
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Enkätundersökningar 

I följande avsnitt redovisas resultaten av genomförda enkätundersökningar i de fyra verksamheter 

som hittills medverkat i den fördjupade processutvärderingen. Data kommenteras i följande 

avsnitt. 
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WEMS 

För att få en mer mätbar bild av hur personalen i de medverkande enheterna upplever sin 

arbetsmiljö så har vi använt ett frågeinstrument i enkätform utvecklat på Högskolan i 

Kristianstad. För beskrivning av frågeinstrumentet, se bilaga 2. 

Frågeinstrumentet berör sex dimensioner av arbetsupplevelse; stödjande arbetsförhållanden, 

individuella upplevelser, självbestämmande, tidsupplevelse, ledarskap och förändringsarbete. 

Frågeinnehållet är verksamhetsnära och ger möjlighet att mäta människors upplevelser av 

salutogena arbetsfaktorer. Vid analysen av svaren bildas index av de sex dimensionernas frågor. 

Varje fråga kan som mest ge värdet 6 (vid positivt svar) och minst värdet 1 (vid negativt svar). 

För varje individ beräknas indexvärdet som summan av svaren på de ingående frågorna.  

Värdena standardiseras genom att beräkna indexvärdet i relation till maximalt indexvärde så att de 

varierar mellan 1 och 100 % för att vara lättare att förstå. 

Undertecknad vill påpeka att siffrorna ska tolkas med försiktighet då de är beräknade på ett litet 

antal personer. Värdena kommer i första hand att vara jämförbara inom den egna enheten med 

de värden som tas fram vid det andra mättillfället i samband med projektets slut. Oavsett detta så 

redovisas framtagna värden för de fyra enheter som är kartlagda för att kunna beskriva hur 

arbetsförhållandena upplevs av personalen. Detta kan ge värdefull kunskap om hur förutsätt-

ningarna ser ut för i vilken utsträckning projektets insatser kan förväntas kunna generera 

kortsiktiga och långsiktiga effekter.  

 

 

Förskolan 

Förskolan har ett medelvärde på 72,6 % när man sammanväger respondenternas svar på samtliga 

frågor. Det starkaste området är de individuella upplevelserna av arbetet som meningsfullt, 

utvecklande, varierande, utmanande och fyllt av glädje.  

Det finns ett positivt upplevt ledarskap. Det innebär bl.a. att man i hög utsträckning upplever att 

chefen: 

 Finns tillgänglig när man behöver det. 

 Är bra på att skapa intresse och engagemang för arbetsuppgifterna. 

 Tar upp saker till diskussion med arbetsgruppen innan beslut. 

 Har förmåga att fatta egna beslut vid behov. 

 Ser till att information om verksamhetens mål och visioner blir tillgängliga för 

arbetsgruppen. 

 

Personalen upplever också i hög utsträckning att man har stödjande arbetsförhållanden. Detta 

område handlar bl.a. om trivseln på arbetsplatsen, stämningen, i vilken utsträckning man stödjer 

varandra, att det finns fungerande rutiner och att arbetsgivaren satsar på personalens hälsa. 
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Lägre värden (under 75 %) fick områdena förändringsarbete, självbestämmande och 

tidsupplevelse. I bedömningen av klimatet för förändringsarbete ingår variabler som öppen 

dialog, underifrånperspektiv, delaktighet, trygghet och kvalitet på information. Självbestämmande 

handlar om när, vad och hur arbetet ska utföras samt arbetstempo. Området tidsupplevelse 

handlar om att utan stress hinna med sina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid, att man kan 

avsluta en sak innan man påbörjar nästa och att man inte behöver stanna kvar efter arbetstid.  

 

Som framgått av intervjuerna har personalen inom förskolan stora barngrupper och man ska 

hinna med att uppmärksamma varje barns behov och stödja alla barn i deras utvecklingsprocess. 

Arbetet utförs med hög tillgänglighet tidsmässigt för barn och föräldrar. Stressnivån upplevs som 

hög. 

 

De nio intervjuade pedagogerna och barnskötarna gav respektive område följande medelvärden i 

rangordning från positivt till negativt: 

 Individuella upplevelser, 87,7.  

 Ledarskap, 80,3. 

 Stödjande arbetsförhållanden, 75,7.  

 Förändringsarbete, 71,9. 

 Självbestämmande, 60,7. 

 Tidsupplevelse, 59,3. 

 

Stress är den mest negativa arbetsmiljöfaktorn. Den påtagligaste positiva arbetsmilöfaktorn är 

upplevelsen av arbetet. 

 

Grundskolan 
Den medverkande grundskolan har ett något högre medelvärde än förskolan, 74 %.  

De fyra intervjuade pedagogerna gav respektive område följande medelvärden i rangordning från 

positivt till negativt: 

 Individuella upplevelser, 88,2. 

 Stödjande arbetsförhållanden, 85,1. 

 Ledarskap, 75,7. 

 Självbestämmande, 75,0. 

 Förändringsarbete, 68,8. 

 Tidsupplevelse, 51,4. 

 

De intervjuade trivs i hög utsträckning med sitt arbete, man hjälps åt, det är bra stämning i 

arbetsgruppen och arbetet upplevs meningsfullt, utvecklande och utmanande. Det finns ett 

positivt upplevt ledarskap. Även inom grundskolan får självbestämmande, förutsättningarna för 

förändringsarbete och framförallt tidsupplevelsen lägre värden. Stressen är påtagligt uttalad. Fler 
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och fler uppgifter läggs på pedagogerna och det är fler elever som har specifika stödbehov som 

ska tillgodoses i undervisningen. 

 

 

Gymnasiet 
Den medverkande enheten inom gymnasieskolan har lägst värden för upplevelserna av 

arbetsmiljön bland de fyra undersökta enheterna. Detta stöds både av intervjuer och av 

utvärderarnas upplevelser i samband med besök. Medelvärdet på framtaget index är 65,2. 

De åtta intervjuade pedagogerna gav respektive område följande medelvärden i rangordning från 

positivt till negativt: 

 Individuella upplevelser, 84,0. 

 Stödjande arbetsförhållanden, 74,7. 

 Ledarskap, 65,3. 

 Självbestämmande, 62,0. 

 Förändringsarbete, 59,4. 

 Tidsupplevelse, 45,8. 

 

Det starkaste området är de individuella upplevelserna av arbetet som meningsfullt, utvecklande, 

varierande, utmanande och fyllt av glädje. Ambitionsnivån är hög och elevernas bästa i fokus. Det 

finns också goda stödjande arbetsförhållanden. Övriga värden hamnar klart under 75 %. I inter-

vjuerna uttalas en frånvaro av ledarskap. Upplevelsen av att vara uppbunden av strukturer som 

styr vad, när och hur arbetet ska utföras är stark. Stressen är påtaglig och hade vid genomförande 

av enkäter och intervjuer specifika orsaker. Det var aktuellt med personalneddragningar p.g.a. 

vikande elevunderlag, arbetslaget var relativt nybildat och arbetsbördan upplevdes hela tiden öka. 

Det fanns också en upplevd otrygghet kring förändringsarbete bl.a. inom området 

entreprenöriellt lärande som en följd av otydliga riktlinjer och avsaknad av ledarskap. 

 

Gymnasiesärskola 
Den medverkande enheten inom gymnasiesärskolan har det högsta medelvärdet på framtaget 

index, 78,5 %. 

De nio intervjuade pedagogerna gav respektive område följande medelvärden i rangordning från 

positivt till negativt: 

 Individuella upplevelser, 83,9.  

 Självbestämmande, 81,0.  

 Ledarskap, 80,3. 

 Stödjande arbetsförhållanden, 78,3.  

 Tidsupplevelse, 74,7. 

 Förändringsarbete, 72,5.  
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Precis som på övriga enheter finns en stark upplevelse av arbetet som meningsfullt, utvecklande, 

varierande, utmanande och fyllt av glädje. Graden av självbestämmande är betydligt högre än i de 

övriga enheterna. Det upplevs finnas större utrymme för när, vad och hur arbetet ska utföras 

samt i arbetstempo. Samtidigt finns ett positivt ledarskap och stödjande arbetsförhållanden. Även 

om tidsupplevelsen har lägre värden än de redan nämnda så är det stor skillnad mot övriga 

enheter. Stress och krav som är svåra att tillgodose är inte lika påtagliga. Enheten har den högsta 

siffran för förändringsbenägenhet bland de jämförda enheterna. Bland gymnasiesärskolans och 

förskolans personal har också fler intervjupersoner uttalat sig positivt om entreprenöriellt lärande. 

 

SHIS 

Med stöd av SHIS (Salutogen Hälsoindikator Skala) kan man ge en salutogen och holistisk 

beskrivning av den upplevda hälsan. 

Skillnaderna i den upplevda hälsan bland de medverkande enheterna skiljer sig inte så mycket åt 

trots olikheter i de upplevda arbetsförhållandena. De sammantagna värdena för respektive enhet 

är följande: 

 Förskolan, 73,6. 

 Grundskolan, 79,2. 

 Gymnasieskola, 77,7. 

 Gymnasiesärskola, 81,9. 

 

Utifrån beskrivningarna av arbetsmiljön skulle man kunna tänka sig att förskolan och 

gymnasieskolan skulle uppvisa lägst värden vilket de också gör. Ordningen bland de två borde 

dock varit omvänd sett till beskrivningarna av arbetsmiljön.   

 

Några sammanfattande kommentarer 
De individuella upplevelserna av arbetet är genomgående mycket positiva. På samtliga enheter 

finns en hög ambitionsnivå och mycket kompetens. Elevernas utveckling är i fokus. Stressnivån 

är hög i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Förändringsbenägenheten och 

mottagligheten för projektets insatser förefaller störst i förskolan och gymnasiesärskolan. 

Arbetsförhållandena verkar överlag vara relativt bra men det finns påtagliga negativa 

hälsofaktorer. Stress relaterat till tidsupplevelse, organisatoriska förändringar, arbetsbörda och 

ökande krav i arbetet är det största problemet. Gymnasiesärskolan utmärker sig dock i positiv 

bemärkelse. Såväl på gymnasieskolan, grundskolan och på förskolan finns behov av förebyggande 

hälsoarbete. Förskolan har inlett detta.  

 

 



 
 

37 
 

Reflektioner i ett lärandeperspektiv 

Att omsätta kompetensutveckling i verksamhetsförändring 
Genomförd utvärdering av det föregående ENTRIS-projektet visade att utvecklingsprocessen att 

implementera ett entreprenöriellt lärande i undervisningen kan indelas i ett antal faser. 

 

Av intervjuer framgick att de skolor som hade deltagit i projektet befinner sig i olika faser av 

denna implementeringsprocess. De som befann sig i ”Intressefasen” uppfattade utvärderarna 

deltagit i projektet för att ta reda på vad entreprenöriellt lärande är för något och på vilket sätt 

man kan använda sig av detta pedagogiska förhållningssätt. Dessa skolor var representerade av 

enstaka rektorer, pedagoger och/eller studie- och yrkesvägledare alternativt vissa arbetslag som 

hade förväntats gå en utbildning för att överföra kunskapen till övrig personal på skolan.  

De skolor som befann sig i ”Kunskapsfasen” hade bestämt sig för att de skulle införa ett 

pedagogiskt förhållningssätt präglat av entreprenöriellt lärande. Från dessa skolor hade ett större 

antal personal per skola deltagit, ofta i flera olika utbildningar. I dessa skolor ville man skaffa sig 

kunskap främst för att komma igång med att utveckla sina pedagogiska metoder.  

De skolor som redan befann sig i ”Införandefasen” eller ”Utvecklingsfasen” hade deltagit med så 

gott som all personal på hela skolan eller på vissa program. De aktuella skolorna hade redan en 

viss erfarenhet av entreprenöriellt lärande och sökte en annan typ av kunskap. De var mer 

operativt inriktade och hade gått utbildningarna i ENTRIS för att kunna praktisera kunskaperna 

direkt i sitt arbete som ledare, pedagoger eller vägledare. Av intervjuerna på olika skolor framgick 

också att dessa skolor redan hade utvecklat policies och handlingsplaner där entreprenöriellt 

lärande var ett tydligt inslag. I vissa fall hade också särskilda resurser avsatts för att samordna 

utvecklings-processen. I ”Utvecklingsfasen” handlar det om att komplettera de kunskaper man 

skaffat sig om grunderna i entreprenöriellt lärande med kompetensutveckling i verktyg som 

stödjer genomförandet av detta arbetssätt, t.ex. coachutbildning för pedagogerna. Det fanns 

också behov av att kunna introducera ny personal i arbetssättet samt att ha tillgång till 

kontinuerlig handledning. De personer som intervjuades på ett antal skolor bedömde att hela den 

beskrivna utvecklingsprocessen tar 3-5 år.  

Även i det nu aktuella projektet deltar förskolor och skolor med en spridning i samtliga faser. En 

skillnad i det nu aktuella projektet är att betydligt fler förskolor deltar. De enheter som hittills har 

medverkat i den fördjupade processutvärderingen befinner sig i ”Intressefasen” och 

”Kunskapsfasen”. De övriga två enheterna som ska medverka bedöms befinna sig 

”Införandefas”/ ”Utvecklingsfas”. 
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I  ENTRIS - projektet blev det tydligt att det är en komplicerad process med ett antal 

friktionsfaktorer att ta steget från de två första faserna till att införa och utveckla verksamheten i 

enlighet med ett entreprenöriellt pedagogiskt förhållningssätt. Denna bild har förstärkts under det 

första årets utvärderingsinsatser i ENTRIS 2.0.  

 

Projektinsatsernas relevans och efterfrågan på insatser 
ENTRIS 2.0 erbjuder en tämligen unik kunskapsplattform för utveckling av entreprenöriellt 

lärande där de deltagande aktörerna i hög utsträckning har varit delaktiga i att forma 

kompetensutvecklingsplattformens struktur och innehåll.  

Det finns en bredd i utbudet av insatser som täcker behov av kompetensutveckling av olika slag 

och på olika nivåer och insatserna utgår från olika typer av lärande.  

Efterfrågan på de hälsoinriktade kompetensutvecklingsinsatserna är hög. Den fördjupade 

processtvärderingen visar att behoven av dessa utbildningar har en tydlig koppling till hur den 

upplevda arbetsmiljön ser ut i förskola och skola. 

Redovisningen av olika typer av lärande visar att 75 % av alla anmälningar rör insatser inom 

området formellt lärande. Hälsoutbildningarna utgör 38 % av anmälningarna inom området 

formellt lärande och utbildningarna i entreprenöriellt lärande 27 %. Inom entreprenöriellt lärande 

har 71 % anmält sig till den grundläggande kursen och 29 % till fördjupningskursen.  

Utvärderarna drar slutsatsen att det fortfarande finns ett betydande behov av grundläggande 

utbildningsinsatser kring entreprenöriellt lärande. Samtidigt finns en tydlig efterfrågan på 

coachning som verktyg för att utveckla sitt eget arbetssätt. 

Det finns en mindre efterfrågan på SSA-insatser. De verksamheter som deltar i den fördjupade 

processutvärderingen menar att samverkan skola – arbetsliv är ett viktigt område. I 

gymnasiesärskolan är detta en tydlig del av arbetssättet. I övriga enheter prioriteras inte området. 

Det finns skäl att anta att detta är vanligt förekommande på många skolor och förskolor. 

Av intervjuer med personal och uppföljningar av insatser framgår att ledningspersonal i liten 

utsträckning deltar i kompetensutvecklingsinsatser inom projektet. Detta är ett problem eftersom 

ledningens agerande har avgörande påverkan på förutsättningarna för implementering av 

entreprenörskap och ett entrprenöriellt förhållningssätt i förskola och skola.  

På enstaka orter som Landskrona och Ystad finns handlingsplaner med ett tydligt fokus på det 

entreprenöriella pedagogiska förhållningssättet och utvecklingsinsatser genomförs på bred front 

för att möjliggöra verksamhetsutveckling i denna riktning. 

Genomförda insatser får i uppföljningarna i huvudsak positiva omdömen såväl beträffande 

struktur som innehåll men det finns också en konstruktiv kritik som projektet bör ta vara på. 
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Det icke-formella lärandet står för 17,5 % av det totala antalet anmälningar och vardagslärandet 

för 7 %. 

Oroande är att anmälningsfrekvensen inte helt överensstämmer med gjord kartläggning. 

Efterfrågan på utbildningsplatser är mindre än planerat förutom vad gäller hälsoutbildningarna. 

Det finns också en otydlighet kring efterfrågan på handledning och processtöd. Projektet 

uppvisar en betydande lyhördhet och flexibilitet i anpassningen av utbudet och håller en hög 

engagemangsnivå. Utvärderarnas intryck är dock att många deltagande verksamheter kunde öka 

sin egenengagemangsnivå. Ett sätt att göra detta är att i ökande utsträckning efterfråga projektets 

processtöd samt regioncoachens kompetens. 

Den politiska prioriteringen av entreprenörskap och entreprenöriellt lärande är tydlig. Det är av 

yttersta vikt för samhället och arbetsmarknaden att skolan förändras så att arbetsgivare har 

tillgång till rätt kompetens och att företagande stimuleras så att fler jobb kan skapas. Samtidigt är 

det tydligt att det saknas tydlig och kraftfull styrning och ledning i genomförandeprocessen i 

många verksamheter. Flera av de i den fördjupade processutvärderingen deltagande enheterna 

utgör dock undantag i detta fall. På förskolor/skolor som kommit längre än andra i utvecklingen 

av entreprenörskap och entreprenöriellt lärande drivs utvecklingen framåt genom en bred 

delaktighet. I många verksamheter är dock eldsjälar drivkraften i utvecklingen. I alla verksamheter 

förefaller det finnas både de som ser möjligheter med entreprenörskap och entreprenöriellt 

lärande och de som är skeptiska. Begreppets upplevda otydlighet och koppling till företagande är 

två faktorer som skeptikerna för fram. Utvärderarna efterlyser en tydligare professionalitet i 

skolans genomförande av sitt uppdrag kring entreprenörskap. Det är de enskilda verksamheternas 

ansvar att ta ansvar för att genomföra uppdraget i enlighet med gällande styrdokument. I den 

processen kan de få ett utomordentligt kompetent stöd från ENTRIS 2.0. 

 

Utrymmet för lärande 
Den fördjupade processutvärderingen visar med stor tydlighet att det inom samtliga enheter finns 

en hög ambitionsnivå och pedagogisk kompetens. Elevernas utveckling är i fokus. Stressnivån är 

hög i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Förändringsbenägenheten och mottagligheten 

för projektets insatser förefaller störst i förskolan och gymnasiesärskolan. Arbetsförhållandena 

verkar överlag vara relativt bra men det finns påtagliga negativa hälsofaktorer. Stress relaterat till 

tidsupplevelse, organisatoriska förändringar, arbetsbörda och ökande krav i arbetet är det största 

problemet. Gymnasiesärskolan utmärker sig dock i positiv bemärkelse. Såväl på gymnasieskolan, 

grundskolan och på förskolan finns behov av förebyggande hälsoarbete. Förskolan har inlett 

detta.  

Av intervjuerna med i den fördjupade processutvärderingen medverkande förskola och skolor 

framgår att det förs diskussioner kring det pedagogiska förhållningssättet i både vardagen och i 

samband med arbetslagsträffar och liknande. Samtidigt blir det tydligt att utrymmet för 

kompetensutvecklingsinsatser är begränsat. Personalen får gå in för varandra för att en del ska 

kunna delta i utbildningar och det är svårt att skapa utrymme för att bearbeta det man tar del av i 

utbildningarna. 
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Effekterna av det lärande som uppstår genom projektets insatser förefaller i hög utsträckning 

begränsas till individuell kompetensutveckling även om de som deltar i utbildningsinsatser får 

tillfälle att återföra sina lärdomar till kollegorna. 

Intervjupersonerna hänvisar ofta till strukturella problem utanför egen påverkansmöjlighet för att 

det inte går att implementera det entreprenöriella förhållningssättet på ett mer genomgripande 

sätt.  

Skolorna uppvisar som redovisats problem i arbetsmiljön som medför en hög stressnivå. En del 

av intervjupersonerna ser entreprenöriellt lärande som en del i att lösa dessa problem medan 

andra inte gör det.  

En befogad fråga som är svår att svara på är i vilken utsträckning det egentligen finns 

förutsättningar för att projektets insatser ska ge tydliga resultat och effekter. Utvärderarna menar 

att dessa förutsättningar kraftigt varierar mellan olika medverkande enheter. Undertecknad ser ett 

behov av att projektet nu fokuserar mer på vad som händer ute i de medverkande verksam-

heterna. En möjlighet som förordas är att projektledarna besöker deltagande verksamheter för att 

med ledning, utvecklingsmotorer och kontaktpersoner diskutera inställningen till samt 

förutsättningarna för att skapa lärprocesser som leder till verksamhetsutveckling. Fokus i 

projektet behöver förflyttas från utbildning till att lära genom att göra. 

För projektorganisationen finns anledning att fundera över hur utrymmet för lärande internt ser 

ut. Det är tydligt att projektet har en hög produktionsnivå som binder upp personalen i löpande 

verksamhet. Visserligen genomförs ett par gemensamma projektmöten varje månad men dessa 

förefaller i stor utsträckning upptas av information och praktiska genomförandefrågor. Nyligen 

har dock projektet haft en utvecklingsdag tillsammans som gett större utrymme för reflektion och 

lärande. Generellt förefaller det dock viktigt att skapa utrymme för att från processtöden samt 

regioncoachen fånga upp den kunskap som genereras i genomförandeprocessen ute på 

förskolor/skolor.  

 

Avslutande kommentarer 
Det är utvärderarnas förhoppning att rapporten ska kunna utgöra underlag för en fortsatt dialog 

kring projektets utveckling såväl med styrgrupp, projektteam som de i den fördjupade 

processutvärderingen deltagande enheterna. 

Utvärderarna kommer före sommaren att dels återföra utvärderingsresultaten till de fyra enheter 

som hittills medverkat i den fördjupade processutvärderingen och dels genomföra den första 

omgångens intervjuer och enkäter med de två återstående enheterna. Återföringen av 

utvärderingsresultaten kommer att ske med närvaro av den processledare som har haft kontakt 

med aktuell förskola/skola för att direkt kunna fånga upp behov av anpassade utvecklings-

insatser och stöd i implementeringsprocessen. 
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Utvärderarna kommer också att ha en fördjupad dialog med hela projektteamet utifrån rapporten 

för att integrera projektets och utvärderarnas kunskaper i processen att uppnå hög funktionalitet 

och måluppfyllelse. 

Utvärderingsarbetet behöver också breddas. Hittills har en stor del av tillgängliga utvärderings-

timmar använts för att genomföra den fördjupade processutvärderingen. Detta har varit 

nödvändigt. Under andra halvan av 2012 finns mer utrymme för en bredare process- och resultat-

utvärdering. Ansvarig utvärderare vill dock än en gång påpeka att det tillgängliga antalet 

utvärderingstimmar inte är tillräckliga för att genomföra utvärderingsarbetet med den omfattning 

som ett projekt med denna höga ambitionsnivå kräver. 

 

Helsingborg 

2012-05-03 

 

Bo Eriksson 

Framtidsutbildning AB 
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The Salutogenic Health Indicator Scale (SHIS) 
Frågeformulär om salutogena indikatorer på hälsa 

 
 
Hur har du känt dig under de senaste 4 veckorna, i följande avseenden. (Ju längre till 
vänster du placerar ditt svarskryss desto mer håller du med om det vänstra påståendet och 
vice versa)  
 
Under de senaste 4 veckorna har jag… 
 

(6) (5) (4) (3) (2) (1) 
A: känt mig pigg         känt mig trött, utmattad 
 
B: känt mig glad, optimistisk       känt mig nedstämd, dyster 
  
C: känt mig lugn, avslappnad       känt mig orolig, spänd  
 
D: sovit bra        sovit dåligt  
 
E: haft lätt för att koncentrera       haft svårt för att koncentrera  
mig           mig 
 
F: varit idérik, kreativ        haft brist på idéer/kreativitet 
 
G: varit beslutsam        varit villrådig, tveksam  
 
H: varit i känslomässig        varit i känslomässig  
balans          obalans 
 
I: känt mig frisk         känt mig sjuk 
 
J: haft mycket energi        haft lite energi 
 
K: fungerat bra i kontakten       fungerat dåligt i kontakten  
med andra människor        med andra människor 
 
L: upplevt att min kropp       upplevt att min kropp  
fungerat bra i förhållande      fungerat dåligt i förhållande  
till vad min livssituation       till vad min livssituation 
behöver        behöver 
 
 
 
 
 
 
© Åsa Bringsén, Ingemar Andersson, Göran Ejlertsson. Formuläret får endast användas i sin helhet. 
Kommersiell användning är förbjuden, om inte skriftligt tillstånd erhållits av instrumentets konstruktörer. 
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Work Experience Measurement Scale – WEMS 
Frågeformulär om upplevelser av arbete och arbetsplats 

 
_______________________________________________________________________________    
Läs noga igenom frågan med tillhörande svarsalternativ. Svara sedan på frågan genom att sätta ett kryss i rutan i 
för det svar du anser vara rätt eller mest stämmer med din uppfattning. 
_______________________________________________________________________________    
Stödjande arbetsförhållanden 
 
Var vänlig ta ställning till följande påståenden om din arbetssituation.  
 
Ju längre till vänster du placerar ditt svarskryss 
desto mer håller du med om påståendet.    Instämmer    Tar helt 
         helt     avstånd 
         (6) (5) (4) (3) (2) (1) 

Vi uppmuntrar och stödjer varandra på mitt arbete        

Det är en god stämning på min arbetsplats          

Jag tycker att vi har väl fungerande rutiner på mitt arbete       

Jag får ”feedback” på det arbete jag utför          

Jag trivs på min arbetsplats            

Jag tycker att min arbetsgivare satsar på min hälsa        

Jag får råd och praktisk hjälp av andra när jag behöver det       

Individuella upplevelser 
 
Var vänlig ta ställning till följande påståenden om din arbetssituation.  
 
Ju längre till vänster du placerar ditt svarskryss 
desto mer håller du med om påståendet.    Instämmer    Tar helt 
         helt     avstånd 
         (6) (5) (4) (3) (2) (1) 

Mitt arbete känns meningsfullt           

Jag känner att jag utvecklas i mitt arbete          

Mitt arbete är varierande            

Jag utför det arbete som jag är utbildad för          

Jag går till arbetet med glädje           

Mitt arbete är en stor utmaning för mig          

Självbestämmande 
 
Var vänlig ta ställning till följande påståenden om din arbetssituation.  
(Med ”arbetssituation” avses din direkta arbetssituation) 
 
Ju längre till vänster du placerar ditt svarskryss 
desto mer håller du med om påståendet.    Instämmer    Tar helt 
         helt     avstånd 
         (6) (5) (4) (3) (2) (1) 

Jag bestämmer själv när olika uppgifter skall utföras        

Jag bestämmer själv vad som skall utföras i mitt arbete        

Jag bestämmer själv hur mitt arbete skall utföras         

Jag bestämmer själv mitt arbetstempo           
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Tidsupplevelse 
 
Var vänlig ta ställning till följande påståenden om din arbetssituation.  
 
Ju längre till vänster du placerar ditt svarskryss 
desto mer håller du med om påståendet.    Instämmer    Tar helt 
         helt     avstånd 
Jag hinner utan tidspress (stress) med mina arbetsuppgifter (6) (5) (4) (3) (2) (1) 
under ordinarie arbetstid                
 
Jag hinner oftast avsluta en arbetsuppgift innan nästa   
behöver påbörjas             
 
Jag behöver sällan stanna kvar efter arbetstid         
Ledarskap 
 
Var vänlig ta ställning till nedanstående påståenden om den person som är din närmaste chef.  
(Den person/chef du vänder dig till i ditt dagliga arbete.)  
 
 Ju längre till vänster du placerar ditt svarskryss desto    
mer håller du med om påståendet.     Instämmer    Tar helt  
         helt     avstånd 

        (6) (5) (4) (3) (2) (1) 
Chefen finns tillgänglig när jag behöver det         
 
Chefen är bra på att skapa intresse och engagemang  
för arbetsuppgifterna             
   
Chefen medverkar till att arbetsuppgifterna blir rättvist  
fördelade              
   
Chefen tar upp saker till diskussion med arbetsgruppen  
innan viktiga beslut fattas            
   
Chefen har förmåga att fatta egna beslut vid behov        
   
Chefen ser till att information om verksamhetens  
mål och visioner blir tillgänglig för arbetsgruppen        
Förändringsarbete 
 
Tänk efter vilket det senaste förändringsarbetet var och ange hur väl just den  
förändringen stämde med nedanstående påståenden.  
 
Ju längre till vänster du placerar ditt svarskryss   Instämmer    Tar helt 
desto mer håller du med om påståendet.    helt     avstånd  
           (6) (5) (4) (3) (2) (1) 
Förändringsarbetet präglades av en öppen dialog         
 
Förändringsarbetet var ett resultat av arbetsgruppens  
behov eller önskemål            
   
Förändringsarbetet kändes meningsfullt          
 
Förändringsarbetet präglades av delaktighet         
 
Jag kände trygghet i arbetet med förändringsarbetet         
 
Jag fick bra information om förändringsarbetet         
______________________________________________________________________________    
 
© Petra Nilsson, Åsa Bringsén, Ingemar Andersson, Göran Ejlertsson. Formuläret får endast användas i sin helhet. Kommersiell 
användning är förbjuden, om inte skriftligt tillstånd erhållits av instrumentets konstruktörer. 



   

1 
 

 

Intervjuformulär 1 – fördjupad processutvärdering  

 

Syfte 

Syftet med intervjun är att ge utvärderarna en grundläggande kunskap om hur arbetet organiseras, 

vad som utmärker lärmiljön i verksamheten, vilken roll ”entreprenörskap i skolan” och det 

”entreprenöriella lärandet” har för pedagogik och verksamhetsutformning, i vilken utsträckning 

och på vilka sätt utvecklingen av ”entreprenörskap i skolan” och det ”entreprenöriella lärandet” 

förväntas påverka/redan påverkar pedagogik, personlig utveckling och välbefinnande samt de 

förväntade/upplevda effekterna av det”entreprenöriella lärandet” på miljö och hälsa. 

 

Inledande frågor 

 Tycker du att begreppet ”entreprenöriellt lärande” är tydligt för dig? 

 Vad lägger du själv i begreppet? 

 Hur skulle du vilja beskriva dina teoretiska och/eller praktiska kunskaper om 

”entreprenörskap i skolan” och ”entreprenöriellt lärande”? Basala, omfattande eller 

mittemellan? 

 Hur har du skaffat dig den kunskap du har om ”entreprenörskap i skolan” och 

”entreprenöriellt lärande”? 

 Har du deltagit i utbildningar inom det tidigare genomförda ENTRIS projektet? Om ja, 

vilka? Vilket utbyte hade du av utbildningen/utbildningarna? 

 På vilket/vilka sätt kommer du att delta i det nuvarande projektet Entris 2.0? Varför 

kommer du att delta/inte delta? 

 

 

Organisation och lärmiljö 

 Hur skulle du vilja beskriva din roll och ditt ansvarsområde i verksamheten?  

 Vad är det som styr utformningen av din roll/ditt ansvarsområde och dina 

arbetsuppgifter? 

 Finns riktlinjer för arbetet med ”entreprenörskap i skolan/entreprenöriellt lärande”? 

Vilka? Hur har dessa förankrats? Ger de tydliga riktlinjer för vad du förväntas göra i din 

roll? 

 I vilken utsträckning och på vilka sätt samarbetar du med annan personal i ditt arbete? 

 Hur skulle du vilja beskriva lärmiljön i den del av verksamheten som du arbetar i? 
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 Vad utmärker ditt pedagogiska förhållningssätt?  

 Vilka arbetsformer använder du i din undervisning? 

 Anser du att du och dina kollegor har ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt? 

 Förekommer ämnesövergripande/tematiska arbetssätt? 

 Finns något samarbete med aktörer utanför skolan i skolarbetet? I vilken omfattning och 

på vilka sätt? 

 

 

Påverkan på miljö och hälsa 

 I vilken utsträckning och på vilka sätt anser du att er verksamhet i dagsläget utmärks av 

”entreprenörskap och entreprenöriellt lärande”? 

 Vilken betydelse har det ”entreprenöriella” lärandet i jämförelse med andra pedagogiska 

förhållningssätt/modeller för dig? 

 Vilka faktorer i omvärlden och i verksamheten anser du påverkar arbetsmiljön och din 

självupplevda hälsa just nu? I vilken utsträckning och på vilka sätt påverkas du av 

respektive faktor? 

 I vilken utsträckning och på vilka sätt anser du att utveckling av ett pedagogiskt 

förhållningssätt som utmärks av ”entreprenöriellt lärande” påverkar den psykosociala 

arbetsmiljön och personalens hälsa? 

 

 

Övrigt 

 Vilka insatser i form av utbildning, handledning etcetera har du behov av för att kunna 

fortsätta utveckla ett ”entreprenöriellt lärande”? 

 Känner du till det utbud av stödinsatser som projektet Entris 2.0 erbjuder? Om inte, gå in 

på www.kfsk.se/entris. 

 

 

TACK för dina synpunkter! 

 

 

 

http://www.kfsk.se/entris


The Salutogenic Health Indicator Scale (SHIS) 
Frågeformulär om salutogena indikatorer på hälsa 

 
 
Hur har du känt dig under de senaste 4 veckorna, i följande avseenden. (Ju längre till 
vänster du placerar ditt svarskryss desto mer håller du med om det vänstra påståendet och 
vice versa)  
 
Under de senaste 4 veckorna har jag… 
 

(6) (5) (4) (3) (2) (1) 
A: känt mig pigg         känt mig trött, utmattad 
 
B: känt mig glad, optimistisk       känt mig nedstämd, dyster 
  
C: känt mig lugn, avslappnad       känt mig orolig, spänd  
 
D: sovit bra        sovit dåligt  
 
E: haft lätt för att koncentrera       haft svårt för att koncentrera  
mig           mig 
 
F: varit idérik, kreativ        haft brist på idéer/kreativitet 
 
G: varit beslutsam        varit villrådig, tveksam  
 
H: varit i känslomässig        varit i känslomässig  
balans          obalans 
 
I: känt mig frisk         känt mig sjuk 
 
J: haft mycket energi        haft lite energi 
 
K: fungerat bra i kontakten       fungerat dåligt i kontakten  
med andra människor        med andra människor 
 
L: upplevt att min kropp       upplevt att min kropp  
fungerat bra i förhållande      fungerat dåligt i förhållande  
till vad min livssituation       till vad min livssituation 
behöver        behöver 
 
 
 
 
 
 
© Åsa Bringsén, Ingemar Andersson, Göran Ejlertsson. Formuläret får endast användas i sin helhet. 
Kommersiell användning är förbjuden, om inte skriftligt tillstånd erhållits av instrumentets konstruktörer. 
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Work Experience Measurement Scale – WEMS 
Frågeformulär om upplevelser av arbete och arbetsplats 

 
_______________________________________________________________________________    
Läs noga igenom frågan med tillhörande svarsalternativ. Svara sedan på frågan genom att sätta ett kryss i rutan i 
för det svar du anser vara rätt eller mest stämmer med din uppfattning. 
_______________________________________________________________________________    
Stödjande arbetsförhållanden 
 
Var vänlig ta ställning till följande påståenden om din arbetssituation.  
 
Ju längre till vänster du placerar ditt svarskryss 
desto mer håller du med om påståendet.    Instämmer    Tar helt 
         helt     avstånd 
         (6) (5) (4) (3) (2) (1) 

Vi uppmuntrar och stödjer varandra på mitt arbete        

Det är en god stämning på min arbetsplats          

Jag tycker att vi har väl fungerande rutiner på mitt arbete       

Jag får ”feedback” på det arbete jag utför          

Jag trivs på min arbetsplats            

Jag tycker att min arbetsgivare satsar på min hälsa        

Jag får råd och praktisk hjälp av andra när jag behöver det       

Individuella upplevelser 
 
Var vänlig ta ställning till följande påståenden om din arbetssituation.  
 
Ju längre till vänster du placerar ditt svarskryss 
desto mer håller du med om påståendet.    Instämmer    Tar helt 
         helt     avstånd 
         (6) (5) (4) (3) (2) (1) 

Mitt arbete känns meningsfullt           

Jag känner att jag utvecklas i mitt arbete          

Mitt arbete är varierande            

Jag utför det arbete som jag är utbildad för          

Jag går till arbetet med glädje           

Mitt arbete är en stor utmaning för mig          

Självbestämmande 
 
Var vänlig ta ställning till följande påståenden om din arbetssituation.  
(Med ”arbetssituation” avses din direkta arbetssituation) 
 
Ju längre till vänster du placerar ditt svarskryss 
desto mer håller du med om påståendet.    Instämmer    Tar helt 
         helt     avstånd 
         (6) (5) (4) (3) (2) (1) 

Jag bestämmer själv när olika uppgifter skall utföras        

Jag bestämmer själv vad som skall utföras i mitt arbete        

Jag bestämmer själv hur mitt arbete skall utföras         

Jag bestämmer själv mitt arbetstempo           
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Tidsupplevelse 
 
Var vänlig ta ställning till följande påståenden om din arbetssituation.  
 
Ju längre till vänster du placerar ditt svarskryss 
desto mer håller du med om påståendet.    Instämmer    Tar helt 
         helt     avstånd 
Jag hinner utan tidspress (stress) med mina arbetsuppgifter (6) (5) (4) (3) (2) (1) 
under ordinarie arbetstid                
 
Jag hinner oftast avsluta en arbetsuppgift innan nästa   
behöver påbörjas             
 
Jag behöver sällan stanna kvar efter arbetstid         
Ledarskap 
 
Var vänlig ta ställning till nedanstående påståenden om den person som är din närmaste chef.  
(Den person/chef du vänder dig till i ditt dagliga arbete.)  
 
 Ju längre till vänster du placerar ditt svarskryss desto    
mer håller du med om påståendet.     Instämmer    Tar helt  
         helt     avstånd 

        (6) (5) (4) (3) (2) (1) 
Chefen finns tillgänglig när jag behöver det         
 
Chefen är bra på att skapa intresse och engagemang  
för arbetsuppgifterna             
   
Chefen medverkar till att arbetsuppgifterna blir rättvist  
fördelade              
   
Chefen tar upp saker till diskussion med arbetsgruppen  
innan viktiga beslut fattas            
   
Chefen har förmåga att fatta egna beslut vid behov        
   
Chefen ser till att information om verksamhetens  
mål och visioner blir tillgänglig för arbetsgruppen        
Förändringsarbete 
 
Tänk efter vilket det senaste förändringsarbetet var och ange hur väl just den  
förändringen stämde med nedanstående påståenden.  
 
Ju längre till vänster du placerar ditt svarskryss   Instämmer    Tar helt 
desto mer håller du med om påståendet.    helt     avstånd  
           (6) (5) (4) (3) (2) (1) 
Förändringsarbetet präglades av en öppen dialog         
 
Förändringsarbetet var ett resultat av arbetsgruppens  
behov eller önskemål            
   
Förändringsarbetet kändes meningsfullt          
 
Förändringsarbetet präglades av delaktighet         
 
Jag kände trygghet i arbetet med förändringsarbetet         
 
Jag fick bra information om förändringsarbetet         
______________________________________________________________________________    
 
© Petra Nilsson, Åsa Bringsén, Ingemar Andersson, Göran Ejlertsson. Formuläret får endast användas i sin helhet. Kommersiell 
användning är förbjuden, om inte skriftligt tillstånd erhållits av instrumentets konstruktörer. 
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Intervjuformulär 1 – fördjupad processutvärdering  

 

Syfte 

Syftet med intervjun är att ge utvärderarna en grundläggande kunskap om hur arbetet organiseras, 

vad som utmärker lärmiljön i verksamheten, vilken roll ”entreprenörskap i skolan” och det 

”entreprenöriella lärandet” har för pedagogik och verksamhetsutformning, i vilken utsträckning 

och på vilka sätt utvecklingen av ”entreprenörskap i skolan” och det ”entreprenöriella lärandet” 

förväntas påverka/redan påverkar pedagogik, personlig utveckling och välbefinnande samt de 

förväntade/upplevda effekterna av det ”entreprenöriella lärandet” på miljö och hälsa. 

 

Inledande frågor 

 Tycker du att begreppet ”entreprenöriellt lärande” är tydligt för dig? 

 Vad lägger du själv i begreppet? 

 Hur skulle du vilja beskriva dina teoretiska och/eller praktiska kunskaper om 

”entreprenörskap i skolan” och ”entreprenöriellt lärande”? Basala, omfattande eller 

mittemellan? 

 Hur har du skaffat dig den kunskap du har om ”entreprenörskap i skolan” och 

”entreprenöriellt lärande”? 

 Har du deltagit i utbildningar inom det tidigare genomförda ENTRIS projektet? Om ja, 

vilka? Vilket utbyte hade du av utbildningen/utbildningarna? 

 På vilket/vilka sätt kommer du att delta i det nuvarande projektet Entris 2.0? Varför 

kommer du att delta/inte delta? 

 

 

Organisation och lärmiljö 

 Hur skulle du vilja beskriva din roll och ditt ansvarsområde i verksamheten?  

 Vad är det som styr utformningen av din roll/ditt ansvarsområde och dina 

arbetsuppgifter? 

 Finns riktlinjer för arbetet med ”entreprenörskap i skolan/entreprenöriellt lärande”? 

Vilka? Hur har dessa förankrats? Ger de tydliga riktlinjer för vad du förväntas göra i din 

roll? 

 I vilken utsträckning och på vilka sätt samarbetar du med annan personal i ditt arbete? 

 Hur skulle du vilja beskriva lärmiljön i den del av verksamheten som du arbetar i? 
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 Vad utmärker ditt pedagogiska förhållningssätt?  

 Vilka arbetsformer använder du i din undervisning? 

 Anser du att du och dina kollegor har ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt? 

 Förekommer ämnesövergripande/tematiska arbetssätt? 

 Finns något samarbete med aktörer utanför skolan i skolarbetet? I vilken omfattning och 

på vilka sätt? 

 

 

Påverkan på miljö och hälsa 

 I vilken utsträckning och på vilka sätt anser du att er verksamhet i dagsläget utmärks av 

”entreprenörskap och entreprenöriellt lärande”? 

 Vilken betydelse har det ”entreprenöriella” lärandet i jämförelse med andra pedagogiska 

förhållningssätt/modeller för dig? 

 Vilka faktorer i omvärlden och i verksamheten anser du påverkar arbetsmiljön och din 

självupplevda hälsa just nu? I vilken utsträckning och på vilka sätt påverkas du av 

respektive faktor? 

 I vilken utsträckning och på vilka sätt anser du att utveckling av ett pedagogiskt 

förhållningssätt som utmärks av ”entreprenöriellt lärande” påverkar den psykosociala 

arbetsmiljön och personalens hälsa? 

 

 

Övrigt 

 Vilka insatser i form av utbildning, handledning etcetera har du behov av för att kunna 

fortsätta utveckla ett ”entreprenöriellt lärande”? 

 Känner du till det utbud av stödinsatser som projektet Entris 2.0 erbjuder? Om inte, gå in 

på www.kfsk.se/entris. 

 

 

TACK för dina synpunkter! 

 

 

 

http://www.kfsk.se/entris


   
 
 

 

Bilaga 7 – i projektet medverkande 

enheter 
 

 

Kommun Arbetsorganisation/angiven i projektrummet K M Tot K M Tot 

Eslöv Sallerupskolan 30 4 34    
     30 4 34 

Helsingborg PeterSven skolan 55 35 90    
Helsingborg Filbornaskolan, Barn- och fritidsprogrammet  9 3 12    
Helsingborg Filbornaskolan, GySär 10 4 14    
Helsingborg Laröds förskolor 21 1 22    
Helsingborg Nicolaiskolan 73 31 104    
Helsingborg Tycho Braheskolan 22 21 43    
Helsingborg Olympiaskolan 56 22 78    

     246 117 363 

Hässleholm Västerskolan 17 10 27    
     17 10 27 

Klippan Åbyskolan 57 41 98    
Klippan Tegelbruksskolan 5 24 29    
Klippan Naturbruksgymnasium Ö Ljungby 18 11 29    
Klippan Idrotts- och UtbildningsCentrum  2 17 19    
Klippan Snyggatorpsskolan 55 15 70    

     137 108 245 

Kristianstad Sånnaskolan 45 15 60    
     45 15 60 

Kävlinge HC Education/Friskola i Lödde AB 19 8 27    
Kävlinge HC Education/Friskola i Kävlinge AB 19 9 28    

     38 17 55 

Landskrona Resursskolorna, Landskrona stad 10 5 15    
Landskrona Härslövs skola, Landskrona stad 13 10 23    
Landskrona Pilängsskolan, Landskrona stad 30 15 45    
Landskrona Allvar Gullstrandgymnasiet 60 40 100    
Landskrona Rockadens förskola 27 4 31    
Landskrona Selma Lagerlöfgymnasiet 27 7 34    
Landskrona Albanoskolan 26 4 30    
Landskrona Glumslövs skola 25 10 35    
Landskrona Enoch Thulingymnasiet 22 18 40    
Landskrona Västervångsskolan 80 30 110    



   
 
 

 

Landskrona Tallskolan 41 3 44    
Landskrona Eriksgården, Jörgensgården Lilla Dag & Natt 38 5 43    
Landskrona Tusenskönan 19 4 23    
Landskrona Lundegårdens förskola 27 5 32    
Landskrona Naturbruk inkl VUX-Svalövs gymn. 35 45 80    
Landskrona Fordonsprog- Svalövs gymn. 19 31 50    
Landskrona Asmundstorpsskola 31 10 41    

     530 246 776 

Lomma Enhet Vinstorp 93 5 98    
     93 5 98 

Lund Katedralskolan 81 53 134    
     81 53 134 

Malmö Design & Construction College 18 8 26    
Malmö Malmö Latinskola 43 27 70    

     61 35 96 

Osby Osby kommuns grundskolor 70 30 100    
     70 30 100 

Ronneby Naturbruksgymnasiet i Blekinge 20 22 42    
     20 22 42 

Skurup Mackleanskolan 30 25 55    
     30 25 55 

Svalöv Linåkerskolan 46 24 70    
     46 24 70 

Svedala Nils Fredriksson Utbildning 28 22 50    
     28 22 50 

Tomelilla Kastanjeskolan 30 20 50    
     30 20 50 

Vellinge Tångvallaskola 35 15 50    
Vellinge Rosentorpsskolan, Vellinge kommun 35 12 47    
Vellinge Sundsgymnasiet/Vellinge Lärcenter 12 8 20    

     82 35 117 

Ystad Sydskånska gymnasiet 192 152 344    
     192 152 344 

Ängelholm Rektorer fr Äholmn gymn-skola +gsk 262 30 292    
     262 30 292 

  2038 970 3008 2038 970 3008 
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Förord 

I detta nummer av Forskning i korthet presenteras en kunskapsöversikt om 

entreprenöriellt lärande. Bakgrunden är ett samarbete med ENTRIS 2.0, ett 

EU-finansierat kompetensutvecklingsprojekt inom entreprenöriellt lärande 

och samverkan skola/arbetsliv kopplat till ett hälsoperspektiv för personal i 

för-, grund- och gymnasieskola som bedrivits inom Kommunförbundet 

Skåne sedan 2011. 

År 2009 utkom en nationell strategi för entreprenörskap inom utbildnings-

systemet som betonar vikten av entreprenörskap i skolan och ligger till grund 

för Lgr11 och Lgy11.  

Bland verksamma i skolan ställs vi ändå ofta inför frågor som: Varför 

entreprenöriellt lärande i skolan? Vad innebär det och vilken betydelse kan 

det ha för elevernas utveckling? Vad vill och kan vi uppnå inom ramen för 

befintlig verksamhet? Finns det i dagsläget studier som ger belägg för 

förväntade effekter? Det var några av de frågor som bildade utgångspunkt 

för beslutet att ta fram en tvärvetenskaplig kunskapsöversikt som kunde 

belysa området utifrån flera olika perspektiv. 

Författare är Martin Lackéus, doktorand sedan 2009 i entreprenöriell 

utbildning på Chalmers Tekniska Högskola (Chalmers School of 

Entrepreneurship). Inom ramen för sina doktorandstudier har Martin 

Lackéus gått igenom ca 1 000 olika publikationer som berör entreprenöriellt 

lärande inom skilda forskningsområden.  

Denna skrift baseras på ett urval av ca 80 av dessa källor. Urvalet har utgått 

från de frågeställningar som skolverksamma inom fältet sett som angelägna 

enligt en inledande undersökning. Den sammanfattning av kunskapsläget 

som presenteras här visar samtidigt på en mängd obesvarade frågor och 

områden som behöver studeras närmare framöver.  

 

Birgitta Henecke   Eva Ekmark 

Vetenskaplig ledare    Projektledare 

FoU Skola    ENTRIS 2.0 
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Sammanfattning       

Denna kunskapssöversikt ger en introduktion till ett antal olika forsknings-

fält som berör entreprenöriellt lärande och angränsande områden, såsom 

pedagogik, entreprenörskap, filosofi, psykologi och ekonomi. Ämnen som 

täcks är valda utifrån deras relevans för pedagoger, skolledare och chefer på 

förvaltningsnivå som berörs av eller arbetar med entreprenöriellt lärande 

inom förskola, grundskola eller gymnasieskola.  

Särskilt fokus ges frågor om vilka effekter entreprenörskap i skolan är  

tänkta att leda till. Motsättningar mellan standardisering och ett friare 

entreprenöriellt lärande sätts i relation till den kamp mellan traditionella  

och progressiva undervisningsformer som pågått i flera hundra år. Ett antal 

centrala begrepp definieras och relateras till entreprenöriellt lärande och 

entreprenörskapsutbildning, som entreprenörskap, kompetens, attityder, 

värdeskapande och samverkan med omvärlden.  

En kort översyn görs av hur entreprenöriellt lärande hittills har hanterats i 

det svenska utbildningssystemet. Tänkta effekter av entreprenöriellt lärande 

och entreprenörskapsutbildning beskrivs på de tre nivåerna individ, organi-

sation och samhälle. En kort genomgång av effektmätningsforskning görs, 

och ett antal utmaningar och problem med denna forskning diskuteras. Även 

effekter på elevers motivation, hälsa, intresse för läsning och relationer till 

klasskamrater samt lärare diskuteras översiktligt. Avslutningsvis behandlas 

ett antal tidsmässiga, organisatoriska och begreppsmässiga utmaningar och 

möjligheter kring entreprenöriellt lärande. 
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Inledning 

Det har nu gått fyra år sedan Sveriges regering år 2009 gav Skolverket i 

uppgift att stimulera arbetet med entreprenörskap i skolan. Två år senare 

infördes också nya läroplaner som tydligt betonade vikten av detta arbete. 

Även om många skolor nu har kommit igång med vad som allt mer har 

kommit att kallas ’entreprenöriellt lärande’, så råder ännu en viss förvirring. 

Definitioner, begrepp och arbetssätt är för många helt nya, även om de 

uppvisar en del likheter med sådant som redan görs. Det diskuteras ofta hur 

entreprenöriellt lärande förhåller sig till tidigare införda begrepp och 

metoder i skolan. Det finns också ett stort intresse för relevant vetenskaplig 

forskning inom området.  

Denna skrift ger en introduktion till forskning relaterad till entreprenöriellt 

lärande, med särskilt fokus på varför skolor bör arbeta med entreprenöriellt 

lärande i skolan. De områden som täcks i denna skrift har valts utifrån 

relevans för pedagoger, skolledare och chefer på förvaltningsnivå som berörs 

av eller arbetar med entreprenöriellt lärande. Urvalet baseras på två frågor 

som inledningsvis skickades ut till ca 100 personer, såväl praktiker som 

forskare runt om i Sverige, alla verksamma inom entreprenöriellt lärande.  

De två frågorna var:  

1. ”När de ni möter ute i verksamheterna frågar 

’Varför entreprenöriellt lärande’, vad är det de mer 

specifikt då undrar?” 

2. ”Vilka är de tio viktigaste invändningarna mot 

entreprenöriellt lärande som ni möter ute i 

verksamheterna?” 

Den relativt omfattande mängd information vi fick in som svar på dessa två 

frågor har styrt utformningen av denna översikt, och förhoppningen är att de 

pedagoger, skolledare och chefer på förvaltningsnivå som vill veta mer kan 

finna några svar här.  
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Kort om entreprenörskap i skolan 

En av Sveriges främsta forskare inom entreprenörskap, Bengt Johannisson, 

skriver (2010) att skolan ofta upplever entreprenörskap som ett hot, att det 

står för ett själviskt och kapitalistiskt beteende som strider mot skolans 

värdegrund och som därmed inte bör uppmanas av samhället. Genom att 

hänvisa till ideologiska, politiska och praktiska skäl försöker många vuxna i 

skolan undvika arbetet med entreprenörskap och hoppas att det ska ’blåsa 

över’. Men Johannisson menar att det kan hävdas att barn är entreprenöriella 

till naturen. Deras fallenhet för lekfullhet, nyfikenhet, skapande och 

möjlighetssökande kan inte minst ses i klassiska skildringar av barn, som 

exempelvis Emil i Lönneberga. Är det kanske så att vuxenvärldens fokus på 

effektivitet, ekonomi och ett liv som samhällsanpassad medborgare snarare 

leder till inlärd hjälplöshet undrar Johannisson, som förespråkar en skola 

som tydligare samverkar med omvärlden och bättre integrerar teori med 

praktik. En skola där entreprenörskap är en livssyn snarare än en yrkesroll. 

 

En flerhundraårig kamp om skolan 

Även om entreprenöriellt lärande är ett nytt begrepp i skolan, så har kampen 

pågått i flera hundra år mellan ämnesindelad boklig individuell skolning och 

individanpassat praktikbaserat lärande i grupp. Startskottet finns det nog 

delade meningar om, men upplysningsfilosofen Jean-Jacques Rousseau har 

haft stort inflytande: I boken ”Émile eller om uppfostran” som kom ut 1762 

försökte han visa på skillnaderna mellan traditionell och individanpassad 

uppfostran. Pedagogikhistorikern David Labaree (2005) menar att kampen 

mellan traditionella och progressiva undervisningsformer avgjordes för mer 

än ett sekel sedan, till den traditionella undervisningens fördel. Personlig 

utveckling och naturligt lärande ställdes i början på 1900-talet mot effektiv 

organisation, övertygande kvantitativa testresultat och fokus på administra-

tiva system och strukturer. Lärarnas vanligtvis progressiva synsätt fick då ge 

vika för andra perspektiv från dem som hade mer makt att bestämma hur 

skolan skulle utformas. Pragmatikern och progressiva rörelsens fader John 

Dewey fick se sig besegrad av behavioristen Edward Thorndike. De som 

alltsedan dess har fortsatt försvara progressiva undervisningsmetoder är 

enligt Labaree pedagogikforskarna.  

 

Tydliga rötter i progressivismen 

Entreprenöriellt lärande kan tolkas som ännu ett initiativ med tydliga rötter i 

progressivismens grundläggande idéer – projekt- och processbaserad ämnes-

övergripande gruppundervisning. Detta kan förklara varför många lärare 

känner igen sig i det nya, även om dess koppling till entreprenörskap också 

innebär en del viktiga nyheter. Dessa i grunden progressiva idéer har denna 

gång även starkt stöd från så kallad konstruktivism, en filosofisk utgångs-

punkt som förkastar idén om en enda objektiv ’sanning’, och som har fått allt 
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större betydelse i samhället. Avstånd tas samtidigt från det ’Cartesiska’ 

synsätt som bland annat bygger på föresatsen att ett komplext system fullt  

ut skulle kunna förstås genom att det bryts ner det till små beståndsdelar. 

Utifrån ett pedagogiskt perspektiv kan det därmed sägas tala emot en alltför 

stark ämnesindelning. Konstruktivistisk pedagogik betraktas idag generellt 

sett som en mer modern ansats, med stöd hos legendariska 1900-talsforskare 

som Jean Piaget och Leo Vygotsky. Utgångspunkten är att människor själva 

måste skapa sin egen kunskap efter egna förutsättningar och i interaktion 

med omvärlden. På senare tid har även hjärnforskning anslutit med stöd  

för detta synsätt (Damasio, 1994).  
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Vad är entreprenöriellt lärande? 

 I detta avsnitt berörs ett antal centrala aspekter av entreprenöriellt lärande, 

som kompetens, beteende, attityder, värdeskapande, målstyrning, omvärlds-

koppling och organisatoriska konsekvenser med kopplingar till den senaste 

tidens pedagogiska forskning och framsteg. 

Entreprenöriellt lärande brukar sägas vara den form av lärande som leder till 

att individer utvecklar entreprenöriella kompetenser. I Skolverkets kunskaps-

översikt (Leffler m fl., 2010, sid 11) definieras entreprenörskap som  

”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 och ekonomiska 

sammanhang”. Entreprenöriella kompetenser beskrivs som förmåga att se 

möjligheter, ta initiativ, ha drivkraft att omsätta idéer till handling, lära sig 

lösa problem, planera sitt arbete och samarbeta med andra. Detta synsätt kan 

sägas vila på en bred definition av vad entreprenörskap innebär, vilket också 

har blivit en allt vanligare utgångspunkt i utbildningssammanhang. 

 

Entreprenöriellt beteende 
Inom entreprenörskapsforskningen  lyfts även ett antal andra entreprenöriella 

kompetenser ofta fram, exempelvis uppgiftsspecifikt självförtroende, som 

kallas ’self-efficacy’ på engelska men inte har någon exakt motsvarighet i 

svenska språket, samt förmåga att hantera risk och osäkerhet (Sánchez, 

2011). Att säga att det finns en typisk entreprenöriell personlighet har forsk-

ning dock aldrig lyckats påvisa och denna typ av forskning har numera 

övergetts (Gartner, 1988). Forskare brukar idag snarare studera entrepre-

nöriellt beteende, och därmed inte exkludera någon från den potentiella 

möjligheten att när som helst i livet börja agera mer entreprenöriellt. Ett 

vanligt synsätt är att entreprenöriellt beteende uppstår som en konsekvens  

av att individer besitter entreprenöriella attityder och intentioner. Dessa 

attityder och intentioner påverkas i sin tur både av rådande normer i 

samhället, vad som uppfattas som önskvärt, och av individers upplevda 

förmåga att agera entreprenöriellt (Fayolle m fl., 2006).  

 

Värdeskapande ökar motivationen 

Utanför skolvärlden används ofta en smalare definition av entreprenörskap 

som innebär ett tydligare fokus på affärsutveckling, start av nya företag och 

ekonomiskt värdeskapande (Mahieu, 2006). Generellt sett så brukar den 

definition som används bli smalare ju högre upp i åldrarna man kommer i 

utbildningssystemet (Mahieu, 2006, Johannisson m fl., 1997), se figur 1.  

Just att skapa värde i någon form – kulturellt, socialt eller ekonomiskt –  

är en central del av entreprenörskapet som ofta försvinner eller tonas ned  

när begreppet överförs till skolvärlden, kanske på grund av dess förmodade 
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kopplingar till kapitalism. Men att skapa värde för andra individer ger ofta 

upphov till starka känslor av mening, upplevd relevans och personligt väl-

befinnande (Baumeister m fl., 2012), och har visat sig vara effektivt för att 

skapa motiverade elever i skolan (Otterborg, 2011, Surlemont, 2007). 

Kanske är ett fokus på värdeskapande aktiviteter ett av de främsta bidragen 

entreprenöriellt lärande kan ge i dagens skola, där brist på motivation och 

intresse bland elever ofta är ett problem. 

 

Tre sorters entreprenöriell utbildning 

En vanlig kategorisering inom entreprenörskapsutbildning, som också visas  

i figur 1 är en indelning i följande tre kategorier (Johnson, 1988, O'Connor, 

2012): 

• Utbildning om entreprenörskap.  Innehållstungt och 

orienterande om företeelsen entreprenörskap. Fokuserar främst på 

”entreprenören” som startar ett nytt företag eller småföretagaren som 

driver ett mindre växande företag. 

• Utbildning för entreprenörskap.  Inriktat på att förbereda för 

rollen som entreprenör eller entreprenöriell medarbetare. Fokuserar 

ofta på ”entreprenören” som startar ett företag men kan ibland också 

innefatta att agera entreprenöriellt utan särskild koppling till att starta 

företag. 

• Utbildning genom entreprenörskap.  Process- och 

upplevelsebaserat lärande genom att man startar ett verkligt företag 

eller driver ett verkligt entreprenöriellt projekt. Kan ses som en 

generell entreprenöriell logik eller process för att skapa och/eller ta 

tillvara på möjligheter och därigenom skapa kulturellt, socialt eller 

ekonomiskt värde för andra (Sarasvathy och Venkataraman, 2011). 

På högre nivåer i utbildningssystemet så är utbildning om entreprenörskap 

absolut vanligast. Då betraktas entreprenörskap oftast som ett separat ämne. 

På lägre nivåer i utbildningssystemet är utbildning genom entreprenörskap 

vanligare, och då betraktas det mer som ett förhållningssätt. Utbildning för 

entreprenörskap kan ses som en mellanväg där man oftast förbereder för en 

tydlig roll som entreprenör, men med en aktiv pedagogik som försöker efter-

likna den entreprenöriella processen. På högre utbildningsnivå kan man även 

se en del exempel på utbildning genom entreprenörskap, men det är mer 

normbrytande inom högskolan och därmed inte lika vanligt (Kyrö, 2005). 

Generellt sett så är utbildning genom entreprenörskap normbrytande, 

eftersom det bryter mot samhällets önskan att uppnå disciplin, förutsäg-

barhet, ordning och reda (Falk-Lundqvist et al., 2011). 
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Begreppsförvirring kring kompetens 

Det kan i sammanhanget vara värt att nämna att begreppsförvirring ofta 

uppstår kring kompetensbegreppet. Kompetens bör definieras i förhållande 

till en viss uppgift eller ett visst arbete (Sánchez, 2011). Det kan kräva 

specifik kunskap, men också specifika färdigheter, attityder och egenskaper 

hos den som utför uppgiften. En strikt utvärdering av prestationer i skolan 

mot mål, relaterade endast till kunskap, kan därmed utgöra ett problem när 

man i utbildningssystemet arbetar med att utveckla människors kompetens. 

Man riskerar då att missa utveckling av färdigheter, attityder och egenskaper 

som också behövs för att klara en viss uppgift, något som på många sätt går 

att påverka med olika utbildningsinsatser. Det finns idag många studier som 

visar att entreprenöriella färdigheter och attityder kan utvecklas genom olika 

utbildningsinsatser (Martin m fl., 2012). Grundläggande personliga egen-

skaper kan även de påverkas via skolan enligt många forskare (Mauer m fl., 

2009). De kan delvis sägas vara situationsberoende och därmed föränderliga 

över tid (Snow m fl., 1996). 

 

Figur 1. Några exempel på entreprenöriell utbildning i utbildningssystemet samt deras 
koppling till definitioner, kompetenser och praktik kontra teori. 
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Att sätta kompetensmål i skolan 

Två ramverk som haft ett inflytande över den pedagogiska praktiken i skolan 

är ’Bloom’s taxonomy of educational objectives’ (Krathwohl, 2002) och 

’Big Five’ (Svanelid, 2011). Dessa två ramverk liknar varandra i stor ut-

sträckning, och har en stark tyngdpunkt på kunskap och kognitiv förståelse. 

De saknar dock nästan helt fokus på färdigheter och attityder (affektiv och 

psykomotorisk förståelse), också kallat icke-kognitiv kompetens, som har 

mycket gemensamt med entreprenöriell kompetens. Om man inte tar detta i 

beaktande så riskerar man därmed att missa utveckling av många av de 

kompetenser som är av stor betydelse, i dagens och sannolikt morgondagens 

samhälle. Nobelpristagaren i ekonomi James Heckman (2001) konstaterar att 

de icke-kognitiva kompetenserna är svåra att mäta men centrala för hur det 

går i livet för enskilda individer. Några vanliga icke-kognitiva kompetens-

begrepp är emotionell kompetens (Goleman, 1995), praktisk kompetens och 

social kompetens (Lievens and Chan, 2010). Skolverket har nyligen 

publicerat en rapport som ger en översikt över forskningen på ickekognitiva 

förmågor och dess kopplingar till skolans uppdrag (Skolverket, 2013). 

 

Entreprenörskap som metod för att skapa förändring 
I början av 2000-talet beskrev Saras Sarasvathy (2001) den entreprenöriella 

metoden som något som kan sammanfattas med begreppet ’effectuation’. 

Hennes synsätt har sedan dess haft stort inflytande över forskning, utbildning 

och praktik inom entreprenörskap. Fritt översatt kan ’effectuation’ sägas 

innebära konsten att uppnå en effekt med de medel och tillgångar man har 

till buds. Det centrala är inte vilken effekt som uppnås, utan att någon sorts 

värdefull förändring sker baserat på de resurser och kompetenser man startar 

med och under resans gång lyckas skaffa sig. Entreprenörskap betraktas som 

en metod för mänskligt handlande i syfte att uppnå förändringar som löser 

olika problem i samhället. Sarasvathy menar att den entreprenöriella 

metoden i framtiden kan komma att bli lika viktig för mänskligheten som 

vetenskaplig metod och demokrati har visat sig vara, eftersom den har en 

förmåga att släppa loss individers fulla potential. 

 

Entreprenörskap som undervisningsmetod 

Att integrera entreprenörskap i skolans undervisning har många likheter med 

en generell entreprenöriell metod, även om det sällan beskrivs explicit. 

Undervisningen bygger ofta på att eleverna genomgår en entreprenöriell  

och samarbetsinriktad lärande- och utvecklingsprocess med ledning av 

läraren, snarare än på att läraren överför en viss mängd kunskapsinnehåll 

(Johnson, 1988, Cotton, 1991, Gibb, 1993). Arbetssättet kan dock delvis 

hamna på kollisionskurs med rådande samhällstrend mot mer centralt 

fastställt innehåll i undervisningen, nationella prov och kvantitativ  



13 
 

utvärdering av lärandemål (Jeffrey och Woods, 1998). Denna motsättning  

är idag tydlig i den svenska skolan (Falk-Lundqvist m fl., 2011).  

 

Att samverka med omvärlden 
En av de vanligaste och hittills mest framgångsrika entreprenöriella 

pedagogiska metoderna är att samverka med omvärlden i projektform kring 

autentiska problem och utmaningar (Otterborg, 2011, Falk-Lundqvist m fl., 

2011). Det handlar alltså delvis om problembaserat lärande, men en utökad 

variant som ger väsentligt högre grad av flexibilitet, upplevd meningsfullhet 

och engagemang hos eleverna. Många av de faktorer som bedöms som 

särskilt viktiga i skolan av professor John Hattie (Håkansson, 2011) sam-

verkar i denna metod, som ökad motivation, frekvent återkoppling på presta-

tioner, användning av tidigare kunskaper, känsla av positivt sammanhang, 

undervisning i problemlösning med mera.  

En viktig skillnad är också att det är tänkt att uppstå faktiska värden för 

parterna utanför skolan, vilket ökar elevers känsla av personlig menings-

fullhet. Detta beskrivs av Surlemont (2007), som nyligen har genomfört ett 

omfattande forskningsprojekt i Belgien baserat på tidigare erfarenheter från 

Australien. Deltagande skolor genomförde omvärldskopplade projekt där 

eleverna fick ta eget ansvar för uppgifter som tillförde ett konkret värde till 

aktörer utanför den egna klassen. Sådana aktörer kunde vara företag, offen-

tlig sektor, enskilda privatpersoner, turister, andra skolklasser i samma skola 

eller vänner och släktingar. Studien visar att eleverna fick kraftigt högre grad 

av motivation och ökat engagemang. De upplevde ökad relevans, fick bättre 

självförtroende och en känsla av stolthet som uppstod i mötet med om-

världen. Allra tydligast positiva effekter fick man hos de elever som tidigare 

hade haft problem med att följa undervisning bedriven i mer traditionell 

form. Figur 2 (se sida 14) visar en modell för individers entreprenöriella 

beteende när de samverkar med den omgivande miljön i värdeskapande 

aktiviteter, med kopplingar till lärande, motivation och ompetensutveckling. 

Modellen är utvecklad av Oganisjana och Koke (2012). 

 

Framgångsfaktorer och utmaningar med samverkan 

Viktiga framgångsfaktorer med omvärldskopplad utbildning är enligt 

Surlemont (2007) att ge eleverna starkt ägarskap till projektet och dess 

resultat, att arbetet bedrivs i grupp och riktas mot omvärlden, att man arbetar 

med upplevelsebaserat lärande där helst alla våra fem sinnen aktiveras samt 

att man säkerställer att eleverna uppmanas att kontinuerligt reflektera över 

sitt lärande. I utbildningspsykologisk forskning om känslor och motivation 

hittar vi några anledningar till att dessa framgångsfaktorer är så viktiga.  
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Pekrun (2006) menar att ju högre upplevd egenkontroll och meningsfullhet i 

en utbildningssituation desto starkare känslor av stolthet och glädje upplever 

man när man väl lyckas med något. Motivationsforskning visar också att 

”lagom” svårighetsgrad, personligt upplevt värde och egenval i hur en 

uppgift löses ger ökad motivation (Stipek, 1996). De största utmaningarna 

med arbetssättet är kopplade till utbildningssystemet som sådant, i form av 

rigida regler och utvärderingssystem, låg flexibilitet och konservativa 

föräldraorganisationer. En svensk studie (Sagar m fl., 2012) har visat på 

problem kring stöd från ledningen, ont om tid för planering, bristande 

entreprenöriell lärarkompetens och svårigheter att få respons från omvärlden. 

 
 

Entreprenöriella universitet och skolor 

Att samverka med omvärlden utgör en av de mest centrala rekommenda-

tionerna till universitet och högskolor i de nyligen utgivna riktlinjerna för 

entreprenörskapsutbildning och entreprenöriellt lärande från Quality Assu-

rance Agency for Higher Education (QAA, 2012), som är Storbritanniens 

motsvarighet till Högskoleverket. Anledningen är att det anses leda till ökad 

motivation, engagemang, upplevd relevans och intresse hos studenter och 

Figur 2. Modell för individers entreprenöriella beteende och kopplingar till motivation, 
kompetensutveckling och lärande. Anpassad från Oganisjana och Koke, 2012, ”Does 
Competence-Oriented Higher Education Lead to Students’ Competitiveness?” 
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elever (Gibb, 2011), det vill säga faktorer som är avgörande om man vill 

påverka entreprenöriella färdigheter och attityder hos individer (Kyrö, 2008). 

I linje med detta fokus på samverkan med omvärlden har det på 

högskolenivå forskats intensivt kring vad som kallas för ’det entreprenöriella 

universitetet’ (Etzkowitz, 2003). Någon motsvarande forskning på grund- 

och gymnasieskolor finns ännu inte, men det kan finnas värdefulla paralleller 

att dra framöver. På något vis behöver den svenska skolan förmodligen ta de 

organisatoriska konsekvenserna av ett förändrat arbetssätt, precis som flera 

högskolor tycks vara i färd med att göra. 

 

Entreprenöriellt lärande i pedagogisk historia 

Många pedagogiska upplägg för entreprenöriellt lärande har mycket gemen-

samt med etablerade modeller och teorier inom utbildningsområdet. Detta är 

dock oftast outtalat när utbildare utformar sina kurser och program genom att 

utgå från egen och andras praktiska erfarenheter snarare än genom att 

använda sig av etablerade pedagogiska ramverk eller utbildningsteorier 

(Fayolle och Gailly, 2008). Några av de generella pedagogiska inriktningar 

som har mest gemensamt med de metoder som ofta används inom entrepre-

nöriellt lärande är progressivism (Dewey, 1916), upplevelsebaserat lärande 

(Kolb, 1984), socialkonstruktivistiskt lärande (Steffe och Gale, 1995), 

sociokulturellt lärande (Vygotsky, 1964) praktikgemenskaper (Lave och 

Wenger, 1991), service-learning (Meyers, 1999) samt vuxenutbildning och 

livslångt lärande (Jarvis, 2006). Sedan Dewey och Thorndike drabbade 

samman för hundra år sedan i kampen mellan traditionell och progressiv 

pedagogik, så har det hänt oerhört mycket med vår förståelse för hur 

mänskligt lärande går till. I teorin är enigheten idag stor kring att ett 

konstruktivistiskt synsätt är helt nödvändigt i skolan. I praktiken är mycket 

av undervisningen dock fortfarande starkt influerad av behaviorismen 

(Neergaard m fl., 2012). 
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Entreprenörskap i det svenska 

utbildningssystemet 

Det är först de senaste två decennierna som entreprenörskapsutbildning har 

förekommit mer än undantagsvis i det svenska utbildningssystemet. Från 

1987 till 1997 ökade antalet entreprenörskapsrelaterade program och kurser 

på högskolenivå från 18 till 69 (Johannisson m fl., 1997). Den främsta 

orsaken till denna ökning förmodas vara enskilda lärare och forskare som 

inspirerats av svenska eller internationella förebilder. Även på grundskole- 

och gymnasienivå har användning av entreprenörskapsrelaterade begrepp 

främst drivits på av enskilda lärare och skolor (Holmgren, 2007), ofta i 

regioner med hög arbetslöshet som exempelvis i Norrland. Arbete med 

entreprenörskap i skolan har i stor utsträckning drivits i projektform, ofta 

finansierat av EU-medel (Mahieu, 2006), i likhet med vad som skett inom 

ramen för Kommunförbundet Skåne i över 4 år. Tillväxtverket (före detta 

Nutek), agerade länge mellanhand som enda stöd på nationell nivå. På 

Skolverket var frågan länge oprioriterad. Skolverkets dåvarande general-

direktör uttryckte så sent som 2004 att det inte fanns något behov att ställa 

krav på entreprenörskap i skolans styrdokument, på det sätt som Finland och 

Norge då hade gjort (Mahieu, 2006). 

 

Svensk nationell strategi för entreprenörskap 

Nyligen har den nationella politiska nivån tagit flera tydliga initiativ 

kopplade till entreprenörskap i utbildningssystemet. Sveriges regering 

beslutade 2009, som näst sista land i Norden, om en nationell strategi för 

entreprenörskap i utbildningssystemet (Leffler m fl., 2010). 2011 infördes 

också nya skrivelser i skolans styrdokument som betonade vikten av 

entreprenörskap i skolan (Lgr11 och Lgy11). Initiativen har stor potential att 

ge stöd för insatser inom entreprenörskap i skolan, eftersom läro- och 

kursplaner är ett viktigt verktyg i arbetet med entreprenörskap i skolan 

(Nilsson, 2010). Det finns dock ännu ingen forskning som uttalar sig om 

effekter av dessa åtgärder i Sverige. Ett land där det däremot finns forskning 

som framöver torde kunna ge svar på eventuella effekter är Finland, som var 

först ut i Europa med att införa krav på entreprenöriellt lärande i skolan 

(Backström-Widjeskog, 2008). Trots detta tidiga införande har det i Finland 

varit problematiskt att få in entreprenöriellt lärande i lärarutbildningen 

(Leffler m fl., 2010). Det ger en vink om hur mycket arbete som sannolikt 

återstår i Sverige på detta område. Otterborg skriver i sin doktorsavhandling 

(2011, s 16-17) att ”få, om ens någon lärare har utbildning i entreprenör-

skap eller entreprenöriellt lärande från sin lärarutbildning”. Däremot har 

Skolverket sedan 2010 erbjudit en fristående kompetensutvecklingskurs för 

lärare i entreprenöriellt lärande, inom ramen för Skolverkets utvecklings-

arbete med entreprenörskap i skolan. 
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Ung Företagsamhet 

På gymnasienivå är den dominerande arbetsformen för entreprenörskap det 

koncept som erbjuds av Ung Företagsamhet, en ideell organisation som 

startades 1980 och som idag utbildar ca 20 000 elever per år (Nilsson, 2010, 

UF, 2013). Entreprenörskap på gymnasienivå är i stort sett synonymt med 

Ung Företagsamhet och saknar därmed den mångfald som man ser inom 

grundskolan (Holmgren, 2007). Konceptet används främst i företags-

ekonomiskt kopplade ämnen, är relativt hårt styrt och utgör en avgränsad 

arbetsform med tydlig ekonomisk koppling. Det använder sig därmed av en 

smalare definition av entreprenörskap än vad EU-kommissionen 

rekommenderar och vad lärare i skolan vanligtvis är bekväma med 

(Otterborg, 2011, Holmgren, 2007). En omfattande utvärdering av 

långtidseffekter från Ung Företagsamhets koncept genomfördes nyligen. 

Den visade på tämligen starka positiva effekter på både icke-kognitiva 

kompetenser och på arbetslöshetsnivåer, och antyder även en högre andel 

chefspositioner och högre lön för de medverkande eleverna (Wennberg och 

Elert, 2012). Utvärderarna anser att Ung Företagsamhet är ett exempel på en 

satsning inom entreprenörskapsutbildning som ger hög samhällsekonomisk 

avkastning. Utvärderingen har dock nyligen kritiserats av entreprenörskaps-

forskaren Bengt Johannisson (Smålandsposten, 2013), som pekar på 

indirekta ägarmässiga kopplingar mellan Ung Företagsamhet och rapportens 

författare, samt att denna forskning finansierades av Ung Företagsamhet 

enkom i syfte att motivera ökade anslag.  

 

Skilda perspektiv på kvalitet 

Det är i sammanhanget intressant att notera att Lunds Universitets 

entreprenörskapsprogram, av en internationell expertgrupp, i en kvalitets-

utvärdering på uppdrag av Högskoleverket (2009), bedömdes som näst bäst  

i Sverige inom entreprenörskap. I en kvalitetsutvärdering två år senare av 

samma myndighet bedömdes utbildningen ha bristande kvalitet. Vad som  

är kvalitet i utbildningssystemet verkar det alltså finnas vitt skilda uppfatt-

ningar om, vilket också har observerats av forskare sedan länge (Säljö, 2007, 

Labaree, 2005) utifrån en kvarstående kamp mellan traditionell och prog-

ressiv pedagogik. Dessa skilda perspektiv på kvalitet är särskilt viktiga för 

entreprenörskapsutbildning som har sina historiska rötter i progressiv och 

konstruktivistisk pedagogik (Löbler, 2006) snarare än den mer utbredda  

och allmänt accepterade traditionella pedagogiken. 

 

Svensk forskning 

Svensk forskning inom entreprenörskapsutbildning är ett område som nästan 

helt saknar finansiering och som därmed är synnerligen begränsad. Ett skäl 

kan vara att området länge har varit lågt prioriterat på nationell nivå 
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(Mahieu, 2006). Detta står i viss kontrast mot de stora belopp som regionalt, 

nationellt och på EU-nivå varje år satsas i Sverige på praktiska insatser. 

Några ljusglimtar finns dock. En forskargrupp på pedagogiska institutionen 

vid Umeå Universitet, som leds av universitetslektor Eva Leffler, får 

betraktas som ledande på grund- och gymnasieskolenivå. De har nyligen 

dragit igång ett stort forskningsprojekt i samarbete med bland andra 

forskningsinstitutet Ifous, som omfattar 28 grund- och gymnasieskolor runt 

om i Sverige. Några andra frekvent publicerade forskare synes vara 

professor Bengt Johannisson och Carina Holmgren. På högskolenivå är det 

inte lika väl beställt. Ett fåtal enskilda forskare med intresse för 

entreprenörskapsutbildning finns, och de har genom åren producerat enstaka 

forskningsartiklar där de ger sin personliga syn på ämnet, och ibland även 

rapporterar empiriskt arbete. 
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Tänkta effekter av entreprenörskap  

i skolan 

Det finns en mängd vitt skilda skäl till varför utbildning sägs behöva 

innefatta entreprenörskap. I detta avsnitt delas de in i tre nivåer för att 

underlätta överblick, se figur 3. 

 

Nivå 1: Individen 

De vanligaste skälen finner vi på individnivå, där man ofta menar att det 

behövs fler människor i samhället som agerar entreprenöriellt (European 

Commission, 2008). Det kan vara i den mer traditionella bemärkelsen att 

arbeta som ”entreprenör”, vilket av många uppfattas som att starta och  

driva ett växande företag. Allt vanligare blir dock ett synsätt där det snarare 

innebär att vara kreativ, initiativrik, risktagande och självständig samt att tro 

på sin egen förmåga att kunna förändra och skapa nya värden. Detta kan  

då utmynna i att starta ett företag, men kan också innebära att arbeta ny-

skapande i en befintlig verksamhet. Utbildning inom entreprenörskap syftar 

då till att få fler individer i samhället med denna typ av kunskaper, 

färdigheter och attityder. 

Figur 3. Översikt över anledningar till varför utbildning sägs behöva innefatta entreprenörskap. 
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Skälen att inkludera entreprenörskap i utbildning kan också ses ur 

perspektivet vad det är tänkt att leda till på individnivå. Två huvudsakliga 

mål med utbildning inom fältet är att få fler människor att vilja samt att 

kunna arbeta mer entreprenöriellt. Insatser som inriktar sig mot viljan är  

ofta kopplade till en önskad attitydförändring till entreprenörskap, egenföre-

tagande, osäkerhet, risk, nyskapande, handlingskraft och egen initiativ-

förmåga. Insatser som inriktar sig mot kunnandet handlar om att förse 

människor med de kunskaper, verktyg och färdigheter de kan tänkas  

behöva när de arbetar entreprenöriellt. 

 

 

Nivå 2: Organisationen 

På organisatorisk nivå talar man ofta om behovet att skapa nya företag i 

samhället med de effekter på sysselsättning och förnyelse av näringsliv  

som det medför (Kuratko, 2005). Men även andra sorters organisationer än 

företag innefattas ibland, exempelvis offentlig och ideell verksamhet. 

Alltmer diskuteras också behovet av att befintliga företag och organisa-

tioner vitaliserar sig och växer, vilket också kan ge betydande effekter på 

förnyelsegrad och sysselsättning (O'Connor, 2008, World Economic Forum, 

2009). Ofta målas förnyelse och innovation upp som enda alternativet för 

många företag och organisationer, eftersom konkurrensen på marknaden 

annars tvingar bort dem som inte lyckas förnya sig. Detta förnyelsearbete 

kräver individer som är kapabla att arbeta entreprenöriellt i befintliga 

verksamheter, ofta kallat ’intraprenörskap’, vilket i sin tur kan uppnås med 

utbildning inom entreprenörskap.  

 

Nivå 3: Samhället 

På samhällsnivå återfinns vad många menar är grundorsaken till varför vi 

behöver fler individer som agerar entreprenöriellt. Det handlar då om 

globaliseringens effekter i form av nedmonterade nationella skyddsbarriärer 

mot konkurrens samt ett allt friare flöde av information via olika IT-system. 

Det har i sin tur skapat en jobbrörlighet och global konkurrens, något som i 

grunden redan har påverkat alla delar av samhället och som kräver en ny 

sorts kunnande och beteende (Kirby, 2007), ofta kallat entreprenöriell 

kompetens. Detta ingår också som ett av åtta områden i EUs definierade 

nyckelkompetenser för livslångt lärande, och benämns i detta sammanhang 

’initiativförmåga och företagsanda’ (European Commission, 2007). 

Gymnasieutredningen som har föregått den nya läroplanen (Lgy11), hänvisar 

till dessa nyckelkompetenser i diskussionen kring varför entreprenörskap är 

viktigt att integrera i skolans verksamhet (SOU 2008:27). I arbetet med de 

nya kurs- och ämnesplanerna har också nämnda nyckelkompetenser varit en 

given utgångspunkt. 
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De vanligaste skälen till att inkludera entreprenörskap i utbildningen vilar 

ofta på en huvudsakligen ekonomisk grund (Mahieu, 2006). Ibland lyfts 

dock också det faktum att många människor finner stor glädje i att arbeta 

kreativt och nyskapande, att det leder till ökad motivation och känsla av 

mening i tillvaron. Det kan också vara ett sätt för utsatta och diskriminerade 

grupper i samhället att via entreprenörskap kunna ta klivet in på en tuff och 

ofta exkluderande arbetsmarknad, i linje med den amerikanska drömmen att 

”alla kan lyckas”. Offentliga institutioner och samhällsengagerade företag 

runt om i världen går ofta in med olika former av stödprogram för kvinnor, 

ungdomar, etniska grupper, arbetslösa, fattiga och invandrare (World 

Economic Forum, 2009). Ytterligare ett skäl till att arbeta entreprenöriellt  

är att det kan vara ett sätt att utveckla samhällsnyttiga funktioner, så kallat 

’samhällsentreprenörskap’ (Gawell m fl., 2009). 

 

Att påvisa effekt av entreprenörskap i skolan 
Ett ofta outtalat antagande som görs inom entreprenörskap i utbildnings-

sammanhang är att det skulle vara fullt möjligt att påverka individers vilja 

och kunnande att arbeta entreprenöriellt. Skälen till att inkludera entrepre-

nörskap i utbildningen vilar då ofta på fakta och statistik för de omfattande 

och väl dokumenterade ekonomiska effekter entreprenörskap har i samhället. 

Här finns dock anledning att vara försiktig, för entreprenörskap och 

entreprenörskapsutbildning är två olika företeelser. Även om en övervägande 

majoritet av entreprenörskapsforskare som intresserar sig för pedagogiska 

frågor anser att det finns tillräckligt goda skäl att anta att det är meningsfullt 

att utbilda inom entreprenörskap, så är forskarna inte helt eniga. En 

beviskedja som är mycket svår att fastställa är att först påvisa att en 

utbildningsinsats leder till förändrad vilja och kunnande hos individer som 

deltagit, att detta i sin tur leder till att de väljer att arbeta entreprenöriellt  

i nya och befintliga organisationer samt att det slutligen får relevanta och 

önskade effekter på sysselsättning, innovation och förnyelse i samhället. Det 

gäller inte minst på grund av den långa tid som ofta går mellan utbildnings-

insats och entreprenöriellt beteende (Fayolle, 2005). Forskningen är i detta 

avseende i ett tidigt stadium. 

 

Vanliga sätt att mäta effekter 

I princip all kvantitativ forskning kring effektmätning av entreprenörskap i 

utbildningssammanhang utgår från den smala definitionen av entreprenör-

skap. Det innebär att denna genomgång med nödvändighet fokuserar på den 

effektmätning som gjorts utifrån den smalare definitionen. Inom denna 

forskning är en vanlig typ av studie att titta på beteende, genom att se om de 

personer som fått utbildning inom entreprenörskap också startar fler företag 

och blir mer framgångsrika med sitt företag. Det finns en del studier som 
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visar att så kan vara fallet (Charney och Libecap, 2000, Wennberg och Elert, 

2012, DeTienne och Chandler, 2004). Det är dock ett sätt att mäta effekter 

som kräver mycket lång tid mellan utbildningsinsats och faktiskt beteende, 

och där en mängd okontrollerbara variabler spelar in. Ett annat sätt att 

utvärdera effekter är att fråga dem som precis varit med om en utbildnings-

insats vad de tyckte att det gav dem. Det är dock en av de minst tillförlitliga 

formerna av effektutvärdering (Kirkpatrick, 1996). På senare tid har ett 

flertal utvärderingar gjorts med hjälp av psykologiska tester som tittar på 

olika attitydfaktorer som individers intentioner att starta ett företag. Det 

grundläggande antagandet är att om positiva attityder och intentioner kan 

påvisas så kommer det också leda till att fler startar företag (Athayde, 2009, 

Souitaris m fl., 2007). 

 

Utbredda brister i effektmätning 

De allra flesta genomförda effektstudier inom entreprenörskapsutbildning 

klarar inte grundläggande forskningsmetodologiska krav. Oavsett vad man 

mäter så är det viktigt att man mäter både före och efter utbildningsinsats, 

samt att man även jämför med en grupp individer som inte får entreprenör-

skapsutbildning, en så kallad kontrollgrupp. Man behöver också utse dem 

som ska få utbildningsinsatsen slumpmässigt, för annars får man problem 

med att avgöra om det är utbildningsinsatsen som gav den effekt man 

försöker mäta, eller om individerna som sökte sig till en sådan utbildnings-

insats gjorde det för att de redan på förhand hade kunskaper, färdigheter  

eller attityder av det slag man försöker mäta – ett så kallat selektivt urval  

av individer. 

Eftersom entreprenörskapsutbildning i de allra flesta fall är frivillig så är det 

ytterst få studier som uppfyller alla dessa krav. I en metastudie som 

analyserade alla 79 genomförda utvärderingar av entreprenörskapsutbildning 

de kunde hitta runt om i världen, var det bara sex undersökningar som 

klarade nämnda krav (Martin m fl., 2012). Av dessa är bara två publicerade i 

vetenskapliga tidsskrifter. Den ena studerade en holländsk variant av Ung 

Företagsamhet (Oosterbeek m fl., 2008) och den andra studerade 

universitetsstudenter i Sydafrika (Mentoor och Friedrich, 2007). Ingen av 

studierna har kunnat fastställa entydigt positiva effekter. Mot dessa två 

studier ställs dock ett stort antal studier som påvisar tydliga positiva effekter, 

men som i olika grad har begränsningar i metodik (Martin m fl., 2012). 

Författarna till metastudien sammanfattar läget med att det verkar finnas 

starkt stöd för att entreprenörskapsutbildning har flera och tydliga positiva 

effekter, men att mer och bättre forskning behövs. 
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Effekter av entreprenöriellt lärande 

Som redan sagts finns det i princip ingen kvantitativ utvärdering av entrepre-

nöriellt lärande, som ju utgår från en bredare definition av entreprenörskap. 

Det pågår dock en studie i Danmark ledd av doktorand Kåre Moberg på 

Fonden för Entreprenörskap, där man har omformat de mått som traditionellt 

sett används i effektstudier till en bredare definition av entreprenörskap. 

Ännu är inte resultaten vetenskapligt publicerade, men delrapporter  

antyder att en smalare form av entreprenörskapsutbildning verkar leda till 

ökat intresse för att starta företag, medan den bredare formen av entreprenör-

skapsutbildning leder till ökat intresse för skolan. Detta antyder att en bred 

definition av entreprenörskap i skolan skulle kunna bidra till motivation, 

intresse och engagemang bland elever. Det kommer bli intressant att följa 

det fortsatta arbetet i denna studie. Generellt sett så satsar Danmark mycket 

på olika insatser inom entreprenörskapsutbildning. 

 

Effekter bortom siffror 

Det är i sammanhanget värt att återigen nämna några kvalitativa effekt-

studier av entreprenöriellt lärande från Belgien och Sverige, nämligen av 

Otterborg (2011), Surlemont (2007) samt Berglund och Holmgren (2007), 

vars slutsatser delvis berörts tidigare i denna text. Studierna är dock inte av 

det kvantitativa slag som en del forskare anser krävs för att vara ”säker” på 

vilka effekter som uppstår genom entreprenörskap i utbildning. Det kan 

också vara värt att nämna den bland pedagogikforskare pågående 

diskussionen om ”evidensbaserad” utbildning, där många anser att själva 

företeelsen att kvantitativt mäta effekter av utbildning inte är särskilt 

ändamålsenlig, eftersom man då gör ett antagande att vi är överens om vad 

utbildning generellt sett ska leda till (Biesta, 2007), vilket är riskabelt. Även 

om det finns många studier som mäter psykologiska effekter på intentioner 

och attityder till entreprenörskap så saknas enighet kring att det är dessa 

effekter som är huvudsyftet med entreprenörskap i skolan. Kanske är det 

ändå en ökad motivation den effekt som är mest lovande när det gäller 

entreprenöriellt lärande. Att entreprenörskap i skolan utgör ett medel för att 

uppnå högre motivation snarare än att det skulle vara ett mål i sig att få fler 

entreprenörer i samhället. Effekten av ökad motivation i skolan skulle kunna 

antas leda till långt större positiva konsekvenser för samhället än att en och 

annan elev senare i livet väljer att bli företagare. 

 

Oväntade effekter på hälsa och engagemang 

Några mindre konventionella effektstudier av entreprenörskap i skolan visar 

att det kan leda till ökat intresse för att utbilda sig, ökat intresse för litteratur 

och självständig läsning samt förbättrade relationer till klasskamrater och 

lärare (Nakkula m fl., 2003). Det finns också forskare som anser att en mer 
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konstruktivistisk och därmed entreprenöriell pedagogik kan leda till positiva 

hälsoeffekter för såväl lärare som elever, eftersom det bland annat kan leda 

till minskade stressnivåer genom en ökad känsla av kontroll över den egna 

situationen (Carlyle och Woods, 2002). För lärare utgör det en möjlighet att 

med tydligt stöd från styrdokument och beslutsfattare arbeta på ett sätt som 

ligger närmare många lärares övertygelse om vad som är ”bra” pedagogik än 

det starka fokus på standardisering och nationella prov som allt mer är 

gällande och som har orsakat väsentligt ökade stressnivåer i skolan (Carlyle 

och Woods, 2002). 

 

  



25 
 

Utmaningar med entreprenöriellt lärande 

Denna översikt har indirekt berört många av de utmaningar som införande av 

entreprenöriellt lärande möter i skolan. Vi ska nu titta mer fokuserat på vad 

forskningen säger om några av de viktigaste utmaningarna. Det kan ses som 

ett sätt att utforska vad forskningen säger om frågan ”Varför inte entrepre-

nöriellt lärande i skolan?”. 

 

Tidsmässiga utmaningar 

Att arbeta med entreprenöriellt lärande i skolan är förknippat med flera olika 

typer av utmaningar i förhållande till tid. Det gäller främst tid med elever, tid 

med kollegor i skolan och tid för att samverka med omvärlden. Många av de 

tidsmässiga utmaningarna blir allt svårare ju högre upp i åldrarna man 

kommer på grund av en allt hårdare ämnesindelning. Tid med elever är en 

utmaning, dels för att man behöver längre arbetspass än vad dagens ofta  

hårt ämnesindelade tid tillåter, dels för att man behöver arbeta ämnesöver-

skridande (Holmgren, 2009, Leffler, 2006). Att förändra traditionell 

”snuttifierad” schemaläggning är enligt Holmgren (2009) en av de  

största utmaningarna med entreprenöriellt lärande. 

Tid för gemensam planering är en förutsättning för att lärare ska kunna 

arbeta med entreprenöriellt lärande (Holmgren, 2009, Berglund och 

Holmgren, 2007). Berglund och Holmgren (2007) konstaterar att skolor som 

lyckats få igång arbetet med entreprenöriellt lärande ofta har infört 

”mötesplatser” i form av gemensam planeringstid. Den extra tid som krävs 

för planering i inledande fasen av övergång till entreprenöriellt lärande 

uppfattas dock som en barriär av många lärare, men utgör också en möjlighet 

för skolledare. Genom särskilt avsatt tid under ordinarie arbetstid för 

planering och diskussion kring entreprenöriellt lärande signaleras att frågan 

är högt prioriterad (Sagar m fl., 2012).  

Om man väljer ett arbetssätt där man samverkar med omvärlden så är detta 

också något som tar mycket tid, alltför mycket tid anser många lärare (Falk-

Lundqvist m fl., 2011). Själva förändringsprocessen att införa entrepre-

nöriellt lärande tar också tid genom att många lärare behöver tid på sig  

att förändra sina attityder (Holmgren, 2009). Det är generellt känt att 

utvecklingsarbete tar lång tid.  

Som framgår är forskningen i ett mycket tidigt stadie, och det är gott om 

utmaningar. En rapport som innehåller många idéer på lösningar på dessa 

tidsmässiga utmaningar är studien ”Översättning av entreprenörskap till 

skolans praktik” av Carina Holmgren (2009). Där beskrivs några olika 

strategier att lösa schematekniska problem, som ramtid, längre arbetspass 

och arbetslagsansvar för schemaläggning. Man behöver samtidigt vara 

vaksam för när schemafrågor används som ursäkt för att inte arbeta med 
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entreprenöriellt lärande i undervisningen (Menzies och Paradi, 2002).  

Starkt fokus på schemafrågor kan också tolkas som ett utslag för en 

traditionell syn på undervisning där ordning och reda är i fokus genom 

exempelvis ringsignaler när lektioner börjar och strikt ämnesindelning,  

och står då i kontrast mot en mer elevcentrerad och progressiv syn på 

undervisning (Ardalan, 2008). 

 

Organisatoriska och politiska utmaningar 
Det är svårt att beröra skolans organisation utan att snabbt komma in  

på det politiska området. Den svenska skolans sätt att organiseras följer  

internationella trender på samma sätt som att svenska ledande skolpolitikers 

agerande också följer internationella trender (Säljö, 2007). Allteftersom 

marknadsmekanismer införs även i skolans värld så leder detta till främjande 

av konkurrensutsättning och decentralisering. Denna decentralisering syftar 

till att ge större ansvar och befogenheter på lokal nivå. Den åtföljs dock av 

en starkt utbyggd statlig kontrollapparat, och sammantaget har den centrala 

styrningen snarare ökat än minskat (Robinson, 2010). Det nya sättet att 

centralt styra skolan är genom nationella prov och ökat fokus på kvantitativ 

mätning av fördefinierade kunskapsmål, en sorts mätnings-”fetishism” 

(Robinson, 2011). Det tenderar att resultera i att diskussioner om vad som  

är bra pedagogik och hur lärare hanterar elevers komplexa processer för  

lärande hamnar i bakgrunden. Av en del forskare betraktas det som en av-

professionalisering av skolan (Leffler, 2006, Carlgren och Lindblad, 1992).  

Sett i detta sammanhang så är det inte överraskande att många lärare  

tycker att ett ökat fokus på entreprenöriellt lärande motsägs av många  

andra direktiv och mål i skolan. Om man ska lyckas arbeta med entrepre-

nöriellt lärande i skolan så behövs ett antal organisatoriska förändringar 

genomföras som tar mycket tid och kraft, som tjänstfördelning, timplan  

och schemaläggning (Johannisson m fl., 1997). Den entreprenöriella och 

’dialogiska’ skolan kan organisatoriskt rentav sägas vara raka motsatsen till 

den ’monologiska’ skolkultur som betonar tidsstyrning, strikt ämnes-

indelning och yttre kontroll, (Dysthe och Nilsson, 1996, Leffler, 2006), en 

sorts skolversion av ’Taylorism’ med centralstyrning och specialisering i 

fokus (Johannisson m fl., 1997). Mot denna bakgrund är det osannolikt att 

entreprenöriellt lärande skulle kunna genomföras fullt ut i svenska skolan av 

enskilda lärare. Det kan vara en förklaring till att det hittills endast skett i 

liten skala på enstaka skolor. Det krävs sannolikt betydande omfördelningar 

av tid och resurser grundade i en politisk enighet på nationell nivå. En sådan 

omfördelning ligger dock inte i linje med rådande politiska trender varken i 

Sverige eller internationellt. Det gäller även om nationella strategier och 

läroplaner paradoxalt nog börjat trycka allt tydligare på entreprenörskap 

senaste åren. Det kommer bli intressant att se hur denna paradox utvecklas  

i skolan framöver. 
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Begreppsmässiga utmaningar 

Även om många forskare talar om begreppsförvirring både inom entrepre-

nörskap, entreprenörskapsutbildning och entreprenöriellt lärande så har 

denna genomgång visat att det finns en relativt stor enighet kring vilken syn 

på entreprenörskap som är gångbar i skolan. Det gäller både i Sverige och 

internationellt. Det är den breda definitionen av entreprenörskap som verkar 

ha bäst förutsättningar att sprida sig bortom det företagsekonomiska ämnet 

och utgöra en röd tråd genom hela utbildningssystemet. Det är också en 

definition som förespråkas av EU-kommissionen och av lärare själva 

(Otterborg, 2011, Holmgren, 2007). Denna genomgång har visat att de 

varianter på bred definition som ofta används möjligtvis behöver stärkas 

med mer fokus på värdeskapande för parter utanför skolan, utan att för den 

skull bli mer kapitalistiskt orienterade. Utmaningarna på detta område verkar 

därmed inte i nuläget vara forskningsmässiga utmaningar, utan snarare 

handla mer om hur man rent praktiskt går tillväga för att språkligt hamna rätt 

i diskussioner med elever, skolledare, lärare och andra intressenter. Det 

handlar alltså främst om vilka ord som används i dagligt tal och i nationellt 

stödmaterial som utformas för skolan. 
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Avslutande ord 

Denna genomgång har påvisat en förvånansvärt stor brist på relevant 

forskning inom entreprenöriellt lärande. Det är en smula överraskande att  

så mycket praktiska aktiviteter, projekt och initiativ beslutas och genomförs 

utifrån bristande underlag i form av metodmässigt rigorös analys och 

forskning. Å andra sidan skulle behovet av mer forskning inte varit så stort 

om inte det fanns en så stor efterfrågan från praktiker, så det kan också ses 

som ett sannolikt nästa steg att vi får ett ökat forskningsfokus på entrepre-

nöriellt lärande och entreprenörskapsutbildning. 

Området är starkt tvärvetenskapligt och tvärmetodiskt. Det krävs med andra 

ord både kvalitativa och kvantitativa forskningsansatser i olika kombina-

tioner, grundade i ett flertal områden som pedagogik, entreprenörskap, 

filosofi, psykologi och ekonomi. Utan tvekan är det i sig en utmaning för 

framtida forskare och eventuella forskningsfinansiärer. 

En generell observation är att det i forskningen finns en uppsjö publika-

tioner som berör klyftan mellan traditionell pedagogik och entreprenöriell 

pedagogik/förhållningssätt. Det verkar finnas en stor enighet bland forskare 

och även bland många lärare om att entreprenöriell pedagogik har framtiden 

för sig. Samtidigt verkar det finnas en lika stor enighet bland politiker och 

beslutsfattare att de metoder som brukar förknippas med traditionell 

pedagogik bör ges allt större utrymme i skolan, möjligen som ett sätt att 

kontrollera och styra den allt mer avreglerade skolan. En annan utmaning är 

den begreppsmässiga oreda som finns kring vad man egentligen menar med 

entreprenöriellt lärande, entreprenörskap, kompetens, värdeskapande och 

samverkan med omvärlden. 

Man kan dra slutsatsen att entreprenöriellt lärande i den svenska skolan bara 

nyligen har tagit sina första officiellt sanktionerade steg på en lång resa, och 

att det kommer ta många år till innan man får en tydlig bild av de effekter 

som entreprenöriellt lärande bär löfte om. En utmaning i detta arbete 

kommer vara att få fram mer och bättre forskning, som i detalj ger oss insyn 

i vilka effekter entreprenöriellt lärande och entreprenörskapsutbildning har.  

Även de tidsmässiga och organisatoriska utmaningarna i skapandet av ett 

entreprenöriellt lärande i skolan synes i nuläget vara stora. Mot dessa 

utmaningar bör de stora möjligheter som berörts i denna skrift vägas och 

som det finns ett visst initialt stöd för, som starkt ökad motivation bland 

lärare och elever, förbättrad lärar- och elevhälsa, ökat intresse för läsning, 

högre självförtroende, minskad utslagning bland studiesvaga elever och ökad 

arbetsglädje. Till detta skulle givetvis kunna läggas de betydande 

ekonomiska och välfärdsmässiga effekter som många på sikt tror att 

entreprenöriellt lärande i skolan kan leda till för individer, organisationer  

och samhället i stort. 
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En kombination av underifrån och ovanifrån kommande initiativ är 

förmodligen nödvändigt i nuläget. Pedagoger, skolledare och chefer på 

förvaltningsnivå har all anledning att inte bromsas av utmaningarna, utan i 

stället se de stora möjligheter som entreprenöriellt lärande synes innebära. 

Enskilda individer och skolor kan åstadkomma mycket på egen hand med 

nuvarande nivå av institutionellt stöd, men för att nå hela vägen krävs 

sannolikt mer stöd från nationell nivå än vad som är fallet idag. Politiker  

och forskningsfinansiärer behöver sannolikt omvärdera sina nuvarande 

ståndpunkter om dessa identifierade möjligheter ska bli förverkligade i 

den svenska skolan på bredare front och med starkare evidensbas än idag. 

Avslutningsvis kan man konstatera att det i forskningen som hittills bedrivits 

på området saknas ett entydigt och enkelt svar på frågan om varför man bör 

arbeta med entreprenöriellt lärande i skolan, dels på grund av att forskningen 

är i ett tidigt skede, dels på grund av dess tvärvetenskapliga natur. Det finns 

dock en stor bredd i både förmodade och påvisade positiva effekter. Det 

torde i nuläget vara upp till varje enskild pedagog, skolledare och chef på 

förvaltningsnivå att självständigt bedöma hur dessa möjligheter bäst kan 

nyttjas i den egna verksamheten, både för effekternas egenvärde och för att 

kunna uppfylla de krav som den nya regeringsstrategin och de nya styr-

dokumenten ställer på skolan. Denna skrift kan förhoppningsvis utgöra ett 

första underlag för sådana bedömningar och referenserna ge en vägvisning 

för fortsatt förkovran.   
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Denna kunskapssöversikt ger en introduktion till ett antal 
olika forskningsfält som berör entreprenöriellt lärande. 
Ämnen som täcks är valda utifrån deras relevans  för  
pedagoger, skolledare och chefer på förvaltningsnivå.

Översikten är framtagen av Martin Lackéus, doktorand 
sedan 2009  i  entreprenöriell  utbildning  på  Chalmers  
Tekniska  Högskola (Chalmers School of Entrepreneur-
ship), på uppdrag av Kommunförbundet Skåne.

Martin Lackéus är doktorand i entreprenöriell utbildning på Chalmers 
Tekniska Högskola sedan 2009, och arbetar även med undervisning på 
Chalmers entreprenörskola. Martins forskning handlar om hur individer 
i utbildningsmiljöer utvecklar entreprenöriella kompetenser genom om-
världskopplad utbildning, där lärandet bygger på olika typer av värde-
skapandeprocesser.

Kontakt: 
E-post: martin.lackeus@chalmers.se 
Twitter: @mlackeus

Entreprenöriellt lärande 
Vad innebär det och vilken betydelse kan det ha?



Om materialet 1:1

Att arbeta med entreprenöriellt lärande innebär att 

ha ett inkluderande pedagogiskt förhållningssätt. 

Det är inte ytterligare en sak som ska pressas in

under en dag, utan en möjlighet att skapa helhet

och motivation, både för personal och barn/elever.

Materialet innehåller fl era användbara metoder som 

kan användas av personal i för-, grund- och gym-

nasieskolan. Avsikten är att materialet ska stödja 

utveckling inom entreprenöriellt lärande, synliggöra 

personalens och barnens/elevernas entreprenöriella 

kompetenser samt ge konkret och praktiskt stöd för 

implementering av ett entreprenöriellt förhållnings-

sätt i er förskola/skola.

Utöver gemensamma mål och visioner samt tydligt

ledarskap, har den externa utvärderingen av

ENTRIS 2.0 visat att kunskap, vilja till och att skapa 

förutsättningar för genomförande, är tre ytterst vik-

tiga faktorer för ett lyckat utvecklingsarbete. 

Vi har i metodmaterialet fokuserat på att ta fram

metoder som utgår från ett salutogent förhållnings-

sätt. Det är vår förhoppning att materialet används 

i den andan, i kombination med ert övriga utveck-

lings- och kvalitetssäkringsarbete.

Kom igång
I materialet fi nns fl era olika övningar och metoder

som bidrar till entreprenöriell utveckling med fokus 

på HUR gör jag/vi idag, och vad kan jag/vi tillsam-

mans göra mer av? Varje övning genererar någon 

form av kunskap, insikt eller utveckling. I sidhuvudet 

Om materialet

på övningarna fi nns kort information som avser att 

åskådliggöra de aktuella förutsättningarna, vad det 

är för övning och vem/hur många som kan använda 

den samt ungefärlig tidsåtgång, för att du snabbt ska 

kunna bilda dig en uppfattning om övningen. 

Några övningar förutsätter en övningsledare, andra 

genomförs tillsammans i grupp, men det fi nns

också övningar för individuellt bruk. Det krävs oftast

kortare förberedelser för att ta fram underlag,

material eller annat som behövs vid genomförandet.

Hela materialet inklusive underlag, fi nns klart för 

användning på www.kfsk.se/entris samt på

bifogad skiva. Det är bara att ladda ner och skriva

ut – sedan är du/ni igång!

Materialet bygger på kunskap och erfarenheter från ENTRIS 2.0. Kompetens-

utvecklingssatsningen som under läsåren 2011/2012 och 2012/2013, erbjöd 

skolpersonal ett stort antal utbildningsinsatser med fokus på entreprenöriellt 

lärande och samverkan skola/omvärld kopplat till ett hälsoperspektiv.

Metodmaterial för skolpersonal i entreprenöriellt 
lärande, HUR - kan du, jag & vi göra? 



De entreprenöriella kompetenserna fi nns beskrivna på fl era olika sätt och i olika sammanhang i våra styr-

dokument, läroplaner och andra nationella informationsmaterial. 

Inom ENTRIS 2.0 har vi valt att använda benämningen entreprenöriella kompetenser. För att öka tydlig-

heten ytterligare, så att vi pratar om samma sak när vi pratar om entreprenöriella kompetenser, har vi 

försökt oss på att göra en mer överskådlig lista. Syftet är att underlätta dialogen på förskolan/skolan vid 

användandet av detta material. Nedan följer de kompetenser som vi inom ENTRIS 2.0 fi nner som gemen-

samma i för-, grund- och gymnasieskolan.

Om materialet 1:2

Entreprenöriella kompetenser
Enligt Skolverket innebär det samma sak att vara entreprenöriell och företagsam, dvs. att man tar tillvara 

på möjligheter och förändringar samt utvecklar och skapar värden – personliga, kulturella, sociala eller 

ekonomiska. 

I informationshäftet Entreprenörskap i skolan använder Skolverket benämningen entreprenöriella kom-

petenser, liksom Regeringen i publikationen Strategi för entreprenörskap inom utbildningsväsendet från 

2009. I styrdokumenten används däremot ordet förmåga betydligt oftare än kompetens. 

Kompetens har en bredare betydelse än 
ordet förmåga, då ordet kompetens enligt 
Swedish Standard Institute omfattar de 
fyra byggstenarna färdigheter, kunskap, 
förmåga, och vilja.

• Ansvarstagande

• Drivkraft

• Idéer till handling

• Initiativtagande

• Kommunikation

• Kreativitet

• Motivation 

• Nyfi kenhet

• Samarbete

• Självförtroende 

• Självkänsla



Hälsoperspektiv
Materialet utgår från ett salutogent förhållningssätt och fl era av övningarna tar upp KASAM som en förut-

sättning/utgångsläge vid genomförandet av den aktuella övningen. 

Vad är då KASAM? Här följer en mycket kort presentation. Mer information fi nner du i det

av ENTRIS tidigare utgivna studiehandledningsmaterialet Studiematerial för skolpersonal i

Entreprenöriellt lärande. 

KASAM…

• bygger på teorier av psykologen Aaron Antonovsky.

• är en förkortning av Känsla Av SAMmanhang och beskriver de faktorer som hjälper människor att må  

 bra och klara olika påfrestningar i tillvaron. Har man ett högt KASAM, är man som person bättre rustad  

 att klara av utmaningar och stress i vardagen. Samma faktorer som ökar känslan av sammanhang är  

 även motivationshöjande.

• består av de tre grundstenarna: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

 Begriplighet – Upplevelse av struktur, förutsägbarhet, tydlighet och att ha

 tillräcklig information för att förstå situationen man befi nner sig i.

 Hanterbarhet – Upplevelse av att ha tillräckliga resurser, t.ex. förmåga,

 tid och ork, för att ha möjlighet att påverka  och bemästra situationen.

 Veta var man kan få hjälp samt kunna be om denna.

 Meningsfullhet – Upplevelse av delaktighet, gemenskap, lust och glädje.

 Kan även handla om en upplevelse av att vara del av en större helhet.

Det fi nns mera…
Tycker du om Metodmaterial för skolpersonal i entreprenöriellt lärande, HUR - kan du, jag & vi göra? 

Publikationer

ENTRIS 2.0 har sedan tidigare publicerat andra stödmaterial i avsikt att väcka intresse för, arbeta med

och implementera entreprenöriellt lärande. Samtliga fi nns att ladda ner på www.kfsk.se/entris.

Nedan fi nner du lite kort information.

• Studiematerial för skolpersonal i Entreprenöriellt lärande är ett studiehandledningsmaterial som tar upp  

 olika teman för att på ett enkelt sätt initiera de första diskussionerna, men också erbjuda möjligheter att  

 fördjupa förståelsen för entreprenöriellt lärande i den egna praktiska verksamheten. 

• Från tanke till aktion är ett självinstruerande processtödjande material som bygger på aktionsforskning  

 för pedagoger och skolledare som vill arbeta med entreprenöriellt lärande och ställer sig frågan ”Hur  

 ska vi göra?”. Eftersom det inte fi nns några färdiga lösningar, utan var och en måste hitta sin väg, är  

 avsikten att materialet ska stödja dig att hitta just din väg mot entreprenöriellt lärande.

• VARFÖR & HUR innehåller i korthet fyra foldrar som ger information, praktiska tips

 och exempel för att underlätta arbetet med entreprenörskap i skolan och implementering.

Kasamteorin - Antonovsky Aaron (1991)

Hälsans mysterium Natur och kultur

Meningsfullhet

Hanterbarhet Begriplighet

Om materialet 1:3



Om materialet 1:4

Kortfi lmer

ENTRIS 2.0-kanalen på YouTube innehåller ett fl ertal kortfi lmer inom entreprenöriellt lärande och samver-

kan mellan skola och arbetsliv/omvärld. Filmerna är vardera max 3 minuter långa och fi nns inom följande 

områden:

• Inspirationsfi lmer för att inspirera och informera. Få en inblick i det entreprenöriella förhållningssättet  

 via personal och personal och elever från skolor i Skåne.

• Dokumentationsfi lmer från olika föreläsningar och konferenser sedan 2010. De ska i första hand vara  

 informativa, men vår förhoppning är att du även får inspiration och nya tankar för ditt eget arbete. 

• Dokumentationsfi lmer från nätverksträffar och workshops med det entreprenöriella lärandet och

 samverkan mellan skola och arbetsliv i fokus. 

• Dokumentationsfi lmer från paneldebatter och annat smått och gott.

Nordiskt samarbete ger fl er möjligheter
ENTRIS 2.0 har goda kontakter med organisationer i Danmark och Finland, vilka har nationella regerings-

uppdrag för att stödja implementeringen av entreprenöriellt lärande, i respektive land. 

Danmark

Fonden for Entreprenørskab/Young Enterprise har regeringsuppdrag för att stödja implementering av

entreprenöriellt lärande på grund- och gymnasieskolorna runt om i landet. www.ffe-ye.dk

 

På hemsidan fi nns mycket material på danska som Fonden tagit fram.

• Grundskolan www.ffe-ye.dk/grundskolen/

• Gymnasiet www.ffe-ye.dk/ungdomsuddannelser/

Finland

Runtom i Finland fi nns fl era olika YES-centra som erbjuder fortbildning och material inom entrepre-

nöriellt lärande, ”företagsamhetsfostran” och samverkan skola/arbetsliv. www.yes-keskus.fi 

Lappeerranta University of Technology Finland har tagit fram en mätare för entreprenörskapsfostran,

vilken mäter och utvärderar lärares arbete inom entreprenöriellt lärande.

https://developmentcentre.lut.fi /muut/mittaristo/svenska/



Planering- ochPlanering- och
utvärderingsmetodutvärderingsmetod

Pedagogisk personalPedagogisk personal FskFsk
GskGsk

MinstMinst
30 minuter30 minuter

1-8 personer1-8 personer
eller indiviuellteller indiviuellt

Checklista för EL-planering & utvärdering
Tycker du det är svårt att skapa förutsättningar för ett entreprenöriellt lärande i

undervisningen? Här får du och dina kollegor ett gemensamt stödverktyg för an-

vändning vid planerandet av arbeten som bygger på det entreprenöriella förhåll-

ningssättet och de entreprenöriella kompetenserna! 

Instruktion och genomförande
Titta på och diskutera kring de olika kompetenserna i pratbubblorna på nästa sida. Vilka känns ange-

lägna just nu för er? Vad står de för? Är det någon kompetens som känns ”utmanande”? Låt diskussionen 

ta max 10 minuter.

För högsta ”motivations- och intressegrad” hos barnen/eleverna, låt området ta avstamp i något konkret 

dilemma, något de blivit nyfi kna på eller något som väckt en stark känsla hos dem. Genom att låta det 

som ni uppmärksammat som viktigt i barnens/elevernas omvärld, verkligen vara utgångspunkten för

arbetet, genereras ett större engagemang och intresse för det kommande arbetet. Gör barnen/eleverna

delaktiga genom att involvera och fråga dem!

Det är både effektivt och uppskattat att under processens gång stämma av och återkomma till elev- grup-

pen för att hämta ytterligare input från dem - så planera gärna för det. Detta ökar naturligtvis nivån på 

delaktigheten i temat ytterligare. Avstämningen kan både göras i större och mindre omfattning, våga pro-

va att öppna upp för en gemensam planering i någon form. Om man vill få mycket input, (och det handlar

om något äldre barn/elever) kan det vara vits att starta en Facebook-grupp eller liknande för att ha en 

pågående dialog under arbetets gång.

Checklista för EL-planering & utvärdering 1:1

Syftet… är att ge en stödstruktur vid planering och utvärdering av arbete som bygger på det entre-

prenöriella förhållningssättet och de entreprenöriella kompetenserna, samt att tydliggöra och be-

skriva arbetet för barn/elever, kollegor eller föräldrar. 

Vad: 

Stödverktyg i form av en användbar mall/

struktur för att ta fram en avstämnings-

eller sparringsplan i arbetslaget eller av den 

enskilde pedagogen. Kan också användas 

som en mall för utvärdering av ett genom-

fört arbetsområde eller arbetsperiod.

När: 

Vid individuell samt arbetslags-

planering eller andra gemen-

samma planeringsmöten.

Du behöver:

Penna och papper.



 Startdatum och slutdatum.

 Vilket är det centrala innehållet?      

 Hur konkretiserar vi målen för eleverna?

 Finns ämnesövergripande mål?

 Vilken utveckling och vilket lärande strävar vi mot?

 Vilka olika entreprenöriella kompetenser vill vi att

 arbetet skall träna?

 Varför just dessa - just nu?

 Hur gör vi det?

 Hur ser samverkan med arbetslivet och närsamhället ut?*

 Hur ger arbetet överblick och sammanhang för eleven?*

 Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld,

 intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper.**

 Hur får eleverna reellt infl ytande på arbetsätt, arbets-

 former och innehåll?*

 Vilka val fi nns?

 Hur kommer alla till tals? 

 På vilket sätt tas utgångspunkt i elevernas bakgrund,

 tidigare erfarenheter, språk och kunskaper*, och att

 alla barn får ett reellt infl ytande på arbetssätt och

 verksamhetens innehåll?**

 

 Hur skall barnen/eleverna visa vad de lärt? 

 Hur skall vi bedöma (ej fsk)/utvärdera lärandet? 

 Vilka kompetenser har tränats?

 Hur synliggör vi den pedagogiska processen?

 Hur kan vi på ett konkret sätt beskriva vilka målen är  

 med arbetet? 

 Hur kan vi berätta om hur vi ska nå dit? 

*Kursiv text är hämtad från Lgr 11. **Kursiv text är hämtad från Lpfö rev 2010.

Lärandemiljö: Lärandemiljö:  
Hur kan

lärandemiljön

förstärka temat?

*

Fler EL-tankar:Fler EL-tankar:
Att använda elevers 

drivkraft istället för 

att lära ut.

Är arbetet till nytta 

för någon annan? 

Vilka verkliga mot-

tagare kan fi nnas?

Öppna frågor utan 

ett rätt svar

Checklista för EL-planering & utvärdering 1:2

Dokumentation och 

synliggörande:

Bedömning/
utvärdering:

Barnets/elevens
delaktighet:

Omvärld:

EL:

Målet:  

Tidsomfattning:

Verksamhet/projekt/tema:Verksamhet/projekt/tema:

KommunikationKommunikation

AnsvarstagandeAnsvarstagande

Idéer tillIdéer till
handlinghandling

SjälvkänslaSjälvkänsla KreativitetKreativitetSamarbeteSamarbete

MotivationMotivation

DrivkraftDrivkraft

SjälvförtroendeSjälvförtroende
InitiativtagandeInitiativtagande NyfikenhetNyfikenhet



DialogmetodDialogmetod Pedagogisk personalPedagogisk personal FskFsk
GskGsk
GyGy

FrånFrån
20 minuter20 minuter

2-8 personer2-8 personer

Instruktion och genomförande
Lägg spelkorten väl blandade i anvisat område på spelplanen. Bestäm vem som ska börja slå tärningen 

och vilken turordning ni därefter väljer. Gå från start till mål, genom att slå tärningen och fl ytta fram lika 

många steg som tärningen visar. Ni får gärna stå fl era spelare på samma markering. 

Hamnar du på en markering med ett frågetecken ska du svara på ett spelkort, som spelaren till höger om 

dig läser från det översta spelkortet i korthögen. Följ alla anvisningarna på spelkortet innan det är nästa 

spelares tur. Det fi nns olika konsekvenser på spelkorten t ex. att man som spelare får gå extra steg fram

eller slå extra slag. OBS! En spelare får bara dra ett frågekort innan det blir nästa spelares tur även om 

han/hon vid utförandet av spelkortets konsekvens på nytt skulle hamna på en markering med frågetecken.

Har du extra tur hamnar du på en markering med anslutande stege, som tar dig extra snabbt framåt i

spelet eftersom du genast får klättra ”uppför” stegen till en ny markering närmare mål, innan

det blir nästa spelares tur att slå. Fast se upp! Det fi nns också rutschkanor här och var. Skulle

du hamna på den markeringen åker du i en hisnande fart ”ner/tillbaka” till en tidigare redan

passerad markering på spelplanen.

Dialogspel 1:1

Dialogspel

Spelet gör att ni på ett trevligt och enkelt sätt får möjlighet att gemensamt fräscha 

upp och refl ektera över ert pedagogiska arbete och uppdrag, utifrån ett entrepre-

nöriellt synsätt. Det synliggör hur ni gör idag, ger nya tankar och inspiration.

Samla ihop några kollegor och spelet kan börja!

- om entreprenöriellt lärande 

Syftet… är att spelet på ett trevligt och enkelt sätt ska synliggöra hur du/ni arbetar med det övergrip-

ande pedagogiska uppdraget. Genom att utgå från egna erfarenheter får du som spelare syn på din 

egen och dina kollegors praktik i vardagen.

Vad: 

Spelet ger underlag och motiva-

tion för pedagogiska samtal i 

grupp. Det bidrar till givande 

dialog kring er kunskapssyn,

pedagogiska förhållningsätt,

arbetet idag och vilka nya möjlig-

heter ni ser i ett entreprenöriellt 

verklighetsbaserat lärande.

När: 

Spelas vid olika former av möten 

för pedagogisk personal. Först 

i mål vinner. Speltiden beror 

på antalet spelare, spelkort och 

längden på dialogdiskussionerna. 

Spelet kan avgränsas i tid och då 

vinner den spelare som kommit 

närmast mål.

Du behöver:

Individuella spelpjäser

Tärning (alt. tärningsapp

i mobilen). 

Spelplan

Spelkort - laminera gärna 

för längre hållbarhet.



Dialogspel 1:2

Utvecklingsbart…
Använd spelplanen till frågekort som ni själva tar fram! Vad behöver du/ni samtala kring? Kanske frågor 

som kopplas till hela skolan och samtlig personal eller avgränsade för SSA (samverkan skola/arbetsliv) 

alternativt till föräldramöten? Här fi nns alla möjligheter att göra frågor som passar just er verksamhet!

Vad är det roligaste med

det pedagogiska arbetet?

- Berätta och du får

slå ett extra slag!

Underlag
Nedan fi nner du några exempel på spelkortsfrågor. På www.kfsk.se/entris samt på bifogad skiva fi nner

du spelet i dess helhet och samtliga spelkort att ladda ner som pdf för direkt användning.

Dialogspel - Om entreprenöriellt lärande Dialogspel - Om entreprenöriellt lärande Dialogspel - Om entreprenöriellt lärande

Vad anser du är viktig
kunskap idag?

- Motivera vad du tycker och  ta ett 
extra steg fram!

Vilka fyra begrepp kopplar
läroplanen samman med
kunskap?

- Ange alla 4 f och fl ytta ett extra 
steg fram för vardera rätt begrepp!

4 f – fakta, förståelse,
färdighet och förtrogenhet 

(Lpfö s. 6, Lgr 11 s.10, Gy11 s. 8)

Hur arbetar du för att barnen/ 
eleverna ska få omsätta sina 
kunskaper i praktisk handling?

- Ge exempel och ta två extra steg 
fram!



Dialogspel - Om entreprenöriellt lärande

Dialogspel - Om entreprenöriellt lärande

Dialogspel - Om entreprenöriellt lärande

Dialogspel - Om entreprenöriellt lärande

Dialogspel - Om entreprenöriellt lärande

Dialogspel - Om entreprenöriellt lärande

Dialogspel - Om entreprenöriellt lärande

Dialogspel - Om entreprenöriellt lärande

Dialogspel - Om entreprenöriellt lärande

Dialogspel
 - om entreprenöriellt lärande 

Vad anser du är viktig
kunskap idag?

- Motivera vad du tycker och  ta ett 
extra steg fram!

Vilka fyra begrepp kopplar
läroplanen samman med
kunskap?

- Ange alla 4 f och fl ytta ett extra 
steg fram för vardera rätt begrepp!

4 f – fakta, förståelse,
färdighet och förtrogenhet 

(Lpfö s. 6, Lgr 11 s.10, Gy11 s. 8)

Hur arbetar du för att barnen/ 
eleverna ska få omsätta sina 
kunskaper i praktisk handling?

- Ge exempel och ta två extra steg 
fram!

Hur gör du för att tillvarata de 
kunskaper och erfarenheter 
som fi nns i det omgivande 
samhället i det dagliga
arbetet/undervisningen?

- Ge exempel och ta tre extra steg 
fram!

Hur gör du för att samverka 
med omvärlden, SSA (Skola/
Arbetsliv)?

- Ge exempel och ta ett extra steg 
fram!

När trivs du bäst på jobbet? 

- Ge exempel och du får ett extra 
slag!

Hur arbetar du med barnens/
elevernas personliga
utveckling?

- Ge exempel och ta tre extra steg 
fram!

Vad anser du är viktig
kunskap för framtiden? 

- Motivera vad du tycker och ta ett 
extra steg fram!

Hur arbetar du med att stärka 
barnens/elevernas tro på sig 
själva?

- Ge exempel och ta ett extra steg 
fram!
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Hur arbetar du med att stärka 
barnens/elevernas framtids-
tro?

- Ge exempel och ta två extra steg 
fram!

Nämn två entreprenöriella 
kompetenser så får du ett
extra slag!

Kompetenser…

• Ansvarstagande

• Drivkraft

• Idéer till handling

• Initiativtagande

• Kommunikation

• Kreativitet

Ange så många entrepre-
nöriella kompetenser som 
möjligt!

- Varje kompetens ger ett extra steg 
fram!

Kompetenser…

• Ansvarstagande

• Drivkraft

• Idéer till handling

• Initiativtagande

• Kommunikation

• Kreativitet

Idag har du gjort ett kanonbra 
jobb!

- Det ska fi ras. Ta tre extra steg fram!

Refl ektera över hur du arbetar 
med entreprenöriellt lärande 
och stå över nästa slag!

Refl ektera och beskriv kort, 
något positivt som hänt idag, 
och du får ett extra slag!

Hjälp en kollega! Flytta den 
spelares pjäs som ligger sist 
fem steg fram!

Ge positiv feedback, till 
personen till höger om dig, 
gällande hans/hennes peda-
gogiska arbete och du får ett 
extra slag!

Nämn något du upplevt som 
meningsfullt idag och tag två 
extra steg fram!

• Motivation 

• Nyfi kenhet

• Samarbete

• Självförtroende 

• Självkänsla

• Motivation 

• Nyfi kenhet

• Samarbete

• Självförtroende 

• Självkänsla

Dialogspel
 - om entreprenöriellt lärande
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Som tack för att du bidrar till 
Sveriges framtid får du gå tre 
extra steg fram!

Ge positiv feedback till en av 
dina medspelare, och du får 
ett extra slag!

Som tack för att du stödjer 
dina elever/barn i deras ut-
veckling får du ett extra slag!

Fundera på hur du kan utveck-
la samarbetet med omvärlden 
och stå över nästa slag!

Du och spelaren till vänster 
om dig funderar tillsammans 
ut ett nytt samarbetsområde 
och behöver lite extra tid.

- Ni får båda stå över nästa slag!

Ge exempel på hur du utma-
nar eller tar till vara på bar-
nens/elevernas kreativitet och 
du får ett extra slag!

Tid för självrefl ektion av da-
gens arbete. Du och spelaren 
till höger om dig får stå över 
nästa slag!

Hur gör du för att anpassa ditt 
dagliga pedagogiska arbete 
till varje enskilt barn/enskild 
elev? 

- Ge exempel och du får ett extra 
slag!

Vilka fördelar kan ett utvecklat 
samarbete mellan pedagoger 
inom en förskola/skola ge?

- Motivera vad du tycker och  du får 
ett extra slag!

Dialogspel
 - om entreprenöriellt lärande
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På vilket sätt involverar du 
barnen/eleverna i det pedago-
giska planeringsarbetet?

- Ge exempel och du får ett extra 
slag!

Hur arbetar du för att stimu-
lera det livslånga lärandet?

- Ge exempel och du får ett extra 
slag!

Hur jobbar du för att barnen/
eleverna ska få förståelse för 
sig själv och andra? 

- Ge exempel och du får två extra 
slag!

Hur arbetar du för att förebyg-
ga att kränkande och diskrimi-
nerande handlingar förekom-
mer inom barn-/elevgruppen?

- Ge exempel och du får två extra 
slag!

Hur jobbar du för att lyfta
genusperspektivet i ditt dag-
liga pedagogiska arbete? 

- Ge exempel och du får ett extra 
slag!

Hur gör du för att arbeta med 
människors lika värde i ditt 
dagliga pedagogiska arbete?

- Ge exempel och du får två extra 
slag!

Hur gör du för att det pedago-
giska arbetet ska bedrivas i 
demokratiska arbetsformer? 

- Ge exempel och ta två extra steg 
fram!

Vad gör du för att barnen/
eleverna ska få infl ytande över 
sin dag/utbildning? 

- Ge exempel och du får ett extra 
slag!

Vilka vinster kan du se med att 
samarbeta med olika aktörer 
utanför skolan? 

- Motivera vad du tycker och  ta ett 
extra steg fram!

Dialogspel
 - om entreprenöriellt lärande
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Hur gör du för att barnen/elev-
erna ska träna olika entrepre-
nöriella kompetenser? 

- Ge exempel och ta ett extra steg 
fram!

Hur arbetar du, för att få med 
det internationella perspekti-
vet i det pedagogiska arbetet?

- Ge exempel och ta två extra steg 
fram!

Vilken gemensam vision har vi 
på vår förskola/skola?

Fundera och stå över nästa kast!

Ge exempel på situationer då 
du ser/upplever att barnen/
eleverna är motiverade och du 
får ett extra slag!

Hur arbetar du för att barnen/
eleverna ska känna sig upp-
muntrade att ta initiativ och 
komma med idéer?

- Ge exempel och ta två extra steg 
fram!

Hur gör din arbetsplats för att 
ge dig som anställd goda
förutsättningar för ett livslångt 
lärande?

Fundera och stå över nästa kast!

Vilken gemensam kunskaps-
syn fi nns på din förskola/
skola?

Fundera och stå över nästa kast! 

När upplever du motivation 
och drivkraft inom ramen för 
ditt yrke?

- Ge exempel och fl ytta tre extra steg 
fram!

Hur synliggörs arbetet på
din förskola/skola utåt mot
föräldrar och andra
intresserade? 

- Ge exempel och ta två extra  steg 
fram!

Dialogspel
 - om entreprenöriellt lärande
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Ge exempel på hur du gör för 
att stimulera barnen/eleverna 
till att vara kreativa och ta ett 
extra steg fram! 

Ge exempel på hur du låter 
barnen/eleverna träna sig i att 
”lösa problem och omsätta 
idéer till handling” och du får 
ett extra slag!

Vad är det roligaste med ditt 
jobb utöver det pedagogiska 
arbetet?  

- Berätta och du får ett extra slag!

Ge exempel på hur du får 
barnen/eleverna att träna sitt 
ansvarstagande och ta ett 
extra steg fram!

Vad tror du att barnen/elev-
erna behöver för att bättre 
kunna möta olika utmaningar?

- Motivera vad du tycker och ta tre 
extra steg fram!

Hur låter du det enskilda bar-
net/den enskilde eleven på-
verka upplägget av sin vardag 
i förskolan/skolan? 

- Berätta och ta två extra steg fram!

Vad är det roligaste med det 
pedagogiska arbetet?

- Berätta och du får ett extra slag!

Hur kan du göra för att bar-
nen/eleverna ska få mer reellt 
infl ytande över sin dag i för-
skolan/skolan? 

- Ge exempel och ta två extra  steg 
fram!

Hur gör du för att barnens/ 
elevernas vilja och lust att lära 
ska stimuleras? 

- Ge exempel och ta två extra steg 
fram!

Dialogspel
 - om entreprenöriellt lärande
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Hur gör du för att skapa en 
miljö som inspirerar barnen att 
utforska omvärlden? 

- Ge exempel och du får ett extra 
slag!

Hur arbetar du för att miljön 
på förskolan skall vara öppen, 
innehållsrik och inbjudande? 

- Ge exempel och du får två extra 
slag!

Ge exempel på vad du gjort 
denna vecka för att upp-
muntra och stimulera barnens 
företagsamhet och tag ett 
extra steg fram!   

Hur arbetar du för att stödja 
barnen att utveckla en positiv 
uppfattning om sig själva som 
lärande och skapande indivi-
der? 
- Ge exempel och ta två extra steg 
fram!

Hur gör du för att barnen ska 
få möjligheter att utveckla sin 
förmåga att iaktta och refl ek-
tera? 

- Ge exempel och du får ett extra 
slag!

Hur gör du för att barnens 
nyfi kenhet, företagsamhet och 
intressen ska uppmuntras? 

- Ge exempel och ta ett extra steg 
fram!

Vilken form av samverkan 
tycker du är viktig mellan för-
skola och skola?

- Motivera vad du tycker och  ta ett 
steg fram!

Vilken form av samverkan 
tycker du är viktig mellan 
skolår 9 och gymnasiet?

- Motivera vad du tycker och  ta ett 
steg fram!

Refl ektera över hur du arbetar 
med formativ bedömning och 
stå över nästa kast! 

Endast
Lpfö 98
Lgr 11

Endast
Lgr 11
Gy 11

Endast
Lgr 11
Gy 11

Endast
Lpfö 98

Endast
Lpfö 98

Endast
Lpfö 98

Endast
Lpfö 98

Endast
Lpfö 98

Endast
Lpfö 98
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Vilka kopplingar ser du mellan 
det entreprenöriella lärandet 
och en lärande bedömning 
(formativ bedömning)?

- Ge exempel och ta ett extra  steg 
fram!

Vilka fördelar kan själv- och
kamratbedömning ge, enligt 
din mening?

Motivera vad du tycker och ta två 
extra steg fram!

Ge exempel på vilka olika 
redovisningsformer eleverna 
har provat på i ditt ämne/dina 
ämnen och ta tre steg fram! 

Hur förbereder du eleverna/
barnen för att ”kunna göra väl 
underbyggda val av framtida 
studier och yrkesutbildning”?

- Ge exempel och ta tre extra steg 
fram!

Vad gör du för att förbereda 
eleverna inför en arbetsmark-
nad i förändring?

- Ge exempel och ta två extra steg 
fram!

Hur gör du för att anpassa det 
pedagogiska arbetet till varje 
enskild individ? 

- Ge exempel och ta ett extra steg 
fram!

Endast
Lgr 11
Gy 11

Endast
Lgr 11
Gy 11

Endast
Lgr 11
Gy 11

Endast
Lgr 11
Gy 11

Endast
Lgr 11
Gy 11

Endast
Lgr 11
Gy 11
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DiskussionsmetodDiskussionsmetod Pedagogisk personalPedagogisk personal
Övrig personalÖvrig personal
ElevgrupperElevgrupper

FskFsk
GskGsk
GyGy

FrånFrån
35 minuter35 minuter

Från 6 personerFrån 6 personer

Diskussionskarusellen
Diskussionskarusellen är en ”brainstormande” övning som gör alla deltagare aktiva. 

Metoden är effektiv, deltagaraktiv och kan användas med olika frågeställningar i

fl era olika sammanhang! Övningen ger ett snabbt nuläge som du/ni kan arbeta vidare 

med. Vi ger er fem olika exempel på karuseller, färdiga att använda!

Förbered karusellen: 
Antalet deltagare måste vara jämnt, men du kan använda dig själv som utjämnare vid behov. Diskussions-

karusellen kan genomföras med fl er än 100 deltagare om lokalen är tillräckligt stor.

Syftet… är att snabbt och ett enkelt synliggöra de kunskaper, erfarenheter och eventuella utmaningar 

som fi nns kring ett tema/ämne. 

Vad: 

Deltagarna är aktiva och

allas åsikter har lika värde. 

På kort tid samlar man

ihop gruppens/personalens 

gemensamma syn.

Resultatet blir en bas att 

diskutera vidare kring eller 

att utgå ifrån. Materialet 

utgår från: Entreprenöriellt 

Lärande (EL), Hälsa samt 

Samverkan mellan Skola 

och Arbetsliv (SSA). 

När: 

Kan användas vid olika

former av personalträffar 

och i elevgrupper för att 

synliggöra och inhämta

ett nuläge, eller runt fråge-

ställningar som är aktuella.

Tiden ökar något beroende

på antalet frågor och del-

tagare. Sedan går det att 

fördjupa och arbeta med 

framkommet material hur 

länge som helst.

Du behöver:

Åtta frågeställningar – en fråga

utskriven på vardera ett A4-papper.

(Vid fl er deltagare än 16 behöver du

fl er kopior av frågeställningarna.)

Pennor och tidtagarur.

Ett rum med en öppen yta.

Lika många stolar som deltagare.

Använd de temafrågor som har

relevans för er, eller konstruera egna. 

En övningsledare.

Ställ stolar i en inre cirkel av stolar som står med stolsryggarna mot 

varandra, därefter en ny stol mittemot varje stol du redan har, så att 

du får en yttre cirkel. Stolarna ska stå i två cirklar, placerade så att de 

som sitter på dem tittar på varandra i par och kan samtala, se bild till 

vänster. Det går också bra att genomföra karusellen stående.

Vi rekommenderar inte fl er än 16 deltagare i en enskild karusell.

Har du en större grupp av deltagare, så kan du bygga två separata 

karuseller. Om det inte går att få exakt lika många stolar i båda

karusellerna gör det inget, så länge antalet personer är jämnt 

i vardera karusellen, så att alla har någon att samtala med. 



Instruktion och genomförande
Introducera ämnet som som ska diskuteras och 

förklara att ni ska göra det genom att använda 

en diskussionskarusell. Be deltagarna placera sig 

på stolarna och hälsa på varandra genom att ta i 

hand. På detta sätt säkerställs att alla vet vem som 

ska börja samtala med vem.

Alla som sitter i den inre cirkeln i karusellen får 

en fråga utskriven på ett A4 papper och en penna. 

Deltagarna i den inre cirkeln får olika frågeställ-

ningar. Har du fl era cirklar får du ha fl era upp-

sättningar av frågorna. Är en cirkel mindre än en 

annan, får du ta bort någon av frågorna från den 

mindre cirkeln. 

Varv 1: Karusellen går ut på att personerna i den 

inre ringen, ska ställa frågan från A4 pappret till 

personen mittemot i den yttre ringen, som på 

1,5-2 minuter ska svara så utförligt som möjligt. 

Personen i den inre ringen antecknar svaren och 

ställer följdfrågor vid behov. Efter avsatt tid av-

bryts övningen och alla i den yttre ringen, fl yttar 

ett steg till vänster i cirkeln, och får därmed en ny 

fråga. I den inre ringen sitter man kvar och stäl-

ler samma fråga tills alla personer är tillbaka på 

platsen för den första frågan. Se till att du håller 

tiderna och varna gärna genom att högt ropa “tio 

sekunder kvar.... bryt! Rotera! Börja!” 

Varv 2: Byt plats! Inre ringens personer sätter sig 

i yttre ringen och räcker över papper och penna, 

(nu fullklottrat med svar) till den person ur yttre 

ringen som nu tar innerplatsen och så börjar allt 

om. Den person som tidigare bara frågat får nu 

också chansen att svara på frågor – först sin egen, 

och sedan alla andra i och med att även de roterar 

runt ett varv i karusellen. Dock är tiden per sta-

tion/fråga minskad till cirka 1 minut, då mycket 

redan är sagt. Avsluta då alla personer är tillbaka 

på platsen för den första frågan.

Sammanställning: Alla deltagare som suttit i den 

inre ringen och skrivit svar på samma fråga bildar 

en grupp. Om du har en cirkel är det två personer, 

två cirklar ger fyra personer per fråga osv. Antalet 

grupper blir lika med antalet frågor.

Låt grupperna sammanställa den aktuella frågan, 

summera, sortera och lyfta upp det viktigaste i 

vad alla sagt. Grupperna ansvarar för urvalet av 

resultatet och analysen av frågeställningarna. 

Presentation: Denna kan göras på olika sätt bero-

ende på mål och syfte med frågeställningarna i 

karusellen. Du kan exempelvis bara välja att ta in 

den skriftliga sammanställningen som underlag, 

eller be grupperna förbereda en muntlig presenta-

tion, en skriftlig rapport eller berätta i öppet forum

vad de kommit fram till. Utifrån resultatet kan ni 

sedan gemensamt jobba vidare med temat/ämnet. 

Svaren från de olika frågeställningarna kan också 

sammanställas och enkelt synliggöras med hjälp 

av Wordle www.wordle.net - ett webbaserat 

presentationsverktyg för att visualisera valfri text i 

ordmoln, som fi nns beskrivet på ett av metodbla-

den i detta material.

Diskussionskarusellen gör att alla som deltar får 

tillfälle att delge sin åsikt om varje enskild fråga. 

Delaktigheten ökar eftersom det är gruppens egna 

svar som ligger till grund för det fortsatta arbetet.

Diskussionskarusellen 1:2



Underlag
Nedan fi nner du underlaget i sin helhet. Till varje karusell fi nns åtta frågor, det är vårt rekommenderade

max antal. Är ni färre deltagare är det bara till att plocka bort ett antal frågor. På www.kfsk.se/entris

samt på bifogad skiva fi nner du kopieringsunderlag att ladda ner som pdf för direkt användning.

Frågor till karusellen
Entreprenöriellt lärande (EL)

Första diskussionskarusellen bygger på det entreprenöriella lärandet och dess koppling till

kompetenser/förmågor. 

• Vad betyder entreprenöriellt lärande för dig?

• När upplever du att barnen/eleverna är motiverade?

• Hur får barnen/eleverna utveckla sin företagsamhet?

• Vad behövs för att bra samarbete ska komma till stånd?

• Hur tränar barnen/eleverna sitt ansvarstagande?

• I vilka arbetssituationer känner du motivation?

• Hur tillvaratas barnens/elevernas idéer till handling?

• Hur gör du för att utgå från barnets/elevens erfarenhetsvärld?

Specifi ka förskolefrågor:

• När märks det att barnen är motiverade?

• Hur tillvaratas barnens nyfi kenhet? 

• När tränas barnens kreativitet?

Hälsa

Diskussionskarusell nummer två bygger på hälsa kopplat till Känsla Av SAMmanhang (KASAM) teorin, 

meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Vid varje fråga synliggörs vilken KASAM faktor som

frågeställningen utgår från.

• När det blir för stressigt på jobbet hanterar jag det på följande sätt…

• Jag återhämtar mig och samlar kraft genom att…

• Jag känner mig nöjd med mitt arbete när…

• Mitt arbete är meningsfullt när …

• Jag upplever att eleverna känner meningsfullhet när…

• Målet med mitt arbete är…

• Jag känner uppskattning för mitt arbete när …

• Feedback på min arbetsinsats får jag när …

Extra fråga:Extra fråga:
• Vad tror du• Vad tror du
det behövs fördet behövs för
kompetenser förkompetenser för
att vara pedagogatt vara pedagog
om 25 år?om 25 år? Diskussionskarusellen 1:3

Kasamteorin - Antonovsky Aaron (1991)

Hälsans mysterium Natur och kultur

Meningsfullhet

Hanterbarhet Begriplighet

Extra fråga:Extra fråga:
• Hur stärker du• Hur stärker dubarnens/elevernasbarnens/elevernassjälvförtroende?självförtroende?



Diskussionskarusellen 1:4

Samverkan mellan Skola och Arbetsliv (SSA)

Den tredje diskussionskarusellen har fokus på Samverkan mellan Skola och Arbetsliv/omvärld, som

enligt styrdokumenten är hela skolans ansvar. 

• Hur förbereder du eleverna/barnen för deras framtida yrkesval?

• Vad kan vara första steget för dig mot ett utökat arbete med omvärlden?

• Vad fi nns det för vinster med ett utökat SSA/omvärlden arbete?

• Vem tar ansvar för att arbetet med SSA/omvärlden görs?

• Hur tog du senast in omvärlden i skolarbetet/verksamheten?

• Vad säger uppdraget (Lpfö 98, Lgr 11, Gy 2011) om SSA?

• I vilka sammanhang arbetar du med SSA?

• På vilket sätt skulle ni kunna bygga ett nätverk av kontaktpersoner för SSA?

Diskussionskarusellen kan användas inom många områden…
Diskussionskarusellen kan med fördel göras av elever för att fånga upp deras utgångsläge vid ex.

starten av ett nytt arbetsområde. Den ger pedagogen en bild av elevernas förkunskaper och blir ett

bra utgångsmaterial för eleverna att arbeta vidare ifrån, då den aktiverar alla och kan inspirera och skapa 

nyfi kenhet runt områden att arbeta vidare med. 

Utvecklingsbart…
Konstruera egna frågor genom att fundera ut ett antal öppna frågeställningar, åtminstone hälften så 

många som du har deltagare. Exempel på frågor kan vara: “Vad ska vi göra inom området X?”

“Vilket är bästa sättet att göra X?” “Vad bör vi undvika med X?” “Varför är X så viktigt?” När du skapat 

frågorna för du över varje fråga på ett A4 papper och du har underlag för en ny diskussionskarusell.

en

Extra frågor:Extra frågor:
• På vilket sätt• På vilket sättförstärker SSAförstärker SSA
elevens lärande?elevens lärande?• Vad är ditt nästa
• Vad är ditt nästasteg för att utveckla
steg för att utvecklaSSA arbetet i dinSSA arbetet i dinverksamhet?verksamhet?

I exemplet nedan kan frågorna användas vid start  

av arbetsområden med andra världskriget.

• När du hör andra världskriget – vad tänker du  

 på då?

• Varför startade andra världskriget?

• Känner du till någon person som levde under  

 andra världskriget, berätta vem?

• Vilka länder var inblandade i kriget?

• Känner du till någon viktig händelse från

 kriget, vilken/vilka?

• Vad hände efter andra världskriget?

• Känner du någon/ har du träffat någon som  

 levde under kriget, berätta vem?

Ett annat exempel är att man i de lägre klasserna 

skulle kunna göra en karusell som synliggör

lärandemiljön såväl som några av de entreprenö-

riella kompetenserna/förmågorna.

• När blir du glad?

• När blir du ledsen?

• Vad är det bästa med skolan?

• Om du var lärare vad skulle du göra då?

• När får du bestämma i skolan?

• När lär du dig bäst?

• Säg tre saker som gör din skoldag bra.



Diskussionskarusellen

Entreprenöriellt lärande

1. Vad betyder entreprenöriellt lärande för dig?



Diskussionskarusellen

Entreprenöriellt lärande

2. När upplever du att barnen/eleverna är motiverade?



Diskussionskarusellen

Entreprenöriellt lärande

3. Hur får barnen/eleverna utveckla sin företagsamhet?



Diskussionskarusellen

Entreprenöriellt lärande

4. Vad behövs för att bra samarbete ska komma till stånd?



Diskussionskarusellen

Entreprenöriellt lärande

5. Hur tränar barnen/eleverna sitt ansvarstagande?



Diskussionskarusellen

Entreprenöriellt lärande

6. I vilka arbetssituationer känner du motivation?



Diskussionskarusellen

Entreprenöriellt lärande

7. Hur tillvaratas barnens/elevernas idéer till handling?



Diskussionskarusellen

Entreprenöriellt lärande

8. Hur gör du för att utgå från barnets/elevens erfarenhetsvärld?



Diskussionskarusellen

Entreprenöriellt lärande

Extra fråga. Hur stärker du barnens/elevernas självförtroende?



Diskussionskarusellen

Entreprenöriellt lärande

Förskolefråga. När märks det att barnen är motiverade?



Diskussionskarusellen

Entreprenöriellt lärande

Förskolefråga. Hur tillvaratas barnens nyfi kenhet?



Diskussionskarusellen

Entreprenöriellt lärande

Förskolefråga. När tränas barnens kreativitet?



Hälsa

Diskussionskarusellen

1. När det blir för stressigt på jobbet hanterar jag det på följande sätt…Hanterbarhet



Hälsa

Diskussionskarusellen

2. Jag återhämtar mig och samlar kraft genom att…Hanterbarhet



Hälsa

Diskussionskarusellen

Meningsfullhet 3. Jag känner mig nöjd med mitt arbete när….



Hälsa

Diskussionskarusellen

4. Jag känner mig nöjd med mitt arbete när….Meningsfullhet



Hälsa

Diskussionskarusellen

Meningsfullhet 5. Jag upplever att eleverna känner meningsfullhet när…



Hälsa

Diskussionskarusellen

6. Målet med mitt arbete är…Begriplighet



Hälsa

Diskussionskarusellen

7. Jag känner uppskattning för mitt arbete när …Begriplighet



Hälsa

Diskussionskarusellen

Begriplighet 8. Feedback på min arbetsinsats får jag när …



Hälsa

Diskussionskarusellen

Meningsfullhet

Hanterbarhet Begriplighet

Extra fråga.Vad tror du det behövs för kompetenser för att vara  pedagog om 15 år?



Diskussionskarusellen

Samverkan mellan Skola och Arbetsliv/omvärld

1. Hur förbereder du eleverna/barnen för deras framtida yrkesval?



Diskussionskarusellen

Samverkan mellan Skola och Arbetsliv/omvärld

2. Vad kan vara första steget för dig mot ett utökat arbete med omvärlden?



Diskussionskarusellen

Samverkan mellan Skola och Arbetsliv/omvärld

3. Vad fi nns det för vinster med ett utökat SSA/omvärlden arbete?



Diskussionskarusellen

Samverkan mellan Skola och Arbetsliv/omvärld

4. Vem tar ansvar för att arbetet med SSA/omvärlden görs?



Diskussionskarusellen

Samverkan mellan Skola och Arbetsliv/omvärld

5. Hur tog du senast in omvärlden i skolarbetet/verksamheten?



Diskussionskarusellen

Samverkan mellan Skola och Arbetsliv/omvärld

6. Vad säger uppdraget (Lpfö 98, Lgr 11, Gy 2011) om SSA?



Diskussionskarusellen

Samverkan mellan Skola och Arbetsliv/omvärld

7. I vilka sammanhang arbetar du med SSA?



Diskussionskarusellen

Samverkan mellan Skola och Arbetsliv/omvärld

8. På vilket sätt skulle ni kunna bygga ett nätverk av kontaktpersoner för SSA?



Diskussionskarusellen

Samverkan mellan Skola och Arbetsliv/omvärld

Extra fråga. På vilket sätt förstärker SSA elevens lärande?



Diskussionskarusellen

Samverkan mellan Skola och Arbetsliv/omvärld

Extra fråga. Vad är ditt nästa steg för att utveckla SSA arbetet i din verksamsamhet?



Diskussionskort EL-kompetenser
Tillsammans vässar du och dina kollegor era argument och beskrivningar av hur

ni gemensamt arbetar med de entreprenöriella kompetenserna. Medvetenheten

om dina kollegors arbete i vardagen ökar och ni övar, att i professionella ordalag, 

uttrycka er kring ert sätt att arbeta. Som bonus får du massor av idéer av dina

kollegor samtidigt som du delar med dig av dina egna!

Instruktion och genomförande 
Blanda kompetenskorten, lägg dem upp-och-ned i mitten på bordet. Bestäm vem som drar det första 

kortet. Personen lägger upp kompetenskortet synligt för alla, och den som tar kortet är också den som 

ska besvara fråga 1 (se nedan). Övriga lyssnar aktivt på svaret. Det är nu nästa persons tur i gruppen att 

dra ett nytt kompetenskort. Gå medurs.  Samma fråga besvaras. Nu är nästas tur i gruppen att dra ett nytt 

kompetenskort. Fortsätt på samma sätt. Gå laget runt. 

När var och en fått dra en kompetens (det använda kortet läggs varje gång underst i högen) och alla be-

svarat fråga 1, fortsätter ni på varv två och drar ett kompetenskort i tur och ordning som tidigare men nu 

är det fråga 2 som besvaras för varje kort. På varv tre besvaras fråga 3 osv.

En annan variant är att alla fyra frågor måste besvaras för varje kompetenskort som dras, innan nästa per-

son i turordningen drar ett nytt kompetenskort och besvarar alla fyra frågorna utifrån sitt kompetenskort.

Diskussionskort EL-Kompetenser 1:1

Syftet… är att synliggöra hur jag själv och mina kollegor arbetar med de entreprenöriella kompeten-

serna i vardagen, skapa samsyn och upptäcka nya utvecklingsmöjligheter. 

DiskussionsmetodDiskussionsmetod Pedagogisk personalPedagogisk personal
Övrig personalÖvrig personal
Elevgrupper från år 4Elevgrupper från år 4

FskFsk
GskGsk
GyGy

FrånFrån
10 minuter10 minuter

2-5 personer2-5 personer

Vad: 

Genom att ställa en fråga i samband med 

respektive kompetens bidrar övningen till 

att belysa olika utvecklingsområden och 

styrkor samt verkar för att kollegor sprider 

idéer till varandra. 

När: 

Dela upp arbetslaget eller 

hela personalgruppen för 

pedagogiska diskussioner 

i mindre grupper. 

Du behöver:

Diskussionskort -

laminera dem gärna

så kan de användas

på nytt. En uppsättning 

kort per grupp. 



Underlag
Nedan fi nner du några exempel på diskussionskort. På www.kfsk.se/entris samt på bifogad skiva fi nner 

du underlaget i sin helhet att ladda ner som pdf för direkt användning. 

Frågor till kompetenskorten 
Pedagogisk personal (se även frågor under Övrig personal)

1. Hur har du utvecklat/tränat kompetensen hos barnen/eleverna i veckan som gått?

2. Nämn ytterligare två sätt hur kompetensen kan tränas i förskolan/skolan!

3. Vari ligger din utmaning att utveckla de entreprenöriella kompetenserna hos barnen/eleverna anser du?

Övrig personal

1. När/Varför är den här kompetensen viktig i livet?

2. Beskriv den här kompetensen hos dig själv – hur är den hos dig själv?

3. Hur kan du utmana dig till att utveckla den här kompetensen ytterligare hos dig själv?

Elevgrupper

1. Hur tror du att du kan ha nytta av den här kompetensen i ditt liv?

2. Beskriv den här kompetensen hos dig själv – hur är den hos dig själv?

3. Nämn ett sätt på hur du kan utveckla kompetensen hos dig själv.

Diskussionskort EL-Kompetenser 1:2

Utvecklingsbart…
För alla

• Välj tillsammans ut en till två kompetenser som ni vill fokusera på. Diskutera hur dessa bäst kan

 utvecklas mer inom den egna verksamheten. 

• Refl ektera kring vad ni tar med er av övningen och dokumentera detta.

• Fundera över svaren på fråga 3 och se hur ni kan stötta varandra i de olika utmaningar som framkom. 

Diskussionskort EL-Kompetenser

Självkänsla

Diskussionskort EL-Kompetenser

Initiativtagande

Diskussionskort EL-Kompetenser

Ansvarstagande

Diskussionskort EL-Kompetenser

petenser

Idéer till handling



Diskussionskort EL-Kompetenser Diskussionskort EL-Kompetenser

Diskussionskort EL-Kompetenser Diskussionskort EL-Kompetenser

Diskussionskort EL-Kompetenser Diskussionskort EL-Kompetenser

Diskussionskort EL-Kompetenser

Ansvarstagande Drivkraft

Idéer till handling Initiativtagande

 Kommunikation Kreativitet



Diskussionskort EL-Kompetenser Diskussionskort EL-Kompetenser

Diskussionskort EL-Kompetenser Diskussionskort EL-Kompetenser

Diskussionskort EL-Kompetenser Diskussionskort EL-Kompetenser

Diskussionskort EL-Kompetenser

Motivation Nyfi kenhet

Samarbete Självförtroende

Självkänsla



DiskussionsmetodDiskussionsmetod Pedagogisk personalPedagogisk personal
Övrig personalÖvrig personal

FskFsk
GskGsk
GyGy

FrånFrån
10 minuter10 minuter

2-5 personer2-5 personer

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa
Kortleken innehåller öppna frågor och det fi nns inget rätt eller fel. Här gäller det

att vara så öppen och modig som möjligt, det är då spelet ger som allra mest! 

Frågor kopplade till alla verksamheter fi nns representerade bland korten. Känner

man att en fråga inte är relevant går man bara vidare till ett nytt kort. Med hjälp

av korten kan samsyn och utvecklande diskussioner skapas.

Instruktion och genomförande
Blanda korten, lägg dem upp-och-ned i mitten på bordet. Bestäm vem som drar det första kortet. Den 

person som tar kortet är även den som ska besvara den öppna fråga som står på kortet och som läggs

upp synligt för alla deltagare, och övriga lyssnar. Det förbrukade kortet läggs underst i högen. Det är nu 

nästa persons tur att dra ett nytt kort. Gå medurs. En ny person drar ett nytt kort och besvarar den nya 

frågan som kommer upp.

Ett annat alternativ är att alla i gruppen besvarar samma fråga innan man lägger denna underst i kort-

högen och tar en ny fråga. Ytterligare en variant är att frågan besvaras av den som dragit kortet, men att 

var och en i gruppen ger en kort komplementerande kommentar, innan nästa person i ordningen tar ett 

nytt kort.

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa 1:1

Syftet… är att skapa dialog och diskussion för ökad samsyn kring en mängd olika frågor, alla med 

fokus på entreprenöriellt lärande, samverkan mellan skola och omvärld samt hälsofrämjande arbete 

på den egna arbetsplatsen. 

Vad: 

Den här övningen är utformat som ett en-

kelt kortspel. Deltagarna drar olika frågor 

som ska besvaras för att belysa olika ut-

vecklingsområden, styrkor och utmaningar. 

Inga rätt eller fel fi nns.

När: 

Vid olika mötesformer för

personalen. Genomförs i

mindre grupperingar. 

Du behöver:

Diskussionskort -

laminera dem gärna 

så kan de användas på 

nytt. En uppsättning 

kort per grupp. 



Diskussionskort EL, SSA och Hälsa 1:2

Utvecklingsbart…
Tillbaka i arbetslaget väljer deltagarna ut två till tre frågor som man utifrån sina perspektiv skulle vilja 

fokusera på och diskutera i arbetslaget/gruppen.

Om någon fråga upplevs särskilt angelägen kan det vara ett tecken på att det kan vara fruktbart att arbeta 

mer målinriktat kring denna, t.ex. att upprätta idégenerering kring hur just detta kan utvecklas, förbättras 

eller tas tillvara (beroende på frågans art). Bestäm därefter en arbetsfördelning för det som ska åstad-

kommas för att uppnå resultat.

Underlag
Nedan fi nner du några exempel på diskussionskort. På www.kfsk.se/entris samt på bifogad skiva fi nner 

du underlaget i sin helhet att ladda ner som pdf för direkt användning.   

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa

Vilka fördelar kan ett utvecklat
samarbete mellan pedagogerna

inom en förskola/skola ge?

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa

Vad kan vara viktigt med

samverkan mellan åk 5

och förskoleklass?

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa

Vilka vinster kan du se med att

samarbeta med olika aktörer

utanför skolan?

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa

Varför är det viktigt medsamverkan mellan åk 9
och gymnasiet?



Diskussionskort EL-SSA-Hälsa

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa Diskussionskort EL, SSA och Hälsa

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa Diskussionskort EL, SSA och Hälsa

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa Diskussionskort EL, SSA och Hälsa

Vilka vinster kan du se med att
samarbeta med olika aktörer

utanför skolan?

Vilka fördelar kan ett utvecklat
samarbete mellan pedagogerna

inom en förskola/skola ge?

Varför är det viktigt med
samverkan mellan åk 9

och gymnasiet?

Vad kan vara viktigt med
samverkan mellan åk 5

och förskoleklass?

Vad kan vara viktigt med samverkan
mellan åk 4 och åk 5?

Vad kan vara viktigt med
samverkan mellan åk7 och åk9?



Diskussionskort EL-SSA-Hälsa

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa Diskussionskort EL, SSA och Hälsa

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa Diskussionskort EL, SSA och Hälsa

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa Diskussionskort EL, SSA och Hälsa

Hur säkerställer ni att det råder
ett positivt och ärligt förhållningssätt

på er arbetsplats?

Vad kan vara viktigt med samverkan
mellan förskoleklass och åk 1?

Hur förbereder du barnen/eleverna
att ”kunna göra väl underbyggda val av

framtida studier och yrkesutbildning”?

Hur arbetar ni i er verksamhet för att
utveckla sunda kommunikationsmönster

er själva emellan?

Hur arbetar du för att barnen/eleverna
ska känna att det lönar sig att ta initiativ 

och komma med egna idéer?

Vad konkret fi nns att ge som
exempel på att er arbetsplats
arbetar för livslångt lärande?

- För dig som anställd
- För barnen/eleverna

Initiativ
till
samarbete

Gemenskap Prata
med och 
inte om

Uppmuntran

Serie 1
Serie 2
Serie 3



Diskussionskort EL-SSA-Hälsa

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa Diskussionskort EL, SSA och Hälsa

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa Diskussionskort EL, SSA och Hälsa

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa Diskussionskort EL, SSA och Hälsa

Vilket utvecklingsområde inom
förskola/skola brinner du för och varför?

När upplever du motivation och
drivkraft inom ramen för ditt yrke?

I vilka situationer ser du att
barnen/eleverna är motiverade?

Vad bedömer du är avgörande 
aktorer för att barnen/eleverna ska

känna sig motiverade?

Hur skapas lust att lära? När är du kreativ?



Diskussionskort EL-SSA-Hälsa

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa Diskussionskort EL, SSA och Hälsa

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa Diskussionskort EL, SSA och Hälsa

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa Diskussionskort EL, SSA och Hälsa

Hur stimulerar du barnen/eleverna
till att vara kreativa?

Hur kan en lärare, inom
ramen för de teoretiska ämnena

 stimulera till kreativitet?

Vilka redovisningsformer
har barnen/eleverna provat på?

- Hur gör vi på förskolan?
-  Hur gör du i ditt/dina ämnen?

Hur får barnen/eleverna
träna sitt ansvarstagande?

Hitta på tre sätt som dina barn/elever
inte tidigare redovisat på. 

-  I förskolan… I just ditt/dina ämnen…

Fundera tillsammans ut ett motto som
alla på arbetsplatsen kan arbeta efter.

?



Diskussionskort EL-SSA-Hälsa

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa Diskussionskort EL, SSA och Hälsa

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa Diskussionskort EL, SSA och Hälsa

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa Diskussionskort EL, SSA och Hälsa

Vilka arbetsuppgifter har du
som du tycker är lätta?

Hur löser du arbetsuppgifter
som du eventuellt upplever som

svårare/mer besvärliga än andra?

Vad kan ni göra ytterligare,
för att ge barnen/eleverna

”överblick och sammanhang”?

När är ni bra på att ta hänsyn
till barnets/elevens känslor?

Finns det situationer då ni upplever
att ni är mindre bra på att ta hänsyn

till barnets/elevens känslor? 
- Vad kan ni i så fall göra?

Hur skulle du kunna skapa tid
till det du känner är meningsfullt,

men som du idag kanske upplever 
att du inte hinner med tillräckligt?



Diskussionskort EL-SSA-Hälsa

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa Diskussionskort EL, SSA och Hälsa

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa Diskussionskort EL, SSA och Hälsa

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa Diskussionskort EL, SSA och Hälsa

Hur gör du för att göra svåra
situationer hanterbara?

Hur agerar du när du känner
att hanterbarheten inte räcker till?

Vad behöver barnen/eleverna för
att kunna möta utmaningar?

När vågar du ta risker inom
ramen för ditt yrke?

När vågar du dig utanför
din trygghets-zon, och varför?

Hur arbetar ni med feedback?



Diskussionskort EL-SSA-Hälsa

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa Diskussionskort EL, SSA och Hälsa

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa Diskussionskort EL, SSA och Hälsa

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa Diskussionskort EL, SSA och Hälsa

Hur förbereder man sig
för att ett ”friare” arbetssätt

inte ska bli ”fl ummigt”? 

Hur synliggörs den feedback som
ges till barnen/eleverna muntligt, så

att den inte ”bara försvinner”?

Vilka kopplingar ser du mellan det
entreprenöriella lärandet och lärande-

bedömning (formativ bedömning)?

Vilken är den viktigaste frågan
för dig just nu när det gäller ditt

arbete och din arbetsplats?

Hur märker du att barnen/eleverna
söker meningsfullhet i den lek de leker eller

i den arbetsuppgift som de ska utföra?

Vilka fördelar kan
”själv och kamratbedömning” ge?



Diskussionskort EL-SSA-Hälsa

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa Diskussionskort EL, SSA och Hälsa

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa Diskussionskort EL, SSA och Hälsa

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa Diskussionskort EL, SSA och Hälsa

Vilket är ditt bästa samarbete
med omvärlden?

Hur skulle den här kunna användas
i ett systematiskt kvalitetsarbete?

När utövar barnen/eleverna
sitt infl ytande?

Hur påverkar barnet/eleven
upplägget av sin vardag?

Hur kan verksamheten se ut för att
barnen/eleverna ska kunna få mer reellt 

infl ytande över sin dag i skolan?

Vad kan du göra för att skapa fl er
kontakter med andra som kan ”berika
skolans verksamhet och förankra den i

det omgivande samhället”?

Aktionscirkel ur ”Från tanke till aktion”, Per Erik Holmén
och Jaana Nehez i samarbete med ENTRIS.



Diskussionskort EL-SSA-Hälsa

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa Diskussionskort EL, SSA och Hälsa

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa Diskussionskort EL, SSA och Hälsa

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa Diskussionskort EL, SSA och Hälsa

När får barnen/eleverna träna
sig i att ”lösa problem och omsätta

idéer till handling”?

Hur hjälper man barnen/eleverna att
bygga upp en ”tillit till sin egen förmåga”?  

Hur gör du?
Vad sker inom ramen för verksamheten

på förskolan/skolan?

Vad kännetecknar en
”god miljö för lärande”?

Vad kännetecknar en kreativ lärmiljö?

”Skolan ska bidra till att barnen/
eleverna utvecklar ett förhållningssätt

som främjar entreprenörskap”.
Hur gör ni det på er arbetsplats?

På vilka olika sätt tränas
samarbete mellan barn/elever hos er?



Diskussionskort EL-SSA-Hälsa

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa Diskussionskort EL, SSA och Hälsa

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa Diskussionskort EL, SSA och Hälsa

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa Diskussionskort EL, SSA och Hälsa

Vad kan göras mer för att ni i ännu högre 
utsträckning sörjer för att: ”Utforskande, 

nyfi kenhet och lust att lära ska utgöra en 
grund för skolans verksamhet”?

Hur synliggör ni ert arbete utåt?

Vad är viktigast, vägen eller målet?

Vilka fördelar har öppna frågor
framför slutna frågor?

Vad betyder begreppet
innovation för dig?

SK
YPE M

ED IN
DIE

N

 initiativkraft

Vilken entreprenöriell
kompetens skulle du vilja utveckla

mer hos dig själv och varför?



Diskussionskort EL-SSA-Hälsa

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa Diskussionskort EL, SSA och Hälsa

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa Diskussionskort EL, SSA och Hälsa

Diskussionskort EL, SSA och Hälsa Diskussionskort EL, SSA och Hälsa

Vad gjorde du när du var
innovativ senast?

Upplever du att det kan göras mer
i dinverksamhet för att öka tillgängligheten 

för alla grupper, och i så fall vad?

Nämn tre saker du tycker bidrar till
jämställdhetsarbetet på din arbetsplats

Vilka rutiner, traditioner eller ”sanningar” 
finns i din verksamhet som det inte fi nns

vetenskaplig grund för, tänker du?



DialogmetodDialogmetod Pedagogisk personalPedagogisk personal FskFsk
GskGsk
GyGy

20-3020-30
minuterminuter

FöräldragruppFöräldragrupp

Diskussionsunderlag till föräldramöte

Denna dialogmetod till föräldramötet är ett konkret förslag på hur du som peda-

gog kan introducera, informera och engagera olika föräldragrupper i det entre-

prenöriella lärandet.

Instruktion och genomförande
Inled övningen genom att introducera förändringen vi står inför, se förslag nedan. Uppmana därefter

till diskussion och dialog utifrån frågeställningen på Power Pointbilden. Grupperna får sedan kort sam-

manfatta vad de har kommit fram till under cirka 10 minuter. Utifrån de svar som framkommit kopplar

ni sedan på vikten av det entreprenöriella lärandet, de entreprenöriella kompetenserna samt till upp-

draget i styrdokumenten.

Att göra steg för steg
1. Förslag på introduktion:

Vårt samhälle förändras otroligt snabbt. Globaliseringen av ekonomin och den snabba tekniska

utvecklingen ger bl.a. ökade krav på förnyelse och fl exibilitet. Idag utbildar vi en generation

där vi inte riktigt vet vad som kommer att förväntas av dem i framtiden. Vi kan inte veta vilka

nya yrken som kommer att fi nnas, vilka krav som kommer att ställas i det framtida arbetslivet

etc, men ett vet vi och det är att utvecklingen inte står still.

Har ni funderat på detta? Vad vill ni att skolan ska lära era barn? Vad vill ni att era barn ska

utveckla för kunskaper och kompetenser? Vi har tänkt att ni ska få diskutera detta tillsammans

utifrån frågeställningen på bilden. (Se nästa sida.)

Syftet… är att ge föräldrarna förståelse, inblick och motivering till varför det entreprenöriella läran-

det är väsentligt i förskolan/skolan. Genom övningen får ni som pedagoger möjlighet att berätta och 

skapa förståelse för det entreprenöriella lärandet.

Vad: 

Övningen till föräldramötet är ett förslag 

på hur ni som pedagoger kan lägga upp 

en presentation av ert arbete med entre-

prenöriellt lärande. Föräldrarna involveras 

och får på ett naturligt sätt ta del av hur ni 

arbetar och stimulerar de entreprenöriella 

kompetenserna.

När: 

Vid föräldramöten.

Du behöver:

Power Point bilder

Strategi för entreprenörskap 

inom utbildningsområdet

www.regeringen.se

Läroplaner för respektive för-, 

grund och gymnasieskola

www.skolverket.se

- Varför entreprenöriellt lärande?

Diskussionsunderlag till föräldramöte 1:1



Diskussionsunderlag till föräldramöte 1:2

Underlag
På www.kfsk.se/entris samt på bifogad skiva fi nns Power Point bilderna ovan att ladda ner som pdf för

direkt användning.

Utvecklingsbart…
Materialet kan justeras helt efter egna behov bl.a. genom att konstruera nya frågeställningar.

Ni kan på samma sätt förbereda underlag för att genomföra diskussion kring hur ni på

förskolan/skolan jobbar med värdegrund, jämställdhet etc. och koppla det till styrdokumenten.

2. Visa bilden och låt föräldrarna diskutera utifrån frågeställningen

 i små grupper om 4-6 personer per grupp i ca 7-10 minuter.

3. Sammanfatta diskussionen genom att be varje grupp redovisa

 sin diskussion muntligt - kort eller punktvis.

4. Visa bilden på några av den entreprenöriella kompetenser   

 som omnämns i läroplanerna. Jämför med vad föräldrarna   

 kommit fram till. 

5. Berätta för föräldrarna hur ni arbetar med entreprenörskap

 i skolan och träningen av barnens/elevernas entreprenöriella  

 kompetenser.

Vad behövs för 
kompetenser 2035? 

Lära för livet 

Motivation 

Nyfikenhet 

Samarbete 

Självkänsla 

Självförtroende 

Ansvarstagande 

Drivkraft 

Idéer till handling 

Initiativtagande 

Kommunikation  

Kreativitet 

”Entreprenörskap skall löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet…”                                

”De vuxna skall ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende. Barnens nyfi kenhet, företagsamhet, 

och intressen skall uppmuntras[…].” 

”Skolan skall stimulera elevers kreativitet, nyfi kenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer 

och lösa problem. Eleverna skall få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta 

såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan skall därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett 

förhållningsätt som främjar entreprenörskap.”

”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfi kenhet och självförtroende samt viljan att pröva och omsätta 

nya idéer i handling och att lösa problem. Eleverna skall i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ, och 

ansvar och att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Skolan skall bidra till att eleverna ut-

vecklar kunskaper och förhållningsätt som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande”

Strategi för Entreprenörskap 2009, Regeringskansliet

s. 6 Läroplan för förskolan Lpfö 98 reviderad 2010,  Skolverket.

s. 9 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket  

s. 7  Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 Skolverket

Några utdrag ur styrdokumenten
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VärderingsmetodVärderingsmetod Pedagogisk personalPedagogisk personal
Övrig personalÖvrig personal

FskFsk
GskGsk
GyGy

FrånFrån
20 minuter20 minuter

8-16 personer8-16 personer

Fyra hörn
Fyra hörn är en övning som används för att komma igång med diskussioner och 

för att synliggöra åsikter och värderingar. På ett lättsamt sätt aktiveras samtliga 

deltagare både i tanke och i kroppen. Övningen blir ett annorlunda och roligt

alternativ till de ofta vanligare stillasittande diskussionerna.

Instruktion och genomförande
Deltagarna ska efter varje uppläst fråga ställa sig i det hörn som bäst motsvarar deras egen åsikt. 

Övningsledaren läser upp själva frågan och förklarar tydligt vilket svarsalternativ respektive hörn står

för. Alternativt har ni valt att skriva ut A4 för respektive svarsalternativ. Ge deltagarna tid till att både ta 

ställning och förfl ytta sig. Uppmana alla att ta ställning även om de inte håller med till fullo. Förklara 

också från början att det är tillåtet att byta hörn om man vill det, efter hand som olika argument dyker 

upp och man får en ny ståndpunkt.

Därefter ber övningsledaren några deltagare motivera öppet för hela gruppen. ”Varför har

du ställt dig just där du står - hur tänker du?” Försök att få igång en diskussion och spinn

gärna vidare på de olika svaren. När diskussionen ebbar ut är det dags för nästa fråga.

Upprepa samma förfaringssätt för varje fråga.

Fyra hörn 1:1

Syftet… är att upptäcka värderingar som man själv eller gruppen har, att tydliggöra olika åsikter, få 

syn på positioner när det är svårt att komma vidare och upptäcka mer om sig själv. Genom att bli 

medveten om sina åsikter och känslor, få tillfälle att bearbeta attityder och värderingar, ökar sam-

stämmigheten mellan ord och handling.  

Vad: 

Genom övningen kommer 

olika perspektiv och synsätt 

fram. Deltagarna uppmuntras 

att tänka efter och ta ställning, 

motivera sitt val och förklara 

sin ståndpunkt. Övningen 

skapar diskussion kring olika 

frågor och teman som har 

med entreprenöriellt lärande 

att göra.

När: 

Görs bäst i grupp

om minst 16 personer

men fungerar även 

med färre. Tiden ökar

med 15 minuter om 

man väljer att gå

vidare med fortsätt-

ningen.

Du behöver:

Ett rum med fyra ”fria hörn”.

En övningsledare. 

Svarsalternativ på A4-papper.

Använd de diskussionsområden

som har relevanta för er. 

Stora pappersark/blädderblock

och pennor om ni väljer att

fortsätta övningen.



Pedagogroll

Vilken pedagog anser du gynnar lärandet mest?

• Den handledande pedagogen

• Pedagogen som expert

• Den relationsskapande pedagogen

• Öppet hörn för egna förslag

Kunskapssyn

Måluppfyllelsen tar man bäst reda på genom att…

• Observera eleverna i arbete och samspel

• Kontrollera mot en matris och ett skriftligt prov

• Ge en uppgift där eleverna måste använda sig

 av kunskaperna

• Öppet hörn för egna förslag

Skolans uppdrag

Vad är skolans främsta uppdrag?

• Att lära ut kunskap

• Att uppfostra

• Att visa på vägen till lärande

• Öppet hörn för egna förslag

Barn och elevers infl ytande

Vilket infl ytande är lämpligt menar du?

• Vi har tid avsatt för att barnen ska vara

 delaktiga i att planera sin dag

• Vi vuxna lägger upp dagen eftersom

 vi har erfarenheten, barnen/eleverna kan

 komma med synpunkter sedan

• Vi planerar inte utan tar dagen som den kommer

• Öppet hörn för egna förslag

Ansvar

Vem har huvudansvaret för att eleven/barnet

lär sig det som ska läras?

• Eleven

• Föräldrarna

• Pedagogen

• Öppet hörn för egna förslag

Fyra hörn 1:2

Underlag
Nedan fi nner du underlaget i sin helhet. På www.kfsk.se/entris samt på bifogande skiva fi nns kopierings-

underlag att ladda ner i pdf för direkt användning.

Samverkan skola och omvärld

Vilken insats är den viktigaste för samverkan

mellan skolan och omvärld menar du?

• Studiebesök/andra besök/PRAO

• Teman med arbetsuppgifter som har förankring

 i omvärlden/verkligheten

• Aktiviteter/Arbetsuppgifter som barnen/eleverna  

 kommit på utifrån någon verklig upplevelse

• Öppet hörn för egna förslag

Lärandemiljö

Vilken lärmiljö ger det mesta lärandet?

• Ett tryggt klassrumsklimat

• Upplevelser utanför skolan

• Ämnesskickliga lärare

• Öppet hörn för egna förslag



Meningsfullhet (All personal)

Hur viktig är meningsfullheten i skolan?

• Allt som görs i skolan ska kännas meningsfullt  

 för barnet/eleven

• Vissa saker måste man bara lära sig

• Vissa saker kan ”drillas” in genom lek

 och ramsor

• Öppet hörn för egna förslag

Jämställdhet (All personal)

Vad hindrar jämställdhetsutveckling i skolan?

• Brist på kunskap och kompetens 

• Brist på tid för att arbeta med frågan 

• Våra värderingar 

• Öppet hörn för egna förslag

Värdegrund (All personal)

Vilken framgångsfaktor är viktigast för att skapa 

en god värdegrund på skolan? 

• Samsyn hos pedagogerna

• Att eleverna respekteras

• Att fattade beslut följs

• Öppet hörn för egna förslag

Fyra hörn 1:3

Organisation (förskola)

Jag tycker samlingen är till för att… 

• … möta och se alla barnen varje morgon

• … skapa struktur för barnen

• … träna barnen i turtagning och tålamod

• Öppet hörn för egna förslag

Organisation (förskola/skola)

Vad borde styra vår verksamhet mest?

• Tillgängligt och åtkomligt material för 

 barnen/eleverna själva

• Tider som vi måste passa

• Föräldrarna

• Vi själva

Organisation (förskola/skola)

Vad styr vår verksamhet mest?

• Tillgängligt och åtkomligt material för

 barnen/eleverna själva

• Tider som vi måste passa

• Föräldrarna

• Vi själva



Fyra hörn 1:4

Utvecklingsbart…
Välj ut en fråga som ni vill fördjupa och åstadkomma en utveckling kring. I par skriver ni ned fem 

åtgärder i form av en handlingsplan (tid 2 minuter). Det är viktigt att övningsledaren är noga med

tidtagningen. Ett beprövat mönster för handlingsplaner är att organisera det under följande rubriker: 

önskat resultat, åtgärder, ansvariga, utvärderingssätt och tidsplan. 

Gå samman med ett annat par och enas om fyra punkter från båda parens handlingsplaner (2 minuter),

slå nu ihop er med en annan 4-grupp och enas om tre gemensamma punkter från handlingsplanerna

(3 minuter).  

Varje 8-grupp presenterar sina tre punkter för varandra (1 minut per 8-grupp). Vill man, kan man därefter 

enas om endast tre punkter totalt. 

På ett gemensamt möte kommer respektive arbetslag sedan överens om hur just dessa tre punkter ska

realiseras och en ansvarsfördelning upprättas. Tidsplan slås fast.
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Pedagogroll 
 

Den handledande 
pedagogen 

Fyra Hörn

Organisation (förskola/skola) 
(Vad styr vår verksamhet mest?) 

 
Tider som vi måste 

passa 



Fyra Hörn  
 

 

 

Pedagogroll 
 

Den handledande 
pedagogen 

Fyra Hörn

Organisation (förskola/skola) 

(Vad styr vår verksamhet mest?) 

 
Föräldrarna 



Fyra Hörn  
 

 

 

Pedagogroll 
 

Den handledande 
pedagogen 

Fyra Hörn

Organisation (förskola/skola) 

(Vad styr vår verksamhet mest?) 

 
Vi själva 

 
 
 



Fyra Hörn  
 

 

 

Pedagogroll 
 

Den handledande 
pedagogen 

Fyra Hörn

Jämställdhet 

 
Brist på kunskap  
och kompetens 

 



Fyra Hörn  
 

 

 

Pedagogroll 
 

Den handledande 
pedagogen 

Fyra Hörn

Jämställdhet 

 
Brist på tid för att 
arbeta med frågan 



Fyra Hörn  
 

 

 

Pedagogroll 
 

Den handledande 
pedagogen 

Fyra Hörn

Jämställdhet 
 

Våra värderingar 
 

 
 



Fyra Hörn  
 

 

 

Pedagogroll 
 

Den handledande 
pedagogen 

Fyra Hörn

Jämställdhet 

 
Öppet hörn för  
egna förslag 

 



Fyra Hörn  
 

 

 

Pedagogroll 
 

Den handledande 
pedagogen 

Fyra Hörn

Värdegrund 

 
Samsyn hos 
pedagogerna 



Fyra Hörn  
 

 

 

Pedagogroll 
 

Den handledande 
pedagogen 

Fyra Hörn

Värdegrund 

 
Att eleverna  
respekteras 



Fyra Hörn  
 

 

 

Pedagogroll 
 

Den handledande 
pedagogen 

Fyra Hörn

Värdegrund 

 
Att fattade beslut 

följs 
 



Fyra Hörn  
 

 

 

Pedagogroll 
 

Den handledande 
pedagogen 

Fyra Hörn

Värdegrund 

 
Öppet hörn för  
egna förslag 

 
 



Fyra Hörn  
 

 

 

Pedagogroll 
 

Den handledande 
pedagogen 

Fyra Hörn

Lärandemiljö 

 
Ett tryggt 

klassrumsklimat 
 



Fyra Hörn  
 

 

 

Pedagogroll 
 

Den handledande 
pedagogen 

Fyra Hörn

Lärandemiljö 

 
Upplevelser utanför 

skolan 
 



Fyra Hörn  
 

 

 

Pedagogroll 
 

Den handledande 
pedagogen 

Fyra Hörn

Lärandemiljö 

 
Ämnesskickliga 

lärare 
 



Fyra Hörn  
 

 

 

Pedagogroll 
 

Den handledande 
pedagogen 

Fyra Hörn

Lärandemiljö 

 
Öppet hörn för  
egna förslag 



Instruktion och genomförande 
Ni ska formulera en ”hisspitch”. Begreppet kommer ifrån USA med sina många skyskrapor, hissar och där 

nätverkande länge varit ett sätt att knyta kontakter. På den korta tid man åker i hissen ska man kunna

förmedla ett kärnfullt budskap, som ska vara kort, informativt, positivt och intresseväckande.

Att göra steg för steg
1. Bilda grupper.

2. Utse en sekreterare per grupp som skriver ned själva ”hisspitchen”.

3. Tänk er därefter att ni hamnar i en hiss med:

 • En nyfi ken förälder.

 • En som inte vet något om vad entreprenöriellt lärande är.

 • En VD som söker arbetskraft – och ni marknadsför hela gruppen elever som tidigare gått hos er.

4. Uppgiften för varje grupp blir att utgå från de entreprenöriella kompetenserna, som ni fi nner i bilden på 

nästa sida, och gör en ”hisspitch”. Var korta och koncisa – tänk på att ni befi nner er i en hiss som snart

når toppen!

Hisspitch/Hisstal 1:1

Syftet… är att ni på ett snabbt och effektivt sätt ska förmedla ert budskap för någon annan och

samtidigt träna er argumentationsförmåga och ”säljteknik” för att motivera en åsikt, avsikt eller ett 

ställningstagande. 

PresentationsmetodPresentationsmetod Pedagogisk personalPedagogisk personal
Övrig personalÖvrig personal

FskFsk
GskGsk
GyGy

20 minuter20 minuter
+ redovisning + redovisning 
3 minuter/grupp3 minuter/grupp

4-7 personer4-7 personer
eller individuellt eller individuellt 

Vad: 

Det är en metod som är praktisk att 

kunna i fl era olika sammanhang,

då man vill vara kort, koncis och

motivera t.ex. entreprenöriellt lärande. 

När: 

Görs i mindre grupper om

4-7 personer, till exempel i 

arbetslaget. Kan även göras 

individuellt med frågor

kopplade till individnivå. 

Du behöver:

En övningsledare

(om övningen ska

göras i grupp).

Papper och penna.

Hisspitch/Hisstal

Vill ni ”pitcha”/vässa era argument för det entreprenöriella lärandet, eller klargöra 

andra begrepp för er själva, kollegor eller föräldrar? Hisspitch/hisstal gör att ni på 

ett snabbt och effektivt sätt förmedlar ett budskap! 

- Vässa dina argument!



Tankar att ha i bakhuvudet när ni gör hisspitchen:

 • Vad säger ni för att övertyga om att elever som gått sina första sex år på er skola defi nitivt är några  

  som är värda att anställa?

 • Berätta om de förmågor som dessa elever besitter och hur de är som personer. Vad har ert arbetslag  

  gett eleverna för kvaliteter att ta med sig genom livet?

6. Formulera korta svar på frågorna ovan tillsammans i gruppen under 10 minuter och träna in svar/

 argument (”nätverkstal”) under ytterligare 5 minuter. Den person som är utsedd till sekreterare skriver  

 ned resultatet av hisspitchen/hisstalet.

Redovisning:

Grupperna framför sina hisspitchar inför varandra (max 1 minut per grupp). Redovisningen kan även 

skjutas upp till ett annat tillfälle, som t.ex. ett inslag på ett föräldramöte eller på en arbetsplatsträff.

Utvecklingsbart…
Arbeta vidare med att enas om en enda hisspitch gällande entreprenöriellt lärande, som ni använder och 

medvetet sprider på t.ex. hemsidan eller när ni nätverkar utanför skolan.

Ni kan med fördel prova att formulera en hisspitch för att tydliggöra er förskola/skolas vision och mål-

sättning. Andra exempel kan vara att gemensamt belysa ert värdegrundsarbete eller er samverkan med 

omvärlden för kollegor, andra skolor eller föräldrar. 

Exempel på frågeställningar:

Värdegrund:

- Vad är viktiga värden för oss?

- Varför är de viktiga?

- Hur arbetar vi för att de ska synas i verksamheten?

Hisspitch/Hisstal 1:2

Kompetenser som 
inom entrepre-
nöriellt lärande 
anses viktiga
att stimulera
för en individs 
utveckling.

5. Hisspitchen/hisstalet ska innehålla svar

 på frågeställningarna:

 • Vad innebär ett entreprenöriellt lärande för

 • er i gruppen?

 • Varför ska vi arbeta med entreprenörskap/

  entreprenöriellt lärande i förskolan/skolan?

 • Hur kan vi/tycker vi… att vi ska arbeta med  

  entreprenörskap/entreprenöriellt lärande i vår  

  verksamhet?

AnsvarstagandeAnsvarstagande
DrivkraftDrivkraft
Idéer till handling
Idéer till handling
InitiativtagandeInitiativtagande
KommunikationKommunikation
KreativitetKreativitet
MotivationMotivation
NyfikenhetNyfikenhet
SamarbeteSamarbete
SjälvförtroendeSjälvförtroende
SjälvkänslaSjälvkänsla

Samverkan med omvärlden:

- Varför är det viktigt att samverka?

- Vem är viktiga att samverka med?

- Hur ser samverkan ut i praktiken hos oss?

Hisspitchen kan även göras individuellt. Ett lämpligt område kan vara att formulera vad man

som pedagog/ SYV/övrig personal själv är bra på och upplever att man kan. I denna form borgar

övningen för utveckling av den egna professionalismen och yrkesstoltheten.



Instruktion och genomförande 
En person leder övningen och ställer en fråga/gör ett påstående i taget. Underlaget är uppdelat i olika 

teman och man kan välja att ta någon fråga/påstående från varje tema, eller välja ett tema och ställa

samtliga frågor/påståenden under det.

Det är också utvecklande att utse en observatör alternativt att fi lma förloppet, gärna en skolledare eller 

någon annan i ledningsfunktion. Uppgiften för denna person blir att spana efter frågeställningar som 

utmärker sig svarsmässigt på något sätt och som kan vara värdefulla att arbeta vidare med i gruppen.

På linjen 1:1

Syftet… är att upptäcka värderingar som man själv eller gruppen har, att tydliggöra olika åsikter och 

få syn på positioner när det är svårt att komma vidare i arbetet.

VärderingsmetodVärderingsmetod Pedagogisk personalPedagogisk personal
Övrig personalÖvrig personal
FöräldragrupperFöräldragrupper

FskFsk
GskGsk
GyGy

20-6020-60
minuterminuter

Från 12 personerFrån 12 personer

Vad: 

Övningen ger underlag och

motivation för pedagogiska

samtal i grupp. Synliggjorda

värderingar kan ge upphov

till värdefulla diskussioner

och bidra till verksamhets-

utveckling.

När: 

Görs bäst i hela personal-

gruppen eller delar av den. 

Tiden beror på antalet frågor 

och om man väljer att arbeta 

vidare i t.ex. arbetslagen.

Du behöver:

Blädderblock/stora pappersark.

Pennor.

Ett rum med en öppen yta.

En övningsledare.

Frågeställningar och påståenden 

som har relevans för er verksamhet.

På linjen

Medvetenheten om var man står i olika frågor och hur man kan närma sig varandra 

är värdefull kunskap och en förutsättning för gott samarbete. I denna övning

kretsar frågorna kring kunskapssyn, samarbete, kommunikation, jämställdhet

organisation och de entreprenöriella kompetenserna.

- Vilka värderingar har du? 



Linjen:
I mycket liten utsträckning        I mycket stor utsträckning

På linjen 1:2

Att göra steg för steg
1. Övningen inleds genom att övningsledaren 

beskriver en osynlig rak linje på golvet, som ut-

gör en skala från ”i mycket liten utsträckning” på 

ena sidan till ”i mycket stor utsträckning” på den 

andra sidan av linjen.

2. Övningsledaren ställer en fråga. Som del-

tagare placerar man sig där man själv tycker att 

man hör hemma, efter att man tagit ställning i

 frågan. Den som får frågan bestämmer inne-

börden av frågan. Frågan tolkas alltså av varje 

deltagare individuellt och inte av den som ställer 

frågan, och inte heller av övriga deltagare. Det 

innebär att den som frågar, ibland måste upprepa 

frågan och poängtera att det är den som lyssnar 

som har tolkningsföreträde.

3. Då alla deltagare funnit sin plats uppmuntrar 

övningsledaren till dialog: Prata med din granne 

om varför du ställt dig just där du står - hur tänkte

du? Övningsledaren ber några deltagare öppet 

motivera sina tankar för hela gruppen. Välj gärna 

ut någon på varje ytterkant och någon som står i 

mitten. Upprepa samma sak för varje fråga.

4. Efter att den sista frågan har ställts, delar öv-

ningsledaren in deltagarna i grupper. Lämpligen 

görs detta utifrån linjen de står på – de fem längst 

till vänster bildar en grupp, de fem näst längst till 

vänster nästa grupp osv. Därefter ska deltagarna 

refl ektera över övningen i sin helhet tillsammans: 

Hur kändes övningen? Vad syftade övningen till?

Vad gav övningen? Gruppen skriver ned sina svar. 

Gruppen behöver inte vara enig, utan alla svar 

ska skrivas ned. Till denna redovisning ska bläd-

derblocksbladen användas.

5. Grupperna gör en så kallad kavalkadredovis-

ning, där varje grupp får 20-40 sekunder på sig 

att delge sina tankar till övriga deltagare, innan 

det är dags för nästa grupp att redovisa.

Underlag
Nedan fi nner du underlaget i sin helhet under respektive tema.

Samtlig personal

Organisation och kommunikation:

1. Har du som personal möjlighet att påverka hur  

 verksamheten organiseras?

2. Är organisationen av verksamheten gjord med  

 barnen/elevernas behov som utgångspunkt?

3. Skolans organisation är viktig.

4. Organisationen är något som endast har med  

 förskolechefen/rektor att göra.

5. Du överväger alltid om det är ett bra tillfälle att  

 ge feedback innan du ger feedback.

6. Feedback är alltid utvecklande.

7. Vår arbetsplats är konfl iktlös. 

8. Jag pratar mest med dem jag har mycket

 gemensamt med. 

9. Jag ställer ofta kontrollfrågor för att se om

 motparten förstått vad jag menat.

10. Att ställa öppna frågor är en metod som

 främjar mottagarens tänkande.



På linjen 1:3

Kompetenserna i personalgruppen: 

1. Du använder kreativitet i din dagliga

 verksamhet.

2. Du utvecklar medvetet din initiativförmåga.

3. Det fi nns tillfällen då kreativitet ses som ett  

 problem på jobbet.

4. Jag känner mig bekväm i alla situationer då jag  

 ska kommunicera med föräldrar.

5. Det är fantastiskt att prata inför stora grupper  

 av människor.

6. Jag utvecklar medvetet min förmåga att

 kommunicera med olika mottagare.

7. Nyfi kenhet är alltid bra.

8. Vår förskola/skolas verksamhet uppmuntrar till  

 eget ansvarstagande för både personal och   

 barn/elever.

9. Vi har en gemensam syn på hur man stärker  

 barnens/elevens självkänsla.

10. Våra barn/elever får varje dag möjlighet att

 omsätta sina idéer till handling.

Värdegrund, jämställdhet, tillgänglighet:

1. Det fi nns arbetsuppgifter som är mer lämpade  

 för killar än för tjejer - och tvärtom.

2. Utåtagerande tjejer bemöts på samma sätt som  

 utåtagerande killar.

3. Vissa personligheter är bättre lämpade för   

 förskola/skola än andra.

4. Jag tänker alltid på att anpassa innehållet så  

 att det passar alla.

5. Barn/elever med särskilda behov behöver

 särbehandlas.

6. Jag bedömer att vår skola är tillgänglig för   

 personer med funktionsnedsättning.

7. Barn/elever med annan språkbakgrund

 har samma förutsättningar att klara

 kunskapsmålen.

8. På vår arbetsplats har män och kvinnor lika  

 lön för lika arbete.

9. Det kan vara berikande att ha en kollega som  

 har ett funktionsnedsättning.

10. Förskolan/skolan hade vunnit på att bejaka   

 olikheter.

Pedagogisk personal

Kunskapssyn: 

1. Hur viktig är vägen i förhållande till målet?

2. Barn/elever ska vara aktiva i sitt lärande.

3. Det är lätt att hantera när barnen/eleverna inte  

 gör som jag förväntat mig eller missuppfattar  

 det jag sagt.

4. Jag bestämmer vad målet är.

5. Jag ger barn/elever olika lång tid för

 att lära sig något.

6. Barnen/eleverna vet själva bäst på vilket sätt de  

 lär sig något.

7. Jag låter barnen/eleverna bestämma vad de ska  

 göra för att lära sig något.

8. Jag stimulerar medvetet barnens/elevernas

 nyfi kenhet och lust att lära i varje moment.

9. Det är svårt att fånga upp och göra något av de  

 idéer som barnen/eleverna kommer med inom  

 ramen för det pedagogiska arbetet.

10. Jag följer hellre planeringen/schemat än

 hoppar på något aktuellt och lägger det

 planerade åt sidan.

Samarbete:

1. Jag tycker om att samarbeta.

2. Det är alltid lätt att samarbeta.

3. Det fi nns vissa områden som är mer lämpade  

 för samarbete än andra. 

4. Det tar längre tid om man ska samarbeta.

5. Samverkan mellan förskola/skola och föräldrar  

 är tillräcklig på vår förskola/skola.

6. Vi har tillräckligt med samarbete med

 omvärlden för att barnen/eleverna ska få en  

 god verklighetsanknytning.

7. Samarbete är alltid utvecklande för alla parter.

8. Har ni ett klimat på förskolan/skolan som

 uppmuntrar till samarbete? 

9. Det fi nns anledning att oftare samarbeta

 kollegor emellan.

10. Jag tycker att det är lätt att ”ge bort” tid i

 barn/elevgrupp till en kollega/arbetslag.



På linjen 1:4

Utvecklingsbart…
Tillbaka i arbetslaget/gruppen väljer deltagarna ut två till tre frågor som man utifrån sina perspektiv 

skulle vilja fokusera på. För en diskussion kring de valda frågeställningarna.

Om en observatör funnits vid genomförandet och lagt märke till gemensamma frågeställningar som 

utmärkt sig på något sätt (t.ex. att stor konsensus kring någon frågeställning eller stor oenighet visat sig) 

kan det vara givande att fortsätta diskussionen kring just dessa frågeställningar i olika grupperingar och 

konstellationer för att förstärka, utveckla eller hitta lösningar. 

Konstruera gärna egna underlag/påståenden för att belysa aktuella frågor inför en gemensam arbetsplats-

träff, ett arbetslagsmöte eller föräldramöte. 

Övningen kanÖvningen kan

med fördelmed fördel

även använd
as

även använd
as

i elevgruppe
r.

i elevgruppe
r.



ReflektionsmetodReflektionsmetod All personalAll personal
Övrig personal Övrig personal 
Barn/EleverBarn/Elever

FskFsk
GskGsk
GyGy

KontinuerligtKontinuerligt Från 1 personFrån 1 person

Trippellogg

Trippelloggen kan användas för att synliggöra och lyfta fram din egen entrepre-

nöriella praktik. Genom att refl ektera och göra korta noteringar kring någon möjlig 

utveckling/förändring samt hur denna kan uppnås, utvecklar du din refl ektions-

förmåga och ditt eget görande!

Instruktion och genomförande
Börja med att välja ut vad i din praktik som du vill refl ektera kring. Välj det som du tycker är extra

viktigt! Utifrån detta formulerar du sedan ett mål som du skriver in i din trippellogg.

Underlag
På baksidan fi nner du underlaget i sin helhet. På www.kfsk.se/entris samt på bifogad skiva fi nns

kopieringsunderlag att ladda ner som pdf för direkt användning.

Trippellogg 1:1

- Vad vill du utveckla i din egen praktik? 

Syftet… är att ge konkret stöd och underlag för eget refl ekterande, en aktiv uppföljning och utvärde-

ring av vårt eget görande.

Vad: 

Genom återkommande refl ektion och

förändring kan du justera ditt görande i 

stort och smått, mot det du vill uppnå.

Med denna övning kan du ta små steg

mot ett mer entreprenöriellt lärande!

När: 

Kan användas både i grupp 

och individuellt. Refl ektio-

nerna tar lite tid, men själva 

skrivandet i trippelloggen går 

på någon minut.

Du behöver:

Mall för trippellogg

Trip

Trippellogg - frånTrippellogg - från

processtödsmaterialet
processtödsmaterialet

Från tanke 
till aktion,

Från tanke 
till aktion,

Per Erik H
olmén och

Per Erik H
olmén och

Jaana Nehez i samarbete
Jaana Nehez i samarbete

med ENTRIS. 
Finns på

med ENTRIS. 
Finns på

www.kfsk.se/ent
ris

www.kfsk.se/ent
ris



Trippellogg 1:2

I underlaget kan du även lägga till fl er fördjupande frågor, exempelvis under:

• Vad har jag gjort?

 – Vad hände?

 – Vad kände jag? 

• Vad har jag lärt?

 – Varför gick det som det gick?

 – Hur bidrog jag till resultatet?

• Vad är klokt att göra? 

 – Hur bör jag agera till nästa gång?

 – Vad kan jag själv arbeta vidare med? 

Utvecklingsbart…
Kanske har ni i arbetslaget en situation som ni vill förbättra, men svårt att prioritera den tid det tar att 

sitta ner med frågan. Var och en av er kan då med hjälp av trippelloggen börja refl ektera och fundera

runt ert eget görande i situationen och vad det leder till under en kortare tid. Ni kommer då igång med 

processen. När ni sen har möjlighet att lyfta situationen tillsammans, har ni redan insikter och funde-

ringar på ”Vad är klokt att göra” och förhoppningsvis kommer ni snabbare vidare i förändringsarbetet.

Vad har jag gjort? Vad har jag sett/lärt? Vad är klokt att göra?

Mål:



Vad har jag gjort? Vad har jag sett/lärt? Vad är klokt att göra?

MÅL:

Trippellogg

Trippellogg - från processtödsmaterialet Från tanke till aktion av Per Erik Holmén och  Jaana Nehez  i samarbete med ENTRIS 2009-2010.
Hela materialet finns att ladda ner på  www.kfsk.se ENTRIS 2.0 



Instruktion och genomförande 
Övningen innehåller dialogkort för vardera grund- och gymnasieskolan, samt kort som anger vem frågan 

är avsedd för, så kallade ifyllnadskort för ”jag”, ”vi som spelar” och ”vårt arbetslag/vi på skolan”. Dialog-

korten innehåller citat ur läroplansmålen Lgr 11 respektive Gy 2011. Citaten utgör inte svar på frågan utan 

ska användas som underlag för dialogen. 

Att göra steg för steg
Blanda dialogkorten och ifyllnadskorten var för sig och lägg dem upp och ned på bordet i två separata 

högar. Bestäm vem som ska börja dra kort, ett från vardera hög. Den person som drar de första korten 

lägger dessa väl synligt för alla deltagare, som komihåg för dialogdiskussionen. 

Anger ifyllnadskortet ”jag” är det samma person som drog korten som ska svara på frågan. Skulle

istället ”ifyllnadskortet” ange ”vi som spelar” eller ”vårt arbetslag/vi på skolan” ska personen i fråga

agera samtalsledare. Gruppen avgör själv hur lång tid varje fråga ska ta. De förbrukade korten

läggs underst i respektive hög. Det är nu nästa persons tur att dra nya kort. 

Vad säger läroplanerna? 1:1

Syftet… är att synliggöra hur jag själv och mina kollegor arbetar med de entreprenöriella kompeten-

serna i vardagen, skapa samsyn och upptäcka nya utvecklingsmöjligheter. 

Vad: 

Den här övningen är utformad som ett enkelt 

kortspel, baserat på läroplanscitat och frågor, 

som ger underlag och motivation för pedagogiska 

samtal i grupp. Korten bidrar till givande dialog 

kring er kunskapssyn, pedagogiska förhållnings-

sätt, arbetet idag och vilka nya möjligheter ni ser 

i ett entreprenöriellt verklighetsbaserat lärande.

När: 

Vid olika mötesformer

för pedagogisk

personal. Tiden beror 

på antalet deltagare 

och kort ni väljer att 

föra dialog kring.

Du behöver:

Dialogkort för Lgr 11

eller Gy 2011 samt

ifyllnadskort - 

laminera gärna

för längre hållbarhet.

DialogmetodDialogmetod Pedagogisk personalPedagogisk personal GskGsk
GyGy

FrånFrån
20 minuter20 minuter

2-8 personer2-8 personer

Vad säger läroplanerna?

Dialogkorten gör att ni på ett trevligt sätt fräschar upp era kunskaper om ert

uppdrag enligt respektive läroplan. Dialogkorten synliggör hur ni gör idag men

ger också nya tankar och inspiration för hur ni skulle kunna göra.

- Dialogkort om entreprenöriellt lärande 
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Hur arbetar … för att eleverna ska få 
ett livslångt lärande?

Från Lgr 11:
”Skolväsendet vilar på demokratins grund. 
Skollagen (2010:800) slår fast att utbildning-
en inom skolväsendet syftar till att elever 
ska inhämta och utveckla kunskaper och 
värden. Den ska främja alla elevers utveck-
ling och lärande samt en livslång
lust att lära.” s.7

Hur gör … i undervisningen för att 
förmedla respekt mot de mänskliga 
rättigheterna?

Från Lgr 11:
”Utbildningen ska förmedla och förankra 
respekt för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande demokratiska värde-
ringar som det svenska samhället vilar på. 
Var och en som verkar inom skolan ska 
också främja aktning för varje människas 
egenvärde och respekt för vår gemensamma 
miljö.” s.7

Hur jobbar … med jämställdhetsfrå-
gor i undervisningen?

Från Lgr 11:
”Människolivets okränkbarhet, individens 
frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan kvinnor och
män samt solidaritet med svaga och
utsatta är de värden som skolan ska
gestalta och förmedla. I överensstämmelse 
med den etik som förvaltats av kristen
tradition och västerländsk humanism 
sker detta genom individens fostran till 
rättskänsla, generositet, tolerans och
ansvarstagande. Undervisningen i skolan 
ska vara icke-konfessionell.” s.7

Vad säger läroplanerna - ”Ifyllnadskort” (Lgr 11 & Gy 11)

jag

Underlag
Nedan fi nner du några exempel på dialog- och ifyllnadskort. På www.kfsk.se/entris samt på bifogad skiva 

fi nner du underlaget i sin helhet att ladda ner som pdf för direkt användning. Lgr11 och Gy2011 fi nns att 

ladda ner som pdf via www.skolverket.se

Vad säger läroplanerna? 1:2

Utvecklingsbart…
Om någon fråga upplevs som särskilt angelägen, kan ni stanna upp och arbeta mer målinriktat kring 

denna, t.ex. genom idégenerering kring hur just detta kan utvecklas, förbättras eller på annat sätt

tillvaratas och därefter bestämma en arbetsfördelning för det ni vill göra.

Övningen kan genomföras som spel med en vinnare. Då vinner den spelare som först fått ihop

ett kort av vardera ”jag”, ”vi som spelar” och ”vårt arbetslag/vi på skolan”.

Vad säger läroplanerna - Dialogkort (Lgr 11) Vad säger läroplanerna - Dialogkort (Lgr 11) Vad säger läroplanerna - Dialogkort (Lgr 11)

Hur arbetar … för att eleverna ska få 
ett livslångt lärande?

Från Lgr 11:
”Skolväsendet vilar på demokratins grund. 
Skollagen (2010:800) slår fast att utbildning-
en inom skolväsendet syftar till att elever 
ska inhämta och utveckla kunskaper och 
värden. Den ska främja alla elevers utveck-
ling och lärande samt en livslång
lust att lära.” s.7

Hur gör … i undervisningen för att 
förmedla respekt mot de mänskliga 
rättigheterna?

Från Lgr 11:
”Utbildningen ska förmedla och förankra 
respekt för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande demokratiska värde-
ringar som det svenska samhället vilar på. 
Var och en som verkar inom skolan ska 
också främja aktning för varje människas 
egenvärde och respekt för vår gemensamma 
miljö.” s.7

Hur jobbar … med jämställdhetsfrå-
gor i undervisningen?

Från Lgr 11:
”Människolivets okränkbarhet, individens 
frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan kvinnor och
män samt solidaritet med svaga och
utsatta är de värden som skolan ska
gestalta och förmedla. I överensstämmelse 
med den etik som förvaltats av kristen
tradition och västerländsk humanism 
sker detta genom individens fostran till 
rättskänsla, generositet, tolerans och
ansvarstagande. Undervisningen i skolan 
ska vara icke-konfessionell.” s.7

Vad säger läroplanerna - ”Ifyllnadskort” (Lgr 11 & Gy 11)

vårt arbetslag
/vi på skolan

Vad säger läroplanerna - ”Ifyllnadskort” (Lgr 11 & Gy 11)

vi som spelar
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Vad säger läroplanerna?
- Dialogkort (Lgr 11)

Hur arbetar … för att eleverna ska få
ett livslångt lärande?

Från Lgr 11:
”Skolväsendet vilar på demokratins grund. 
Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen 
inom skolväsendet syftar till att elever ska 
inhämta och utveckla kunskaper och värden. 
Den ska främja alla elevers utveckling och 
lärande samt en livslång lust att lära.” s.7

Hur gör … i undervisningen för att 
förmedla respekt mot de mänskliga 
rättigheterna?

Från Lgr 11:
”Utbildningen ska förmedla och förankra 
respekt för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande demokratiska värde-
ringar som det svenska samhället vilar på. 
Var och en som verkar inom skolan ska 
också främja aktning för varje människas 
egenvärde och respekt för vår gemensamma 
miljö.” s.7

Hur jobbar … med jämställdhets-
frågor i undervisningen?

Från Lgr 11:
”Människolivets okränkbarhet, individens 
frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan kvinnor och
män samt solidaritet med svaga och
utsatta är de värden som skolan ska
gestalta och förmedla. I överensstämmelse 
med den etik som förvaltats av kristen
tradition och västerländsk humanism 
sker detta genom individens fostran till 
rättskänsla, generositet, tolerans och
ansvarstagande. Undervisningen i skolan 
ska vara icke-konfessionell.” s.7

Hur jobbar … för att alla elever ska 
kunna delta i samhällslivet?

Från Lgr 11:
”Skolans uppgift är att låta varje enskild 
elev fi nna sin unika egenart och därigenom 
kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt 
bästa i ansvarig frihet.” s.7

Hur jobbar … med etiska frågor i
undervisningen?

Från Lgr 11:
”Ingen ska i skolan utsättas för diskrimine-
ring på grund av kön, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, köns-
överskridande identitet eller uttryck, sexuell 
läggning, ålder eller funktionsnedsättning 
eller för annan kränkande behandling. 
Sådana tendenser ska aktivt motverkas. 
Främlingsfi entlighet och intolerans måste 
bemötas med kunskap, öppen diskussion 
och aktiva insatser.” s.7

Hur gör… för att lyfta och arbeta med 
de värden en kulturell mångfald ger?

Från Lgr 11:
”Det svenska samhällets internationalise-
ring och den växande rörligheten över 
nationsgränserna ställer höga krav på män-
niskors förmåga att leva med och inse de 
värden som ligger i en kulturell mångfald. 
Medvetenhet om det egna och delaktighet i 
det gemensamma kulturarvet ger en trygg 
identitet som är viktig att utveckla tillsam-
mans med förmågan att förstå och leva sig 
in i andras villkor och värderingar. Skolan 
är en social och kulturell mötesplats som 
både har en möjlighet och ett ansvar för att 
stärka denna förmåga hos alla som arbetar 
där.” s.7

Hur jobbar … för att eleverna ska ut-
trycka sina uppfattningar?

Från Lgr 11:
”Skolan ska vara öppen för skilda uppfatt-
ningar och uppmuntra att de förs fram. 
Den ska framhålla betydelsen av personliga 
ställningstaganden och ge möjligheter till 
sådana.” s.8

Hur gör … för att undervisningen ska 
vara saklig? 

Från Lgr 11:
”Undervisningen ska vara saklig
och allsidig.” s.8

Hur anpassar … undervisningen till 
varje elev?

Från Lgr 11:
”Undervisningen ska anpassas till varje 
elevs förutsättningar och behov. Den ska 
främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling med utgångspunkt i 
elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 
språk och kunskaper.” s.8
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Vad säger läroplanerna? - Dialogkort (Lgr 11)

Hur jobbar … med elever som har 
svårt att nå målen?

Från Lgr 11:
”Hänsyn ska tas till elevernas olika förut-
sättningar och behov. Det fi nns också olika 
vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt 
ansvar för de elever som av olika anled-
ningar har svårigheter att nå målen för 
utbildningen. Därför kan undervisningen 
aldrig utformas lika för alla.” s.8

Hur jobbar … för att eleverna ska ha 
möjlighet att nå målen på olika vis?

Från Lgr 11:
”Hänsyn ska tas till elevernas olika förut-
sättningar och behov. Det fi nns också olika 
vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt 
ansvar för de elever som av olika anled-
ningar har svårigheter att nå målen för 
utbildningen. Därför kan undervisningen 
aldrig utformas lika för alla.” s.8

Hur jobbar … för att medvetet lyfta 
kvinnor och mäns lika rättigheter?

Från Lgr 11:
”Skolan ska aktivt och medvetet främja 
kvinnors och mäns lika rätt och möjlig-
heter.” s.8

Hur jobbar … för att motverka 
traditionella könsmönster? 

Från Lgr 11:
”Det sätt på vilket fl ickor och pojkar be-
möts och bedöms i skolan, och de krav och 
förväntningar som ställs på dem, bidrar till 
att forma deras uppfattningar om vad som 
är kvinnligt och manligt. Skolan har ett 
ansvar för att motverka traditionella köns-
mönster. Den ska därför ge utrymme för 
eleverna att pröva och utveckla sin förmåga 
och sina intressen oberoende av könstill-
hörighet.” s.8

Hur gör … för att klargöra vårdnads-
havares och elevers rättigheter samt
skyldigheter?

Från Lgr 11:
”Skolan ska klargöra för elever och
föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka 
krav skolan ställer och vilka rättigheter
och skyldigheter elever och deras vårdnads-
havare har.” s.8

Hur tydliggör … verksamhetens mål, 
innehåll och arbetsformer för vård-
nadshavare?

Från Lgr 11:
”Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om 
mål, innehåll och arbetsformer är en för-
utsättning för elevers och vårdnadshavares 
rätt till infl ytande och påverkan.” s.8

Hur gör … för att undervisningen ska 
ske i demokratiska former?

Från Lgr 11:
”Det är inte tillräckligt att i undervisningen 
förmedla kunskap om grundläggande 
demokratiska värderingar. Undervisningen 
ska bedrivas i demokratiska arbetsformer 
och förbereda eleverna för att aktivt delta i 
samhällslivet. Den ska utveckla deras för-
måga att ta ett personligt ansvar.” s.8

Hur förbereder … eleverna att aktivt 
delta i samhället?

Från Lgr 11:
”Det är inte tillräckligt att i undervisningen 
förmedla kunskap om grundläggande 
demokratiska värderingar. Undervisningen 
ska bedrivas i demokratiska arbetsformer 
och förbereda eleverna för att aktivt delta i 
samhällslivet. Den ska utveckla deras för-
måga att ta ett personligt ansvar.” s.8

Hur gör … för att eleverna ska få
delta i planeringen i den dagliga 
undervisningen?

Från Lgr 11:
”Genom att delta i planering och utvärde-
ring av den dagliga undervisningen och få 
välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, 
kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva 
infl ytande och ta ansvar.” s.8

Vad säger läroplanerna?
- Dialogkort (Lgr 11)
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Hur gör … för att eleverna ska
utveckla olika kunskaper och värden?

Från Lgr 11:
”Skolans uppdrag är att främja lärande 
där individen stimuleras att inhämta och 
utveckla kunskaper och värden. Skolan ska 
i samarbete med hemmen främja elevers 
allsidiga personliga utveckling till aktiva, 
kreativa, kompetenta och ansvarskännande 
individer och medborgare.” s.9

När samarbetar … tillsammans med 
hemmet? 

Från Lgr 11:
”Skolan ska i samarbete med hemmen
främja elevers allsidiga personliga utveck-
ling till aktiva, kreativa, kompetenta
och ansvarskännande individer och med-
borgare.” s.9

Hur ser … på samverkan mellan
skolan och hemmet?

Från Lgr 11:
”Skolan ska vara ett stöd för familjerna i
deras ansvar för barnens fostran och ut-
veckling. Arbetet måste därför ske i
samarbete med hemmen.” s.9

Hur gör … för att träna eleverna att 
hantera det snabba informationsfl ö-
det i samhället?

Från Lgr 11:
”Eleverna ska kunna orientera sig i en kom-
plex verklighet, med ett stort informations-
fl öde och en snabb förändringstakt.” s.9

Hur tränar … eleverna i konsekvens-
bedömning?

Från Lgr 11:
”Studiefärdigheter och metoder att tillägna 
sig och använda ny kunskap blir därför vik-
tiga. Det är också nödvändigt att eleverna 
utvecklar sin förmåga att kritiskt granska 
fakta och förhållanden och att inse konse-
kvenserna av olika alternativ.” s.9

Hur ser … på elevers kommunikativa 
kompetens?

Från Lgr 11:
”Genom rika möjligheter att samtala, läsa 
och skriva ska varje elev få utveckla sina 
möjligheter att kommunicera och därmed
få tilltro till sin språkliga förmåga.” s.9

Hur jobbar … med fysisk aktivitet 
under skoldagen?

Från Lgr 11:
”Skolan ska sträva efter att erbjuda alla 
elever daglig fysisk aktivitet inom ramen
för hela skoldagen.” s.9

Vad innebär det att eleverna jobbar 
kreativt, tycker …?

Från Lgr 11:
”Skapande arbete och lek är väsentliga 
delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de 
tidiga skolåren har leken stor betydelse för 
att eleverna ska tillägna sig kunskaper.” s.9

Hur gör … för att jobba med ett
entreprenöriellt förhållningssätt
i vardagen?

Från Lgr 11:
”En viktig uppgift för skolan är att ge 
överblick och sammanhang. Skolan ska 
stimulera elevernas kreativitet, nyfi kenhet 
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.” s.9

Vad säger läroplanerna?
- Dialogkort (Lgr 11)
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Vad säger läroplanerna?
- Dialogkort (Lgr 11)

Hur jobbar … för att elevernas
ansvarstagande ska tränas?

Från Lgr 11:
”En viktig uppgift för skolan är att ge 
överblick och sammanhang. Skolan ska 
stimulera elevernas kreativitet, nyfi kenhet 
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.” s.9

Vad gör … för att stärka elevernas 
självförtroende?

Från Lgr 11:
”En viktig uppgift för skolan är att ge 
överblick och sammanhang. Skolan ska 
stimulera elevernas kreativitet, nyfi kenhet 
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.” s.9

Vad tycker … är viktig kunskap idag?

Från Lgr 11:
”Skolans uppdrag att främja lärande förut-
sätter en aktiv diskussion i den enskilda 
skolan om kunskapsbegrepp, om vad som 
är viktig kunskap i dag och i framtiden och 
om hur kunskapsutveckling sker.” s.10

Vad är kunskap, tycker …?

Från Lgr 11:
”Kunskap är inget entydigt begrepp. 
Kunskap kommer till uttryck i olika 
former – såsom fakta, förståelse, färdig-
het och förtrogenhet – som förutsätter och 
samspelar med varandra. Skolans arbete 
måste inriktas på att ge utrymme för olika 
kunskapsformer och att skapa ett lärande 
där dessa former balanseras och blir till en 
helhet.” s.10

Vilket arbetssätt och arbetsformer 
använder …?

Från Lgr 11:
”Skolan ska främja elevernas harmoniska 
utveckling. Detta ska åstadkommas genom 
en varierad och balanserad sammansättning 
av innehåll och arbetsformer.” s.10

Hur jobbar … med olika uttrycks-
former för kunskap?

Från Lgr 11:
”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för 
kunskaper. De ska få pröva och utveckla 
olika uttrycksformer och uppleva känslor 
och stämningar. Drama, rytmik, dans,
musicerande och skapande i bild, text och 
form ska vara inslag i skolans verksamhet. 
En harmonisk utveckling och bildnings-
gång omfattar möjligheter att pröva, 
utforska, tillägna sig och gestalta olika 
kunskaper och erfarenheter. Förmåga till 
eget skapande hör till det som eleverna ska 
tillägna sig.” s.10

Hur gör … för att möta eleverna där 
de är i sitt arbete?

Från Lgr 11:
”Eleven ska i skolan möta respekt för sin 
person och sitt arbete.” s.10

Vad tycker … att trygghet på skolan 
innebär?

Från Lgr 11:
”Skolan ska sträva efter att vara en levande 
social gemenskap som ger trygghet och 
vilja och lust att lära. Skolan verkar i en 
omgivning med många kunskapskällor. 
Strävan ska vara att skapa de bästa samlade 
betingelserna för elevernas bildning, tän-
kande och kunskapsutveckling.” s.10

På vilket sätt syns det att …
tillsammans med eleverna fi rar
deras framsteg i skolan?

Från Lgr 11:
”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, 
känna växandets glädje och få erfara den 
tillfredsställelse som det ger att göra fram-
steg och övervinna svårigheter.” s.10
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Vad säger läroplanerna?
- Dialogkort (Lgr 11)

Hur jobbar … med SSA på skolan?

Från Lgr 11:
”Den dagliga pedagogiska ledningen av 
skolan och lärarnas professionella ansvar 
är förutsättningar för att skolan utvecklas 
kvalitativt. Detta kräver att verksamheten 
ständigt prövas, resultaten följs upp och 
utvärderas och att nya metoder prövas
och utvecklas. Ett sådant arbete måste
ske i ett aktivt samspel mellan skolans
personal och elever och i nära kontakt
med såväl hemmen som med det om-
givande samhället.” s.11

Hur ser … på de 4 F:en?

Från Lgr 11:
”Kunskap är inget entydigt begrepp. 
Kunskap kommer till uttryck i olika 
former – såsom fakta, förståelse, färdig-
het och förtrogenhet – som förutsätter och 
samspelar med varandra. Skolans arbete 
måste inriktas på att ge utrymme för olika 
kunskapsformer och att skapa ett lärande 
där dessa former balanseras och blir till
en helhet.” s.11

Vad är viktig kunskap för morgon-
dagen, tycker …?

Från Lgr 11:
”Skolans uppdrag att främja lärande förut-
sätter en aktiv diskussion i den enskilda 
skolan om kunskapsbegrepp, om vad som 
är viktig kunskap i dag och i framtiden och 
om hur kunskapsutveckling sker.” s.11
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Vad anser … är viktig kunskap idag? 

Från Gy 11:
”Skolans uppdrag att förmedla kunskaper
förutsätter en aktiv diskussion om kun-
skapsbegrepp, om vad som är viktig 
kunskap i dag och i framtiden och om hur 
kunskapsutveckling sker. Olika aspekter
på kunskap är naturliga utgångspunkter
i en sådan diskussion.” s.8

Vad anser … är viktig kunskap för 
morgondagen?

Från Gy 11:
”Skolans uppdrag att förmedla kunskaper
förutsätter en aktiv diskussion om kun-
skapsbegrepp, om vad som är viktig 
kunskap i dag och i framtiden och om hur 
kunskapsutveckling sker. Olika aspekter
på kunskap är naturliga utgångspunkter i 
en sådan diskussion.” s.8

Hur gör … idag för att alla fyra
begreppen fakta, förståelse,
färdighet och förtrogenhet ska
genomsyra lärandet?

Från Gy 11:
”Kunskap är inget entydigt begrepp.
Kunskap kommer till uttryck i olika
former – såsom fakta, förståelse,
färdighet och förtrogenhet – som
förutsätter och samspelar med
varandra. Undervisningen får inte
ensidigt betona den ena eller den
andra kunskapsformen.” s. 8

Vilka vinster ser … med att eleverna 
har infl ytande och tar eget ansvar för 
sina studieresultat?

Från Gy 11:
”Elevernas möjligheter att utöva infl ytande 
på utbildningen och att ta ansvar för sina 
studieresultat förutsätter att skolan klargör 
utbildningens mål, innehåll och arbets-
former, liksom vilka rättigheter och skyldig-
heter eleverna har.” s.8

Vad gör … för att eleverna ska få
tillämpa sina kunskaper som ger
överblick och sammanhang?

Från Gy 11:
”Elevernas kunskapsutveckling är beroende 
av om de får möjlighet att se samband. 
Skolan ska ge eleverna möjligheter att få 
överblick och sammanhang. Eleverna ska
få möjlighet att refl ektera över sina erfaren-
heter och tillämpa sina kunskaper.” s.8

Vad kan … göra mer/utveckla för
att eleverna ska få tillämpa sina 
kunskaper som ger överblick och 
sammanhang?

Från Gy 11:
”Elevernas kunskapsutveckling är beroende 
av om de får möjlighet att se samband. 
Skolan ska ge eleverna möjligheter att få 
överblick och sammanhang. Eleverna ska
få möjlighet att refl ektera över sina erfaren-
heter och tillämpa sina kunskaper.” s.8

Hur arbetar … för att eleverna ska 
se och få uppleva ett samband i sin 
kunskapsutveckling?

Från Gy 11:
”Elevernas kunskapsutveckling är beroende 
av om de får möjlighet att se samband. 
Skolan ska ge eleverna möjligheter att få 
överblick och sammanhang. Eleverna ska
få möjlighet att refl ektera över sina erfaren-
heter och tillämpa sina kunskaper.” s.8

Hur gör … för att, i undervisningen
ta tillvara på de kunskaper och erfa-
renheter som fi nns i det omgivande 
samhället?

Från Gy 11: 
”Skolan kan inte ensam förmedla alla de 
kunskaper som eleverna kommer att be-
höva. Det väsentliga är att skolan skapar
de bästa samlade förutsättningarna för
elevernas bildning, tänkande och kunskaps-
utveckling. I det sammanhanget ska skolan 
ta till vara de kunskaper och erfarenheter 
som fi nns i det omgivande samhället och 
som eleverna har från bl.a. arbetslivet. Den 
värld som eleven möter i skolan och det 
arbete som eleven deltar i ska förbereda för 
livet efter skolan.” s.8

Vad kan … göra för att utveckla och 
ännu bättre ta tillvara på olika kun-
skaper och erfarenheter från omgivan-
de samhälle i undervisningen?

Från Gy 11:
”Skolan kan inte ensam förmedla alla de
kunskaper som eleverna kommer att be-
höva. Det väsentliga är att skolan skapar 
de bästa samlade förutsättningarna för 
elevernas bildning, tänkande och kunskaps-
utveckling. I det sammanhanget ska skolan 
ta till vara de kunskaper och erfarenheter 
som fi nns i det omgivande samhället och 
som eleverna har från bl.a. arbetslivet. Den 
värld som eleven möter i skolan och det 
arbete som eleven deltar i ska förbereda för 
livet efter skolan.” s.8
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Hur arbetar … för att eleverna prak-
tiskt ska få omsätta sina kunskaper i 
handling?

Från Gy 11:
”Elevernas kunskapsutveckling är beroende 
av om de får möjlighet att se samband. 
Skolan ska ge eleverna möjligheter att få 
överblick och sammanhang. Eleverna ska
få möjlighet att refl ektera över sina erfaren-
heter och tillämpa sina kunskaper.” s.8

Hur gör … för att förbereda eleverna 
för livet efter skolan?

Från Gy 11:
”Den värld som eleven möter i skolan och 
det arbete som eleven deltar i ska förbereda 
för livet efter skolan.” s.8

Hur gör… för att alla elever ska få 
växa med uppgifterna och få möjlig-
het att utvecklas efter sina förutsätt-
ningar? 

Från Gy 11:
”Varje elev ska få stimulans att växa med 
uppgifterna och möjlighet att utvecklas 
efter sina förutsättningar.” s.8

Hur gör … för att samverka med 
omvärlden, SSA (Samverkan Skola/
Arbetsliv)?

Från Gy 11:
”Skolan kan inte ensam förmedla alla 
de kunskaper som eleverna kommer att 
behöva. Det väsentliga är att skolan skapar 
de bästa samlade förutsättningarna för elev-
ernas bildning, tänkande och kunskapsut-
veckling. I det sammanhanget ska skolan ta 
till vara de kunskaper och erfarenheter som 
fi nns i det omgivande samhället och som 
eleverna har från bl.a. arbetslivet. Den värld 
som eleven möter i skolan och det arbete 
som eleven deltar i ska förbereda för livet 
efter skolan.” s.8

Hur gör … för att skapa de bästa 
förutsättningarna för samverkan med 
omvärlden?

Från Gy 11:
”Skolan kan inte ensam förmedla alla de 
kunskaper som eleverna kommer att be-
höva. Det väsentliga är att skolan skapar de 
bästa samlade förutsättningarna för
elevernas bildning, tänkande och kunskaps-
utveckling. I det sammanhanget ska skolan 
ta till vara de kunskaper och erfarenheter 
som fi nns i det omgivande samhället och 
som eleverna har från bl.a. arbetslivet. Den 
värld som eleven möter i skolan och det 
arbete som eleven deltar i ska förbereda för 
livet efter skolan.” s.8

Vad kan … göra för att skapa ännu 
bättre förutsättningar för samverkan 
med omvärlden?

Från Gy 11:
”Skolan kan inte ensam förmedla alla de 
kunskaper som eleverna kommer att be-
höva. Det väsentliga är att skolan skapar
de bästa samlade förutsättningarna för
elevernas bildning, tänkande och kunskaps-
utveckling. I det sammanhanget ska skolan 
ta till vara de kunskaper och erfarenheter 
som fi nns i det omgivande samhället och 
som eleverna har från bl.a. arbetslivet. Den 
värld som eleven möter i skolan och det 
arbete som eleven deltar i ska förbereda för 
livet efter skolan.” s.8

Hur gör … för att eleverna ska få
kunskap om grundläggande
demokratiska värden?

Från Gy 11:
”Det är inte tillräckligt att i undervisningen 
förmedla kunskap om grundläggande 
demokratiska värden. Undervisningen ska 
dessutom bedrivas i demokratiska arbets-
former och utveckla elevernas förmåga och 
vilja att ta personligt ansvar och aktivt delta 
i samhällslivet.” s.6

Hur gör … för att bedriva undervis-
ningen i demokratiska arbetsformer?

Från Gy 11:
”Det är inte tillräckligt att i undervisningen 
förmedla kunskap om grundläggande 
demokratiska värden. Undervisningen ska 
dessutom bedrivas i demokratiska arbets-
former och utveckla elevernas förmåga och 
vilja att ta personligt ansvar och aktivt delta 
i samhällslivet.” s.6

Hur arbetar … med elevernas
personliga utveckling?

Från Gy 11:
”Varje elev ska möta respekt för sin person 
och sitt arbete. Eleverna ska bli medvetna 
om att nya kunskaper och insikter är 
förutsättningar för personlig utveckling. 
Detta ska syfta till att grundlägga en positiv 
inställning till lärande och att återskapa en 
sådan inställning hos elever med negativa 
skolerfarenheter. Skolan ska stärka elever-
nas tro på sig själva och på framtiden.” s.8



Vad säger läroplanerna? - Dialogkort (Gy 11)

Vad säger läroplanerna? - Dialogkort (Gy 11)

Vad säger läroplanerna? - Dialogkort (Gy 11)

Vad säger läroplanerna? - Dialogkort (Gy 11)

Vad säger läroplanerna? - Dialogkort (Gy 11)

Vad säger läroplanerna? - Dialogkort (Gy 11)

Vad säger läroplanerna? - Dialogkort (Gy 11)

Vad säger läroplanerna? - Dialogkort (Gy 11)

Vad säger läroplanerna? - Dialogkort (Gy 11)

Vad säger läroplanerna?
- Dialogkort (Gy 11)

Hur arbetar … för att stärka elevernas 
tro på sig själva och framtiden?

Från Gy 11:
”Varje elev ska möta respekt för sin person 
och sitt arbete. Eleverna ska bli medvetna 
om att nya kunskaper och insikter är 
förutsättningar för personlig utveckling. 
Detta ska syfta till att grundlägga en positiv 
inställning till lärande och att återskapa en 
sådan inställning hos elever med negativa 
skolerfarenheter. Skolan ska stärka elever-
nas tro på sig själva och på framtiden.” s.8

Hur gör … för att eleverna ska få
infl ytande och ta eget ansvar för
sina studieresultat?

Från Gy 11:
”Elevernas möjligheter att utöva infl ytande 
på utbildningen och att ta ansvar för sina 
studieresultat förutsätter att skolan klargör 
utbildningens mål, innehåll och arbets-
former, liksom vilka rättigheter och skyldig-
heter eleverna har.” s.6

Hur kan … säkerställa att under-
visningen bedrivs i demokratiska 
arbetsformer?

Från Gy 11:
”Det är inte tillräckligt att i undervisningen 
förmedla kunskap om grundläggande 
demokratiska värden. Undervisningen ska 
dessutom bedrivas i demokratiska arbets-
former och utveckla elevernas förmåga och 
vilja att ta personligt ansvar och aktivt delta 
i samhällslivet.” s.6

Vad gör … för att eleverna ska få för-
ståelse för sig själv och andra?

Från Gy 11:
”Skolan ska främja förståelse för andra 
människor och förmåga till inlevelse. Ingen 
ska i skolan utsättas för diskriminering på 
grund av kön, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, könsöverskri-
dande identitet eller uttryck, sexuell lägg-
ning, ålder eller funktionsnedsättning eller 
för annan kränkande behandling.” s.5

Vad kan … göra mer/utveckla för att 
stimulera elevernas entreprenöriella 
kompetenser?

Från Gy 11:
”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, 
nyfi kenhet och självförtroende samt vilja 
att pröva och omsätta nya idéer i handling 
och att lösa problem. Eleverna ska i skolan 
få utveckla sin förmåga att ta initiativ och 
ansvar och att arbeta både självständigt
och tillsammans med andra. Skolan ska 
bidra till att eleverna utvecklar kunskaper 
och förhållningssätt som främjar entre-
prenörskap, företagande och innovations-
tänkande.” s.7

Hur gör … för att stimulera elevernas 
entreprenöriella kompetenser? 

Från Gy 11:
”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, 
nyfi kenhet och självförtroende samt vilja 
att pröva och omsätta nya idéer i handling 
och att lösa problem. Eleverna ska i skolan 
få utveckla sin förmåga att ta initiativ och 
ansvar och att arbeta både självständigt
och tillsammans med andra. Skolan ska 
bidra till att eleverna utvecklar kunskaper 
och förhållningssätt som främjar entre-
prenörskap, företagande och innovations-
tänkande.”  s.7

Hur arbetar … för att stimulera det 
livslånga lärandet?

Från Gy 11:
”Skolväsendet vilar på demokratins grund. 
Skollagen (2010:800) slår fast att utbild-
ningen inom skolväsendet syftar till att 
elever ska inhämta och utveckla kunskaper 
och värden. Den ska främja elevers utveck-
ling och lärande samt en livslång lust att 
lära.” s.5

Vad kan … göra för att stimulera det 
livslånga lärandet i undervisningen? 

Från Gy 11:
”Skolväsendet vilar på demokratins grund. 
Skollagen (2010:800) slår fast att utbild-
ningen inom skolväsendet syftar till att 
elever ska inhämta och utveckla kunskaper 
och värden. Den ska främja elevers utveck-
ling och lärande samt en livslång lust att 
lära.” s.5

Hur gör … för att arbeta
med människors lika värde
i undervisningen?

Från Gy 11:
”Människolivets okränkbarhet, individens 
frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män 
samt solidaritet mellan människor är de 
värden som utbildningen ska gestalta och 
förmedla.” s.5



Vad säger läroplanerna? - Dialogkort (Gy 11)

Vad säger läroplanerna? - Dialogkort (Gy 11)

Vad säger läroplanerna? - Dialogkort (Gy 11)

Vad säger läroplanerna? - Dialogkort (Gy 11)

Vad säger läroplanerna? - Dialogkort (Gy 11)

Vad säger läroplanerna? - Dialogkort (Gy 11)

Vad säger läroplanerna? - Dialogkort (Gy 11)

Vad säger läroplanerna? - Dialogkort (Gy 11)

Vad säger läroplanerna? - Dialogkort (Gy 11)

Vad säger läroplanerna?
- Dialogkort (Gy 11)

Vad gör … för att motverka
kränkande och diskriminerande
behandling?

Från Gy 11:
”Alla tendenser till diskriminering eller 
kränkande behandling ska aktivt mot-
verkas. Främlingsfi entlighet och intolerans 
måste bemötas med kunskap, öppen
diskussion och aktiva insatser.” s.5

Hur kan … utveckla undervisningen 
för att motverka kränkande och
diskriminerande behandling?

Från Gy 11:
”Alla tendenser till diskriminering eller 
kränkande behandling ska aktivt motver-
kas. Främlingsfi entlighet och intolerans 
måste bemötas med kunskap, öppen dis-
kussion och aktiva insatser.” s.5

Hur gör … för att arbeta med det 
etiska perspektivet i undervisningen?

Från Gy 11:
”Det etiska perspektivet är av betydelse för 
många av de frågor som tas upp i utbild-
ningen. Därför ska undervisningen i olika 
ämnen behandla detta perspektiv och ge en 
grund för och främja elevernas förmåga till 
personliga ställningstaganden.” s.7

Hur jobbar … för att undervisningen 
ska vara saklig och varierande? 

Från Gy 11:
”Skolan ska vara öppen för skilda uppfatt-
ningar och uppmuntra att de förs fram. 
Den ska framhålla betydelsen av personliga 
ställningstaganden och ge möjligheter till 
sådana. Undervisningen ska vara saklig och 
allsidig. När värderingar redovisas, ska det 
alltid klart framgå vem det är som står för 
dem.” s.6

Hur gör … för att jobba med genus-
perspektivet i undervisningen? 

Från Gy 11:
”Skolan ska aktivt och medvetet främja 
kvinnors och mäns lika rätt och möjlighe-
ter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla 
sina intressen utan fördomar om vad som är 
kvinnligt och manligt.” s.6

Vad kan … göra mer/utveckla för att 
arbeta aktivt med genusperspektivet 
i undervisningen?

Från Gy 11:
”Skolan ska aktivt och medvetet främja 
kvinnors och mäns lika rätt och möjlighe-
ter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla 
sina intressen utan fördomar om vad som är 
kvinnligt och manligt.” s.6

Vad gör … för att undervisningen ska 
ske på demokratiska grunder?  

Från Gy 11:
”Det är inte tillräckligt att i undervisningen 
förmedla kunskap om grundläggande 
demokratiska värden. Undervisningen ska 
dessutom bedrivas i demokratiska arbets-
former och utveckla elevernas förmåga och 
vilja att ta personligt ansvar och aktivt delta 
i samhällslivet.” s.6

Vad gör … för att eleverna ska få infl y-
tande över sin utbildning? 

Från Gy 11:
”Elevernas möjligheter att utöva infl ytande 
på utbildningen och att ta ansvar för sina 
studieresultat förutsätter att skolan klargör 
utbildningens mål, innehåll och arbets-
former, liksom vilka rättigheter och skyldig-
heter eleverna har.” s.6

Hur gör … för att anpassa undervis-
ningen till varje enskild individ? 

Från Gy 11:
”Undervisningen ska anpassas till varje 
elevs förutsättningar och behov”. s.6

”Hänsyn ska tas till elevernas olika för-
utsättningar, behov och kunskapsnivå. 
Det fi nns också olika vägar att nå målen. 
Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de 
elever som av olika anledningar har svårig-
heter att nå målen för utbildningen.Därför 
kan undervisningen aldrig utformas lika för 
alla. Skolan har ett särskilt ansvar för elever 
med funktionsnedsättning.” s.6
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Hur gör … för att eleverna ska lära
sig att sovra i informationsfl ödet? 

Från Gy 11:
”Eleverna ska också kunna orientera sig i 
en komplex verklighet med stort informa-
tionsfl öde och snabb förändringstakt. Deras 
förmåga att fi nna, tillägna sig och använda 
ny kunskap blir därför viktig. Eleverna
ska träna sig att tänka kritiskt, att granska
fakta och förhållanden och att inse konse-
kvenserna av olika alternativ. På så vis 
närmar sig eleverna ett vetenskapligt sätt
att tänka och arbeta.” s. 6-7

Vad gör … för att eleverna ska träna 
olika entreprenöriella kompetenser?

Från Gy 11:
”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, 
nyfi kenhet och självförtroende samt vilja 
att pröva och omsätta nya idéer i handling 
och att lösa problem. Eleverna ska i skolan 
få utveckla sin förmåga att ta initiativ och 
ansvar och att arbeta både självständigt och 
tillsammans med andra. Skolan ska bidra 
till att eleverna utvecklar kunskaper och 
förhållningssätt som främjar entreprenör-
skap, företagande och innovationstänkande. 
Därigenom ökar elevernas möjligheter att 
kunna starta och driva företag. Entreprenö-
riella förmågor är värdefulla för arbetslivet, 
samhällslivet och vidare studier.” s.7

Hur gör … för att få med det inter-
nationella perspektivet på
undervisningen?

Från Gy 11:
”Ett internationellt perspektiv är viktigt 
för att kunna se den egna verkligheten i 
ett globalt sammanhang och för att skapa 
internationell solidaritet. Undervisningen i 
olika ämnen ska ge eleverna kunskaper om 
den europeiska unionen och dess betydelse 
för Sverige samt förbereda eleverna för ett 
samhälle med allt tätare kontakter över
nations- och kulturgränser. Det internatio-
nella perspektivet ska också bidra till att 
utveckla elevernas förståelse för den kultu-
rella mångfalden inom landet.” s.7

Vad gör … för att förbereda eleverna 
inför en arbetsmarknad i ständig 
förändring?

Från Gy 11:
”Genom studierna ska eleverna stärka
grunden för det livslånga lärandet. Föränd-
ringar i arbetslivet, ny teknologi, interna-
tionaliseringen och miljöfrågornas kom-
plexitet ställer nya krav på människors 
kunskaper och sätt att arbeta.” s.7

Hur förbereder … eleverna för en
arbetsmarknad med nya jobb som 
inte fi nns idag? 

Från Gy 11:
”Genom studierna ska eleverna stärka
grunden för det livslånga lärandet.
Förändringar i arbetslivet, ny teknologi, 
internationaliseringen och miljöfrågornas 
komplexitet ställer nya krav på människors 
kunskaper och sätt att arbeta.” s.7

Vad kan … göra mer/utveckla för
att få med det internationella
perspektivet på undervisningen?

Från Gy 11:
”Ett internationellt perspektiv är viktigt 
för att kunna se den egna verkligheten i 
ett globalt sammanhang och för att skapa 
internationell solidaritet. Undervisningen i 
olika ämnen ska ge eleverna kunskaper om 
den europeiska unionen och dess betydelse 
för Sverige samt förbereda eleverna för ett 
samhälle med allt tätare kontakter över
nations- och kulturgränser. Det interna-
tionella perspektivet ska också bidra till
att utveckla elevernas förståelse för den 
kulturella mångfalden inom landet.” s.7
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PresentationsmetodPresentationsmetod Pedagogisk personalPedagogisk personal
Övrig personalÖvrig personal
ElevgrupperElevgrupper

FskFsk
GskGsk
GyGy

5-205-20
minuterminuter

Från 1 personFrån 1 person

Wordle
Wordle är ett webbaserat presentationsverktyg för att visualisera en valfri text i

ett ordmoln. Du kan använda vilken text som helst genom att kopiera och klistra

in på www.wordle.net och se vad som händer!

Instruktion och genomförande
Ta en text från ett dokument du vill åskådliggöra i ett ordmoln, kanske något kapitel i läroplanen, ett 

kursmål, ett betygskriterie eller en annan specifi kt avgränsad text. Kopiera texten och klistra in på

www.wordle.net. De mest frekvent förekommande orden visas störst i ordmolnet som bildas. Molnens ut-

seende kan sedan ändras i med olika typsnitt, storlekar, placering, färg m.m. Programmet är självinstrue-

rande och kan utvecklas i det oändliga. Programmet har även en funktion som innebär att du kan plocka 

bort vanliga och mer betydelsefattiga ord som ”och” och ”på”. Är det andra ord man vill ta bort t.ex. olika 

prepositioner och konjunktioner, kan man själv preparera sin text genom att plocka bort dessa. På så vis 

blir bilden tydligare.

Exempel på Wordle av frågan: Vad är det viktigaste för att få EL att fungera?

Wordle 1:1

Syftet… är att skapa överskådliga och tydliga sammanfattningar av olika texter.

Vad: 

De producerade ordmolnen blir

till talande bilder som det kan

resoneras kring för att gemensamt 

förstå kärnan i olika dokument

eller sammanfattningar.

När: 

Kan användas som presentations- och 

redovisningsverktyg på ett illustrativt 

och talande vis. Kan användas såväl 

individuellt som i grupp. 

Du behöver:

Wordfi l med det 

dokument du vill

använda Wordle på.

Dator med internet-

uppkoppling.



Wordle 1:2

Wordle kan användas inom många områden…
Användandet av Wordle kan göras i det oändliga, både med kollegor och elever. Vad händer t.ex. om man

tar första stycket i Lgr 11 och skapar ett Wordle-moln? Resultatet ser du nedan.

Eller varfö
r

Eller varfö
r

inte prova med
inte prova med

kursmålen för kursmålen för 

Svenska ASvenska A

på gymnasiet?på gymnasiet?
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Processtöd för vardagslärande 
- Lathund vid kontakt med deltagande organisationer 

 

 
Underlag… 
 

Mål 
Vilka mål som ska uppfylla står i dokumentet ”Mål och mätbarhet för ENTRIS 2.0 

utbildningsutbud och övriga insatser”. Från sidan 15 står specifikt om vardagslärande: 

Processtöd och Handledning samt Öppet Hus. 
 

Omfattning 
Insatserna ska stödja vardagslärandet för att implementera entreprenöriellt lärande och ökad 

naturlig samverkan mellan skolan och arbetslivet. För att göra detta möjligt krävs att 

ansvarig processledare på EMNTRIS 2.0 kontaktar ”sina” skolor/enheters kontaktpersoner 

minst en gång/termin för att skapa förtroende, stämma av nuläge och fortsatt arbete oavsett 

skolan/enheten valt L, M eller H deltagande.  

 

Aktiviteter 
ENTRIS 2.0 erbjuder: 

 Arbetsplatsbaserade lärandeträffar (Målet är 1 träff/termin)  

o Kan vara runt ett tema eller en frågeställning 

o Som extra resurs vid planering av arbetsplatsträffar med fokus entreprenörskap 

i skolan. 
 

 Handledning och coachning 
Professionell handledning och coachning både i arbetslagssituationer och på 

individnivå. Några exempel: 

o För skolledare för inspiration eller stöd vid implementeringen. 

o För utvecklingsmotorer inspiration eller stöd vid implementeringen.   

o Handledning och eller coachning för personalgruppen genom att exempelvis 

använda vårt tidigare framtagna material Studiematerial för skolpersonal i 

entreprenöriell lärande och/eller Från tanke till aktion. 
 

 Lokala utvecklingsmotorer 
Specifika stödinsatser för lokala utvecklingsmotorer på respektive arbetsplats och 

över organisationsgränserna, för att säkerställa att det finns fortsatta interna resurser 

som kan driva utvecklingsarbetet vidare när ENTRIS 2.0 är avslutat. 

o Genom individuell handledning och coachning. 

o Vid specifika nätverksträffar. 

o Vid Öppet Hus. 
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 Öppet hus  
Processledningsstöd för erfarenhetsutbyte över organisationsgränserna.  

o För att lära av varandra och skapa möjlighet att etablera partnerskolor 

o För nätverkande mellan utvecklingsmotorer från olika enheter. 
 

 Övrigt 

Till processtödet räknas också alla olika kontakter och samtal/möten ni har med 

kontaktpersoner/olika företrädare för de deltagande organisationerna, om ex. hur de 

kommer vidare i processen, vilka utbildningar de skall prioritera etc. 

 

Ansvarig för genomförande 
Processtödet kommer att utföras av processledarna inom ENTRIS 2.0. Vem som utför vad 

beror på vilket stöd som önskas, tid, möjlighet och tillfälle samt personalens olika 

kompetenser.  

 

 

Kontakt….. 
 

Utgångspunkt för processtödet 
Huvudsaklig utgångspunkt för processtödet är de övergripande frågeställnigarna: 

 Hur ska deltagarna få det formella och icke formella lärandet att bli praktisk 

verkstad? 

 Vad kan vi från ENTRIS 2.0 bistå er med i detta arbete? 

 Vad behöver ni för att entreprenörskap i skolan inte ska genomföras som ”enstaka 

aktiviteter/tomtebloss” utan genomsyra/implementeras i verksamheten?  

 

Skolorna egenuppföljningsfrågor kan vara en annan ingång för processtödet: 

Frågor på verksamhetsnivå 
L M H  Vilka är våra målsättningar med att delta i Entris 2.0 och att arbeta med 

entreprenöriellt lärande? 

  H  Hur ser vår strategi för att uppnå målsättningarna ut? 

L M H  Vad har vi gjort inom vår verksamhet för att uppnå våra målsättningar? 

L M H  Vilka åtgärder/aktiviteter har vi redan genomfört som ett led i att uppnå 

målsättningarna? 

 M H  Vilka erfarenheter/lärdomar har vi skaffat oss genom att delta i valda 

aktiviteter? 

  H  Hur bör dessa erfarenheter/lärdomar påverka vårt framtida sätt att arbeta? 

 M H  Vilka ytterligare aktiviteter planerar vi delta i inom ramen för Entris 2.0 

samt för att utveckla vårt pedagogiska förhållningssätt kring 

entreprenöriellt lärande? 

 M H  Vad förväntar vi oss att detta ska leda till? 

  H  Mär och hur ska uppföljning ske? 

  H  Har vi identifierat fortsatt behov av stödinsatser och i så fall vilka? 
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Frågor för utvecklingsmotorer (M), arbetslags- och individ nivå (H) 

  H  Vilka är arbetslagets/mina målsättningar med att arbeta med 

entreprenöriellt lärande? 

  H  Vad har vi/jag gjort för att uppnå våra/mina målsättningar? 

 M H  Vilka erfarenheter/lärdomar har vi/jag skaffat oss/mig genom att 
delta/genomföra valda aktiviteter/åtgärder? 

 M H  Hur tror jag våra/mina nya erfarenheter/lärdomar påverkar vårt/mitt 

arbetssätt framöver? 

  H  Vad förväntar vi oss/jag mig att detta ska leda till? 

 M H  Har vi/jag upptäckt ett fortsatt behov av stödinsatser och i så fall vilka? 

 

 

Var lyhörd 
Fråga efter och diskutera deras behov, stöd och uppmuntra kontaktpersonen i valet av 

fortsatta åtgärder. 

 
Frågor och annat 
Nedan följer fler punkter att utgå ifrån vid kontakt: 

- Vikten av skolledningens engagemang och delaktighet.  

- Vikten av att ha utvecklingsmotorer för det fortsatta utvecklingsarbetet. 

- Information om vilka kurser vi har att erbjuda, gärna på den egna skolan om 

tillräckligt mycket personal deltar. 

- Ge information om aktuella öppna utbildningar, nätverksträffar, föreläsningar och 

konferensen i april 2013. 

- Processtödet kan även ses som guidning i vilka utbildningar enheten bör fokusera på. 

 

 

Övrigt som vi inte tänkt på? Ta gärna upp detta på ett av våra teamträffar för att delge 

varandra samt projektledningen! 

 

 

Lycka till! 
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2012-01-31 

Undersökning: ENTRIS interna kurser 

 

Enkäten avser utbildningen: Vad är entreprenöriellt lärande? Varje enkät ska 
namnges specifikt med korrekt utbildningsrubrik samt gruppbeteckning. 
 
Du har deltagit i ovan rubricerad utbildning. Det är vår förhoppning att du vill besvara 
följande frågor, eftersom dina svar utgör ett viktigt redskap för oss i arbetet med att utveckla 
utbildningen och erbjuda rätt insatser inom ENTRIS 2.0.  
Enkäten tar cirka 5-10 minuter att besvara. Samtliga svar behandlas anonymt. 
 
Vi ser fram emot att få ta del av dina svar. Tack för ditt deltagande! 
 / Eva Ekmark och Charlotta Levin projektledare ENTRIS 2.0 
 
 
Fråga 1 

Vilket kön har du? 

 1. Kvinna 

 2. Man 

  

Fråga 2 

Vilken ålderskategori tillhör du? 

 1. 16-24 år 

 2. 25-54 år 

 3. 55-64 år 

 4. Från 65 år och uppåt 

  

Fråga 3 

Vilken av följande personalkategorier tillhör du? 

 1. Ledning 

 2. Administrativ personal 

 3. Pedagogisk personal 

 4. Studie- och yrkesvägledare 

 5. Annan 

  

Fråga 4 

Vilken/vilka av följande skolformer arbetar du på? 

 1. Förskola 

 2. Grundskola 

 3. Gymnasieskola 

 4. Vuxenutbildning 

 5. Annan 
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Fråga 5 
Vilket helhetsbetyg vill du ge utbildningen på en skala 1-6 (1 står för lägsta 
betyg och 6 för högsta betyg)? 
 1. 1 

 2. 2 

 3. 3 

 4. 4 

 5. 5 

 6. 6 

 

  

Fråga 6a 

I vilken utsträckning har utbildningens innehåll motsvarat dina förväntningar (1 

står för ”i mycket liten utsträckning” och 6 för ”i mycket hög utsträckning”)? 

 1. 1 

 2. 2 

 3. 3 

 4. 4 

 5. 5 

 6. 6 

  

Fråga 6b 

 Motivera ditt svar! 

 

 

Fråga 7a 

I vilken utsträckning har utbildningens struktur och upplägg motsvarat dina 

förväntningar (1 står för ”i mycket liten utsträckning” och 6 för ”i mycket hög 

utsträckning”)? 

 1. 1 

 2. 2 

 3. 3 

 4. 4 

 5. 5 

 6. 6 

  

Fråga 7b  

Motivera ditt svar! 
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Fråga 8a 

I vilken utsträckning har utbildningen varit anpassad för din yrkesroll (1 står för 

”i mycket liten utsträckning” och 6 för ”i mycket hög utsträckning”)? 

 1. 1 

 2. 2 

 3. 3 

 4. 4 

 5. 5 

 6. 6 

  

 

Fråga 8b 

Motivera ditt svar! 

 

 

Fråga 9a 

Efter slutförd utbildning, då du nu ser tillbaka på helheten, saknade du något i 

utbildningen? 

 1. Ja 

 2. Nej 

 3. Vet ej 

  

Fråga 9b  

Om du svarat ja, vad saknade du? 

 

 

Fråga 10a 

Har utbildningen ökat dina kunskaper? 

 1. Ja 

 2. Nej 

 3. Vet ej 

  

Fråga 10b  
Om du svarat ja, i vilken utsträckning har utbildningen ökat dina kunskaper (1 
står för ”i mycket liten utsträckning” och 6 för ”i mycket hög utsträckning”)? 
 1. 1 

 2. 2 

 3. 3 

 4. 4 

 5. 5 

 6. 6 
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Fråga 10c 

Motivera ditt svar! 

 

 

Fråga 11a 

I vilken utsträckning har utbildningen ökat din förståelse för begreppen som 

innefattas i entreprenöriellt lärande (1 står för ”i mycket liten utsträckning” och 

6 för ”i mycket hög utsträckning”)? 

 1. 1 

 2. 2 

 3. 3 

 4. 4 

 5. 5 

 6. 6 

  

 

Fråga 11b  

Motivera ditt svar! 

 

 

Fråga 12a 

I vilken utsträckning tror du att entreprenöriellt lärande bidrar till positiva 

hälsoeffekter (1 står för ”i mycket liten utsträckning” och 6 för ”i mycket hög 

utsträckning”)? 

 1. 1 

 2. 2 

 3. 3 

 4. 4 

 5. 5 

 6. 6 

  

 

 

Fråga 12b  

Motivera ditt svar! 
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Fråga 13a (Denna fråga ska tas bort i alla utbildningar utom Vad är EL?, Samverkan 

skola/arbetsliv – hela skolans ansvar, En entreprenöriell skola ur ett 

ledningsperspektiv och Att leda en entreprenöriell utveckling på din skola)  

I vilken utsträckning har utbildningen ökat dina kunskaper om vad samverkan 

mellan skola och arbetsliv/omvärld kan innebära (1 står för ”i mycket liten 

utsträckning” och 6 för ”i mycket hög utsträckning”)? 

 1. 1 

 2. 2 

 3. 3 

 4. 4 

 5. 5 

 6. 6 

  

Fråga 13b  

Motivera 

 

Fråga 14a 

Bedömer du att ditt deltagande i utbildningen kommer att påverka ditt 

arbetssätt/bemötande? 

 1. Ja 

 2. Nej 

 3. Vet ej 

  

Fråga 14b  

Om du svarat ja, på vilket sätt? Om du svarat nej, varför inte? 

 

 

Fråga 15a 

Har du själv valt att gå utbildningen? 

 1. Ja 

 2. Nej 

 

Fråga 15b 

Om du svarat nej, vänligen förklara! 

 

  

Fråga 16a 

Har du något övrigt att delge oss? 

 1. Ja 

 2. Nej 
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 3. Vet ej 

  

Fråga 16b  

Om du svarat ja, vänligen ange vad? 

 

TACK för att du tog dig tid att svara! 
 



Entris 2.0
Vilket helhetsbetyg vill du ge utbildningen på en skala 1-6?

Bilaga 12 - Redovisning av interna uppföljningar

Aktivitet Ej svar 1 2 3 4 5
Expressen utveckla med feedback 0 0 5 6 12 31

0,0% 0,0% 6,9% 8,3% 16,7% 43,1%

Expressen betyg och bedömning i en entreprenöriell skola 17 jan 0 0 12 12 31 24

0,00% 0% 15,19% 15,19% 39,24% 30,38%

Expressen ledarskap i fokus 0 2 0 0 19 30

0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 28,4% 44,8%

Expressen Sagar 11 december 1 1 1 4 7 13

3,1% 3,1% 3,1% 12,5% 21,9% 40,6%

Expressen Samverkan Skola - Arbetsliv 1 0 2 2 12 20

2,5% 0,0% 5,0% 5,0% 30,0% 50,0%

Expressen unga@internet 7 feb 0 0 0 0 5 12

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17,2% 41,4%

Dokumentation. Förskola grupp A 121214 1 0 3 2 5 8

4,5% 0,0% 13,6% 9,1% 22,7% 36,4%

Dokumentation. Förskola grupp B 121214 0 0 0 1 3 6

0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 27,3% 54,5%

Dokumentation i en Entreprenöriell förskola - steg 2, Båda grupperna 0 0 0 0 4 11

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 22,2% 61,1%

Betyg 1 - 6



HuA 0 0 3 0 10 12

0,0% 0,0% 12,0% 0,0% 40,0% 48,0%

Coachning special Svalöv 130523 1 0 0 0 0 1

20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0%

Coachning special Helsingborg 130211 0 0 1 2 7 3

0,0% 0,0% 7,7% 15,4% 53,8% 23,1%

Coachning special Sallerup 130314 0 4 5 3 2 0

0,0% 28,6% 35,7% 21,4% 14,3% 0,0%

Coachning  A 120525 0 1 3 4 2 2

0,0% 8,3% 25,0% 33,3% 16,7% 16,7%

Coachning B 120327 1 0 0 0 5 4

7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 38,5% 30,8%

Coachning C 120227 0 1 1 3 8 3

0,0% 5,9% 5,9% 17,6% 47,1% 17,6%

Coachning D 120525 0 0 0 0 5 1

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 71,4% 14,3%

Coachning G grupp1 120821 0 0 1 2 3 2

0,0% 0,0% 11,1% 22,2% 33,3% 22,2%

Coachning G grupp 2 120821 0 0 0 1 3 3

0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 37,5% 37,5%

Coachning H 130225 0 0 0 0 0 3

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 60,0%

Digiyalisering@skola 130523 0 0 1 2 6 12

0,0% 0,0% 4,3% 8,7% 26,1% 52,2%

grund@data 130411 0 0 0 0 0 1

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0%

Internet@lärande 2 1 1 0 1 13

mailto:Digiyalisering@skola%20130523
mailto:grund@data%20130411


8,3% 4,2% 4,2% 0,0% 4,2% 54,2%

kreativa@presentationer 0 0 1 1 3 8

0,0% 0,0% 7,7% 7,7% 23,1% 61,5%

ALLTärMÖJLIGT! Spridningskonferens 2012 120510 1 0 1 4 35 88

0,6% 0,0% 0,6% 2,3% 19,9% 50,0%

Arena för samverkan 130523 0 0 0 3 23 48

0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 24,7% 51,6%

Lär känna dig själv och andra spec Lomma 121015 0 0 1 4 19 10

0,0% 0,0% 2,6% 10,5% 50,0% 26,3%

Lär känna dig själv och andra grupp A 120510 0 0 0 0 4 5

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 30,8% 38,5%

Lär känna dig själv och andra grupp C 120516 0 0 0 0 1 8

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 66,7%

Må bra på jobbet Skurup med entreprenöriellt Lärande 121214 0 2 3 4 4 4

0,0% 11,8% 17,6% 23,5% 23,5% 23,5%

Må bra på jobbet special Albano 130523 1 1 0 3 6 4

6,3% 6,3% 0,0% 18,8% 37,5% 25,0%

Må bra på jobbet special förskola 0 0 0 0 6 7

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 35,3% 41,2%

Må bra på jobbet grupp A 120402 0 0 4 2 7 1

0,0% 0,0% 26,7% 13,3% 46,7% 6,7%

Må bra på jobbet grupp D 120531 0 0 0 0 1 8

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,6% 44,4%

Må bra på jobbet grupp E 120531 1 0 1 4 4 3

5,9% 0,0% 5,9% 23,5% 23,5% 17,6%

Må bra på jobbet/Lär känna dig själv och andra special Ronneby 120821 0 0 0 2 5 5

0,0% 0,0% 0,0% 15,4% 38,5% 38,5%

Framtidsverkstad Samverkan Skola Arbetsliv 130225 0 0 0 0 5 7



0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 35,7% 50,0%

Nätverksträff Go Coachning 2012! 121206 1 0 0 0 0 1

33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3%

Nätverksträff Teknik/No Special Asmundtorp 0 0 0 1 2 1

0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 50,0% 25,0%

Nätverksträff teknik/No förskola grupp A 121004 0 0 0 1 0 4

0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 57,1%

Nätverksträff teknik/No förskola grupp B 121004 0 0 0 0 1 6

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 50,0%

Nätverksträff teknik/No förskola grupp C 121022 0 0 0 0 0 2

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 40,0%

Nätverksträff teknik/No special Laröd 130411 0 0 0 0 0 3

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 60,0%

Nätverksträff öppethus tångvalla grundskola förskola utveckling 121114 0 0 0 0 0 5

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 71,4%

Teknik/No förskola special Lomma 130130 0 0 0 4 11 16

0,0% 0,0% 0,0% 9,8% 26,8% 39,0%

Samverkan skola arbetsliv grupp A 0 1 1 2 6 5

0,0% 6,7% 6,7% 13,3% 40,0% 33,3%

Samverkan skola arbetsliv grupp B 0 0 1 2 2 0

0,0% 0,0% 20,0% 40,0% 40,0% 0,0%

Vi jobbar med entreprenöriellt lärande (arbetslagsutbildning) special Tångvalla 

121214 1 0 1 0 1 6

11,1% 0,0% 11,1% 0,0% 11,1% 66,7%

Vi jobbar med entreprenöriellt lärande (arbetslagsutbildning) special Tångvalla 130411 1 0 0 2 1 4

12,5% 0,0% 0,0% 25,0% 12,5% 50,0%

Vi jobbar med entreprenöriellt lärande (arbetslagsutbildning) Grupp A 120626 0 0 0 2 4 1



0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 50,0% 12,5%

Vi jobbar med entreprenöriellt lärande (individuell utbildning) special förskola 

121206 0 0 0 2 4 9

0,0% 0,0% 0,0% 11,8% 23,5% 52,9%

Vi jobbar med entreprenöriellt lärande (individuell utbildning) special Osby 130130 0 3 4 12 4 2

0,0% 12,0% 16,0% 48,0% 16,0% 8,0%

Vi jobbar med entreprenöriellt lärande (individuell utbildning) Grupp A 120619 0 3 5 5 5 0

0,0% 15,8% 26,3% 26,3% 26,3% 0,0%

Vi jobbar med entreprenöriellt lärande (ledarskapsutbildning) special Landskrona 

130314 0 1 0 3 8 10

0,0% 4,5% 0,0% 13,6% 36,4% 45,5%

Entreprenöriellt lärande special Asmundtorp 1 7 5 1 1 0

6,7% 46,7% 33,3% 6,7% 6,7% 0,0%

Entreprenöriellt lärande förskola Tångvalla 0 0 1 1 8 1

0,0% 0,0% 9,1% 9,1% 72,7% 9,1%

Entreprenöriellt lärande Snyggatorp Klippan 0 1 0 4 6 4

0,0% 6,7% 0,0% 26,7% 40,0% 26,7%

Entreprenöriellt lärande sydgymn 0 2 4 5 8 0

0,0% 10,0% 20,0% 25,0% 40,0% 0,0%

Entreprenöriellt lärande grupp A 0 0 1 3 1 2

0,0% 0,0% 14,3% 42,9% 14,3% 28,6%

Entreprenöriellt lärande grupp B 0 1 0 2 5 1

0,0% 11,1% 0,0% 22,2% 55,6% 11,1%

Entreprenöriellt lärande grupp C 0 0 1 2 4 3

0,0% 0,0% 9,1% 18,2% 36,4% 27,3%

Entreprenöriellt lärande grupp D Ängelholm grupp 1 0 3 14 8 7 0

0,0% 9,4% 43,8% 25,0% 21,9% 0,0%

Entreprenöriellt lärande grupp D Ängelholm grupp 2 0 3 14 7 4 1



0,0% 10,3% 48,3% 24,1% 13,8% 3,4%

Entreprenöriellt lärande grupp E 0 0 1 5 14 3

0,0% 0,0% 4,2% 20,8% 58,3% 12,5%

Entreprenöriellt lärande grupp F Ängelholm 0 1 2 6 4 2

0,0% 6,7% 13,3% 40,0% 26,7% 13,3%

Entreprenöriellt lärande grupp G 0 0 0 1 1 3

0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 60,0%

Entreprenöriellt lärande/ Samverkan skola arbetsliv special osby

2 grupper 0 3 7 5 7 2

0,0% 12,0% 28,0% 20,0% 28,0% 8,0%

EJ MED I LISTAN

LR/LU spec ängelholm 0 0 3 7 8 2

0,0% 0,0% 15,0% 35,0% 40,0% 10,0%

Coachning E 0 0 2 1 7 4

0,0% 0,0% 13,3% 6,7% 46,7% 26,7%

Ledarutb. LUA/LRA 0 0 0 3 5 6

0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 27,8% 33,3%



6 Totalt Index
18 72 78,47

25,0% 100,0%

0 79 59,74

0,00% 100,00%

16 67 80,60

23,9% 100,0%

5 32 71,88

15,6% 100,0%

3 40 73,33

7,5% 100,0%

12 29 87,36

41,4% 100,0%

3 22 68,18

13,6% 100,0%

1 11 77,27

9,1% 100,0%

3 18 78,70

16,7% 100,0%

Betyg 1 - 6



0 25 70,66

0,0% 100,0%

3 5 76,66

60,0% 100,0%

0 13 65,38

0,0% 100,0%

0 14 36,90

0,0% 100,0%

0 12 51,38

0,0% 100,0%

3 13 74,36

23,1% 100,0%

1 17 63,72

5,9% 100,0%

1 7 73,81

14,3% 100,0%

1 9 66,66

11,1% 100,0%

1 8 75,00

12,5% 100,0%

2 5 90,00%

40,0% 100,0%

2 23 75,36

8,7% 100,0%

4 5 96,66

80,0% 100,0%

6 24 75,00



25,0% 100,0%

0 13 73,08

0,0% 100,0%

47 176 82,95

26,7% 100,0%

19 93 81,54

20,4% 100,0%

4 38 71,93

10,5% 100,0%

4 13 91,03

30,8% 100,0%

3 12 86,11

25,0% 100,0%

0 17 54,90

0,0% 100,0%

1 16 62,50

6,3% 100,0%

4 17 81,37

23,5% 100,0%

1 15 58,88

6,7% 100,0%

9 18 90,74

50,0% 100,0%

4 17 67,64

23,5% 100,0%

1 13 73,08

7,7% 100,0%

2 14 79,76



14,3% 100,0%

1 3 61,11

33,3% 100,0%

0 4 66,66

0,0% 100,0%

2 7 83,33

28,6% 100,0%

5 12 88,88

41,7% 100,0%

3 5 93,33

60,0% 100,0%

2 5 90,00

40,0% 100,0%

2 7 88,10

28,6% 100,0%

10 41 79,67

24,4% 100,0%

0 15 64,44

0,0% 100,0%

0 5 53,33

0,0% 100,0%

0 9 66,66

0,0% 100,0%

0 8 62,50

0,0% 100,0%

1 8 68,75



12,5% 100,0%

2 17 77,45

11,8% 100,0%

0 25 48,66

0,0% 100,0%

1 19 47,37

5,3% 100,0%

0 22 69,70

0,0% 100,0%

0 15 26,66

0,0% 100,0%

0 11 63,64

0,0% 100,0%

0 15 63,33

0,0% 100,0%

1 20 52,50

5,0% 100,0%

0 7 59,52

0,0% 100,0%

0 9 59,26

0,0% 100,0%

1 11 68,18

9,1% 100,0%

0 32 43,23

0,0% 100,0%

0 29 41,95



0,0% 100,0%

1 24 65,27

4,2% 100,0%

0 15 54,44

0,0% 100,0%

0 5 88,00

0,0% 100,0%

1 25 50,66

4,0% 100,0%

0 20 57,50

0,0% 100,0%

1 15 67,77

6,7% 100,0%

4 18 76,85

22,2% 100,0%
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Intervjuer rektorer/förskolechefer/kontaktpersoner Entris 2.0 

Som angivits i mejl kommer du att kontaktas av intervjuare från Framtidsutbildning AB på den 

tid du önskat och på angivet telefonnummer. Intervjuaren noterar dina svar på frågorna i en 

intervjumall. Om du så önskar kan du istället sända in svaren på nedan frågor direkt via mejl. 

 
1 I vilken utsträckning grundas det pedagogiska förhållningssättet i er verksamhet 

på en gemensam kunskapssyn?  

Bedömningen grundas på en tiogradig skala där 1 står för ”I mycket liten utsträckning” 

och 10 står för ”I mycket hög utsträckning”.  Ange det alternativ som bäst passar in på er 

verksamhet som helhet. 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □  
 
 

2 Hur skulle du i korthet vilja beskriva er kunskapssyn? Vilken teoretisk grund 

bygger denna kunskapssyn på? 

Frisvar. 

 

3 I vilken utsträckning är de tankar som framförs i de nya läroplanerna kring 

entreprenörskap i skolan och entreprenöriellt lärande styrande för det 

pedagogiska förhållningssätt som karakteriserar er verksamhet? 

Bedömningen grundas på en tiogradig skala där 1 står för ”I mycket liten utsträckning” 
och 10 står för ”I mycket hög utsträckning”.  Ange det alternativ som bäst passar in på er 
verksamhet som helhet. 

 
1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □  
 

4 Beskriv i korthet hur denna styrning sker. 

Frisvar. 
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5 I vilken utsträckning har er verksamhet arbetssätt som innebär att eleverna tar 

ansvar för sitt eget lärande? 

Bedömningen grundas på en tiogradig skala där 1 står för ”I mycket liten utsträckning” 
och 10 står för ”I mycket hög utsträckning”.  Ange det alternativ som bäst passar in på er 
verksamhet som helhet. 
 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □  
 

6 Beskriv i korthet på vilket sätt eleverna tar ansvar för sitt eget lärande. 

Frisvar. 

 

7 I vilken utsträckning har er verksamhet ämnesövergripande tematiska 

arbetsformer? 

Bedömningen grundas på en tiogradig skala där 1 står för ”I mycket liten utsträckning” 
och 10 står för ”I mycket hög utsträckning”.  Ange det alternativ som bäst passar in på er 
verksamhet som helhet. 

 
1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □  

 

8 Beskriv hur detta är organiserat. 

Frisvar. 

 

9 I vilken utsträckning har er verksamhet arbetsformer som stimulerar 

entreprenöriella kompetenser? 

Bedömningen grundas på en tiogradig skala där 1 står för ”I mycket liten utsträckning” 
och 10 står för ”I mycket hög utsträckning”.  Ange det alternativ som bäst passar in på er 
verksamhet som helhet. 

 
1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □  
 

10 Beskriv hur detta är organiserat. 

Frisvar. 
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11 Vilka entreprenöriella kompetenser prioriteras? 

Frisvar. 

 

12 I vilken utsträckning ingår utforskande/problemlösande projektuppgifter i 

undervisningen? 

Bedömningen grundas på en tiogradig skala där 1 står för ”I mycket liten utsträckning” 
och 10 står för ”I mycket hög utsträckning”.  Ange det alternativ som bäst passar in på er 
verksamhet som helhet. 

 
1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □  
 

13 Ge exempel på sådana uppgifter. 

Frisvar. 

 

14 I vilken utsträckning samarbetar er verksamhet med aktörer utanför skolan? 

Bedömningen grundas på en tiogradig skala där 1 står för ”I mycket liten utsträckning” 
och 10 står för ”I mycket hög utsträckning”.  Ange det alternativ som bäst passar in på er 
verksamhet som helhet. 

 
1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □  
 

15 Ge exempel på sådana samarbeten. 

Frisvar. 

 

16 I vilken utsträckning har deltagandet i Entris 2.0  påverkat er organisations 

pedagogiska förhållningssätt? 

Bedömningen grundas på en tiogradig skala där 1 står för ”I mycket liten utsträckning” 
och 10 står för ”I mycket hög utsträckning”.  Ange det alternativ som bäst passar in på er 
verksamhet som helhet. 

 
1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □  
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17 Beskriv i vilka avseenden påverkan skett. 

Frisvar. 

 

18 I vilken utsträckning har deltagandet i Entris 2.0  påverkat er organisations 

arbetsmiljö? 

Bedömningen grundas på en tiogradig skala där 1 står för ”I mycket liten utsträckning” 
och 10 står för ”I mycket hög utsträckning”.  Ange det alternativ som bäst passar in på er 
verksamhet som helhet. 
 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □  
 

19 Beskriv i vilka avseenden påverkan skett. 

Frisvar. 

 

20 I vilken utsträckning bedömer du att er verksamhet i framtiden kommer att 

behöva kompetensutveckling kring entreprenörskap/entreprenöriellt lärande? 

Bedömningen grundas på en tiogradig skala där 1 står för ”I mycket liten utsträckning” 
och 10 står för ”I mycket hög utsträckning”.  Ange det alternativ som bäst passar in på er 
verksamhet som helhet. 

 
1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 □  
 

21 Beskriv inom vilka områden behoven kommer att finnas. 

Frisvar. 

 
TACK för att du ställer upp! 
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Bilaga 14 – Sammanställning av svar 

från kontaktpersoner på förskolor 
 
 
 
1. I vilken utsträckning grundas det 
pedagogiska förhållningssättet i er 
verksamhet på en gemensam 
kunskapssyn? Där 1 står för "I mycket 
liten utsträckning" och 10 för "I mycket 
hög utsträckning" Antal % 

1 ”I mycket liten utsträckning” 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 0 0,00% 

4 0 0,00% 

5 2 22,22% 

6 0 0,00% 

7 2 22,22% 

8 3 33,33% 

9 0 0,00% 

10 ”I mycket hög utsträckning” 2 22,22% 

  9 100,00% 

 
 
2. Hur skulle du i korthet beskriva er kunskapssyn? Vilken teoretisk grund bygger denna 
kunskapssyn på? 
 
Att man utgår från barnen och plockar upp deras förmågor. Jobbar med likabehandling och 
värdegrundsarbete. Att utgå från barnen är situationsbundet, "vad händer nu"? Olika teorier 
diskuteras hela tiden, medvetna om att det går att plocka och ta bland teorierna. Men alltid utgå 
från barnet. 
 
Utgår från verksamhetsplanen och styrdokument (den reviderade läroplanen för grundskolan). 
Kunskapssynen är allmänt hållen och ingen profilering av en särskild metod. 
 
Läroplanen är grunden för vårt arbete. Den bygger på tankar från Regio Emilia, Eriksson, Frenét, 
Piaget. Vår utgångspunkt är alltid barnen. Vi försöker skapa trygghet och att stärka deras 
förmågor utifrån varje barns förutsättningar. 
 
Ett bra bemötande ger grund för ett livslångt lärande i rätt riktning för en bra framtid. 
 
Vi jobbar helt enligt läroplanen och vi har ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt som vi 
försöker synliggöra för föräldrarna. Det karaktäriseras av att det är tillåtande, utforskande och 
stimulerar barnens nyfikenhet. I utforskandet befästs kunskaperna. Det gäller att fånga barnens 
intressen. 
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Vår kunskapssyn bygger på att alla barn och elever får möjligheter att utvecklas och lära utifrån 
egna förutsättningar. Detta är viktigt och möjligt. För oss är det grunden för en likvärdig 
undervisning. Vi rustar alla barn och elever för framtiden. I förskolan och skolan erbjuder vi 
därför verktyg för ett livslångt och hållbart lärande. Rätt verktyg skapar tillsammans med 
personalens kompetens ett lärande präglat av elevinflytande, kreativitet, och meningsfullhet. Ett 
lärande för fullständig måluppfyllelse. Vi vågar ta vara på barns och elevers inneboende 
nyfikenhet, drivkraft, och motivation. 
 
Vygotskys teorier om det kompetenta barnet, att barn lär sig bäst i samspel med andra och pröva 
sina egna idéer, exempelvis att de kan klä på sina egna kläder. Den rådande synen är byggd på 
utvecklingspsykologiska teorier där utveckling sker med tiden och att barn mognar. Detta kan 
bero på att den äldre personalen dominerar på arbetsplatsen och är influerade av de 
utvecklingspsykologiska teorierna. 
 

Bygger på motivation som motorn i kunskapshämtandet. Att man ser sammanhang och 

meningsfullhet i det eleverna gör och knyta an till deras vardag. Detta är inte kopplat till någon 

teori utan ser det som en naturlig självklarhet i undervisningen. 

Utifrån Blooms taxonomi. Att uppgifterna ska vara så utformade att eleverna kan röra sig på de 

olika nivåerna i taxonomin. Eleverna är skapare av sin egen kunskap. 

 
3. I vilken utsträckning är de tankar som 
framförs i de nya läroplanerna kring 
entreprenörskap i skolan och 
entreprenöriellt lärande styrande för det 
pedagogiska förhållningssätt som 
karaktiserar er verksamhet? Antal % 

1 ”I mycket liten utsträckning” 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 0 0,00% 

4 0 0,00% 

5 1 11,11% 

6 1 11,11% 

7 3 33,33% 

8 2 22,22% 

9 0 0,00% 

10 ”I mycket hög utsträckning” 2 22,22% 

  9 100,00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 3 

 
4. Beskriv i korthet hur denna styrning sker 
 
Det entreprenöriella lärandet är inget nytt, utan det är så vi ska jobba. Att vi utgår från barnens 
nyfikenhet. Man knyter kontakter med föreningsgården. Entreprenöriellt lärande satte ord på det 
vi redan gör. Styrning sker via läroplanen så entreprenöriellt lärande är egentligen inget nytt. 
 
Medarbetarna har inte varit medvetna om det entreprenöriella lärandet, vi har inte jobbat aktivt 
med det. Det har varit en omedvetenhet kring ordet entreprenöriellt lärande, att lärare inte haft 
en definiering om vad entreprenöriellt lärande är men jobbar ändå kring det. Vi använder oss av 
entreprenöriellt lärande i viss mån, exempelvis när vi är ute i naturen och tar med erfarenheterna 
till skolan och vidgar kunskapssynen. 
 
Läroplanens struktur och tankar är styrande. Vi dokumenterar varje barns lärprocess. Viktiga 
förmågor att stimulera är det utforskande, att få barnen att våga, att få barnen att känna tillit till 
sig själva och att de ska lära av andra barn. För personalens del är det viktigt både med tid till 
reflektion och möjligheter till utbildning. 
 
Våra styrdokument ligger som bas. Barnen i fokus. Pedagogernas synsätt är att vara närvarande 
och deltagande. 
 
Vi använder termen" företagsamhet". Utvecklingsmotorerna i verksamheten jobbar aktivt med att 
förankra förhållningssättet hos personalen. Detta sker dels på veckomöten och dels i form av 
föreläsningar. 
 
Ingången finns via det omdefinierade lärandet och bedömning för lärande där det 
entreprenöriella lärandet bildas en naturlig bas 
 
Ett av verksamhetsmålen är att vi utvecklar det entreprenöriella lärandet. Det går att styra det 
indirekt via lönesättningen då området är prioriterat. Styrning mellan pedagog och elev sker via 
aktiv deltagande av eleverna i planering, utvärdering och undervisningen. 
 
Att barnen får pröva sina egna idéer och att utmana barnen. I läroplanen står det att pedagogerna 

ska se barnens kompetenser och förmågor. 

Utifrån uppdragsbeskrivningar och mitt (rektors) kommunicerade förväntningar. 
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5. I vilken utsträckning har er 
verksamhet arbetssätt som innebär att 
eleverna tar ansvar för sitt eget 
lärande? Antal % 

1 ”I mycket liten utsträckning” 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 0 0,00% 

4 0 0,00% 

5 0 0,00% 

6 4 44,44% 

7 0 0,00% 

8 3 33,33% 

9 0 0,00% 

10 ”I mycket hög utsträckning” 2 22,22% 

  9 100,00% 

 
 
 

6. Beskriv i korthet på vilket sätt eleverna tar ansvar för sitt eget lärande 
 

Att vi utgår från deras nyfikenhet och stöttar dem 
 
I den fria leken kommer barnens upptäckarglädje fram och att pedagogerna är med-upptäckare. 
 
Intervjupersonen satte en 6a för att det finns ramar för vad de små barnen kan ta ansvar för. 
Intervjupersonen säger att personalen är noga med att stimulera barnens nyfikenhet genom att 
ställa frågor som de kan söka svar på. För personaln gäller det att vara lyhörd och tt understödja 
barnens process att utforska omvärlden. 
 
Barnen ges möjlighet att söka nya kunskaper 
 
Det är en självklarhet att verksamheten ska ha ett arbetssätt som stimulerar barnens 
ansvarstagande. Vi stimulerar det genom självständighetsträning. Vi försöker lära ut hur man tar 
reda på saker. Allt skolarbete bygger på att eleverna tar ansvar. 
 
Genom den aktiva dialogen som bedömning för lärande bygger på. 
 
I planering, utvärdering och utförandet av undervisning tränar elever att ta ansvar. Elever jobbar 
efter en deadline där de ska hinna planera och genomföra sitt arbete inom tidsramen. Eleverna 
formulerar sina egna mål för sitt lärande. 
 

Genom att göra barnen medvetna om sitt eget lärande hoppas man att de vill lära sig mer. genom 

att de själva utforskar sin kompetens kan de påvisa egna resultat som "titta vad jag kan". 

Utifrån ålder och mognad ges eleverna utrymme att reflektera över sitt lärande och blir på så sätt 

medskapare i sitt lärande. 
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7. I vilken utsträckning har er 
verksamhet ämnesövergripande 
tematiska arbetsformer? Antal % 

1 ”I mycket liten utsträckning” 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 0 0,00% 

4 0 0,00% 

5 0 0,00% 

6 2 22,22% 

7 2 22,22% 

8 2 22,22% 

9 1 11,11% 

10 ”I mycket hög utsträckning” 2 22,22% 

  9 100,00% 

 
 
8. Beskriv hur detta är organiserat 
 
Svenska och matematik präglar all vår verksamhet. Naturvetenskap finns med hela tiden i 
undervisningen. 
 
Från tisdag till torsdag arbetar skolan genom förutbestämda mål för verksamheten där målen 
finns beskrivna och arbetssättet för att nå målen sker tematiskt. 
 
Vi arbetar med teman i vissa sammanhang som t.ex. Astrid Lindgren, bygga båtar eller 
vattentema. 
 
Barnens nyfikenhet och intressen tas tillvara och ligger som grund för verksamheten. 
 
Vi har dels helårsteman och dels specifika teman under kortare perioder, tillexempel vattenteman. 
 
Har ej svarat! 
 
Schemalagt temaarbete i alla årskurser kontinuerligt under terminen 
 
Tematiska arbetsformer ingår i undervisningen varje dag. Pedagogerna behöver bli mer medvetna 

om de tematiska möjligheterna. Om ett barn försöker flytta på ett objekt borde pedagogen blanda 

in fysik och utgå från det i barnens vilja att flytta på objektet. 

Detta är organiserat i arbetslag och i enskilda årskurser då eleverna arbetar med ett tema. 
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9. I vilken utsträckning har er 
verksamhet arbetsformer som stimulerar 
entreprenöriella kompetenser? Antal % 

1 ”I mycket liten utsträckning” 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 0 0,00% 

4 0 0,00% 

5 2 22,22% 

6 1 11,11% 

7 2 22,22% 

8 2 22,22% 

9 0 0,00% 

10 ”I mycket hög utsträckning” 2 22,22% 

  9 100,00% 

 
 
10. Beskriv hur detta är organiserat 
 
Stimulerar våra lärande miljöer, möblera om, vi lyssnar och utgår från deras nyfikenhet. 
 
Ibland arbetar pedagogerna som de alltid gjort. Men ibland finns det en medvetenhet om 
entreprenöriellt lärande där lärare kan stimulera barn genom att använda sig av teknik (ipads) för 
att fördjupa barnens intresse och ta tillvara deras nyfikenhet. Pedagogerna utgår från gruppen och 
därifrån hjälpa de barn som är nyfikna, men pedagogerna kan bli bättre på att upptäcka barnens 
nyfikenhet tidigare. 
 
Det är viktigt att personalen vågar utmana sig själva. 
 
Arbete i arbetslag, uppdraget i fokus, helheten är viktig och tydliga mål. 
 
Vi jobbar med normer och värderingar. 
 
Vår IKT-satsning. En dator per elev är ett exempel. 
 
Vi har tematiskt arbetssätt för att utveckla entreprenöriella förmågor men det ser olika ut 
beroende på pedagogerna eller arbetslag beroende på hur långt de kommit i det entreprenöriella 
lärandet. Rektorn ser entreprenöriellt lärande som ett prioriterat område på personalmötena och i 
möten med ledningsgruppen och försöker påverka styrningen åt ett entreprenöriellt lärande. 
 
Det finns en tillåtande attityd hos pedagogerna att tillåta barnen pröva, undersöka och 

tillsammans upptäcka nya kunskaper. Pedagogerna är närvarande i barnens lek och undersöker 

tillsammans med barnen. 

Vi arbetar bl.a. med coachande förhållningssätt. 
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11. Vilka entreprenöriella kompetenser prioriteras? 
 
Nyfikenhet, självtillit, initiativ och kreativitet. Dessa egenskaper ligger närmast till hand för de 
små barnen. 
 
Barnens förmåga att upptäcka 
 
Vi vill stimulera flera kompetenser, både individuellt och i grupp. Som jag har sagt tidigare är det 
mycket vikigt att stimulera barnens nyfikenhet, att de vågar ta initiativ, tillit till sig själva och 
förmåga att lära av andra. 
 
Har ej svarat! 
 
Vi fokuserar på mod, nyfikenhet och kreativitet. Det är viktigt hur man utformar miljön och hur 
medvetna pedagogerna är. 
 
Kreativitet, nyfikenhet och lusten att lära. 
 
Ansvar för lärande och motivation till lärande. Jag såg brister i dessa två kompetenser och har 
därför satsat hårt på dessa. 
 
Jobbar mycket med ansvarstagande där elever får plocka undan efter sig när de ätit mat och ta 

ansvar för sin mössa och vantar. Men vi jobbar mycket med de sociala kompetenserna som 

empati, omtanke, kommunicera och samarbeta. 

Formativ återkoppling kopplad till den egna praktiken med forskningen i botten. 

 
12. I vilken utsträckning ingår 
utforskande/problemlösande 
projektuppgifter i undervisningen? Antal % 

1 ”I mycket liten utsträckning” 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 0 0,00% 

4 1 11,11% 

5 1 11,11% 

6 2 22,22% 

7 2 22,22% 

8 1 11,11% 

9 0 0,00% 

10 ”I mycket hög utsträckning” 2 22,22% 

  9 100,00% 
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13. Ge exempel på sådana uppgifter 
 
Projekten är "små projekt", att ta ner det på barnens nivå. Nu arbetar de i ett projekt om vatten 
där barnen får se och lära. I teknik kan barnen sätta ihop flera bitar till att bilda något större och i 
naturvetenskap kan de experimentera. 
 
Sådana uppgifter finns hela tiden. Exempelvis när barnen ska klä på sig, äta mat eller i den fria 
leken där barnen kan hjälpa varandra att lösa uppgifter. 
"Gubben som byggdes" Se intervjuformulär 
 
Som medforskande pedagog ges barnen möjligheter att utforska och delta. 
 
 
Vi utgår vardagliga behovssituationer där barnen får tillfälle att pröva själva för att se vad som 
händer. Det kan tillexempel handla om att utforska olika material. 
 
Har ej svarat 
 
Inom vissa ämnen som matematik, NO och teknik finns ett undersökande fokus vilket beror på 
traditionen inom ämnena att jobba problemlösande i undervisningen. Traditionell undervisning 
sker inom språk och har inte en problemlösande karaktär. 
 
Barnen hade en diskussion om städning och ordning med sina lärare. Då fick barnen konstruera 

en städmaskin och komma med förslag på funktioner till maskinen. Några barn var intresserade 

av ljussvärd och fick göra ritning på hur de kan tänkas se ut. 

Har ej svarat! 

 
 
 
14. I vilken utsträckning samarbetar er 
verksamhet med aktörer utanför 
skolan? Antal % 

1 ”I mycket liten utsträckning” 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 2 22,22% 

4 0 0,00% 

5 2 22,22% 

6 2 22,22% 

7 2 22,22% 

8 0 0,00% 

9 1 11,11% 

10 ”I mycket hög utsträckning” 0 0,00% 

  9 100,00% 
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15. Ge exempel på sådana samarbeten 
 
Samarbetar med kulturhuset och idrottsföreningar. De kan bli bättre då det finns flera aktörer att 
samarbeta med, exempelvis polis och brandkår. 
 
Runt jul och påsk har man samarbete med ålderdomshem då barnen kan pyssla med de äldre. Vid 
högtider samarbetar man med kyrkan. Men de kan bli bättre på studiebesök. 
 
Vi gör inte så många besök i verksamheter pg. arbetsmiljörisker och krav i verksamheterna. Men 
vi har t.ex. varit hos en bagare. Vi går också regelbundet till museet och biblioteket. Personalen 
träffar personal från andra förskolor och vi har utbyte med lärarhögskolan genom att vi tar emot 
praktikanter. 
 
Med högskolan, arbetsförmedling, bibliotek, museum, äldreboenden mm. 
 
Vi arbetar med att lära känna närmiljön och olika samhällsresurser. Vi är mycket ute i naturen 
också. 
 
Via den globala skolan 
 
Filminspelningar, kontakt med studenter, besöka företag eller få företagen till skolan, besöka 
museum eller arrangera utställningar i samarbete med museet i Landskrona. 
 
Barnen besöker museum och teater någon gång per år. Det finns ytterligare samarbete men inget 

som barnen är involverade i. 

Idrottsföreningar, föräldrar, företag 

 
16. I vilken utsträckning har deltagandet 
i Entris 2.0 påverkat er organisations 
pedagogiska förhållningssätt? Antal % 

1 ”I mycket liten utsträckning” 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 0 0,00% 

4 0 0,00% 

5 2 22,22% 

6 2 22,22% 

7 3 33,33% 

8 1 11,11% 

9 1 11,11% 

10 ”I mycket hög utsträckning” 0 0,00% 

  9 100,00% 
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17. Beskriv i vilka avseenden påverkan skett 
 
Mitt inne i arbetet att förändra förhållningssättet, men tror att det kommer att påverka ännu mer. 
Lärarna har delat med sig av sina kunskaper vilket har skapat kreativitet som smittar av sig på de 
resterande lärarna. 
 
Medvetna om det entreprenöriella lärandet, det har startat en tankeverksamhet hos personalen. Vi 
har sett kompetensen (sjunga, måla) bland pedagogerna och kompletterar varandra bättre. Skolan 
har inte varit med i så stor omfattning i projektet och då har heller inte påverkan skett i så stor 
omfattning. 
 
Deltagande i Entris har blivit en nytändning för personalen. Det har stimulerat de pedagogiska 
diskussionerna. Vi har deltagit i många aktiviteter och det har skapat en förståelse för hur vi kan 
använda oss av ett entreprenöriellt pedagogiskt förhållningssätt. Jag kan se att begreppet 
entreprenörskap i skolan är en drivkraft i utvecklingen av verksamheten. Det har påverkat 
personalen på så sätt att man oftare väntar på att barnen själva ska ta tag i och lösa olika 
situationer istället för att vi själva gör det. 
 
Analysen visar att vi arbetar i rätt riktning och att det har lett till diskussioner i arbetslagens 
reflektioner. 
 
Påverkan ser olika ut på olika avdelningar. Men projektet har påverkat både hur vi planerar och 
vilka arbetssätt vi använder.  
 
Begreppet har blivit mer etablerat. 
 
I diskussioner kring det entreprenöriella lärandet. Vi är på rätt väg att skapa oss en samsyn om 
vad entreprenöriellt lärande innebär. 
 
Personal har gått kursen om dokumentation vilket har varit positivt. Lärarna har insett att 

dokumentation hör till arbetet och något man behöver kunskap om. 

Det har tydligt vad EL är och gett oss ett gemensamt språk samt utvecklat vårt förhållningssätt. 

18. I vilken utsträckning har deltagandet 
i Entris 2.0 påverkat er organisations 
arbetsmiljö? Antal % 

1 ”I mycket liten utsträckning” 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 0 0,00% 

4 2 22,22% 

5 2 22,22% 

6 2 22,22% 

7 2 22,22% 

8 0 0,00% 

9 1 11,11% 

10 ”I mycket hög utsträckning” 0 0,00% 

  9 100,00% 
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19. Beskriv i vilka avseenden påverkan skett 
 
Om det skapas en helhetssyn av entreprenöriellt lärande kan vi skapa ett gemensamt mål. 
Påverkan kommer att bli större. 
 
Deltagandet i projektet har påverkat organisationens arbetsmiljö. Personal har börjat prata med 
varandra mellan avdelningarna och inte varit låsta i deras egna tänk. Varje förändring måste först 
ske individuellt. 
 
Vi har blivit bättre på att prioritera. Det finns alltid saker att göra men ibland så måste man inse 
att man får nöja sig med det som är bra nog för att kunna hinna med. Man kan inte alltid ha en 
perfekt verksamhet. Det finns i viss utsträckning stressproblematik som är viktig att hantera. 
 
Bättre tänk kring att tillvarata de kompetenser som finns hos både elever och pedagoger. 
 
Vi har hela tiden haft en bra arbetsmiljö, även före Entris. Projektet har öppnat upp för andra 
synsätt. Vår verksamhet har hälsa som ett viktigt mål. Kurserna i Entris har utgjort en bra 
kunskapsgrund för oss. 
 
Har ej svarat! 
 
Några av pedagogerna har varit iväg på "må bra" kursen och jag upplever att samarbetsklimatet 
mellan chef och pedagoger har blivit bättre sedan dess. Den psykiska arbetsmiljön har blivit 
bättre. 
 
En hälsokurs via Entris. Föreläsaren från kursen föreläste inför all personal på en kickoff. 

Personalen har blivit påminda om sitt egna förhållningssätt och att de själva kan påverka. Det 

finns en ökad medvetenhet om arbetsmiljön. 

Har ej svarat! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 12 

 
20. I vilken utsträckning bedömer du att er 
verksamhet i framtiden kommer att behöva 
kompetensutveckling kring 
entreprenörskap/entreprenöriellt lärande? Antal % 

1 ”I mycket liten utsträckning” 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 0 0,00% 

4 0 0,00% 

5 1 11,11% 

6 0 0,00% 

7 0 0,00% 

8 5 55,56% 

9 2 22,22% 

10 ”I mycket hög utsträckning” 1 11,11% 

  9 100,00% 

 
 
21. Beskriv inom vilka områden behoven kommer att finnas 
 
Vidareutbildning behövs alltid. Pedagogerna behöver tänka hur idéer ska omsättas till handling. 
Goda idéer kan omsättas till verklighet genom givande föreläsningar och att träffa andra 
pedagoger och besöka andra skolor och se hur de jobbar praktiskt. 
 
Processen har börjat och pedagogerna vill fördjupa sina kunskaper. Om Anna - Maria börjat sin 
tjänst tidigare hade också påverkan kommit tidigare. Sin roll som förskolechef och vad hon vill få 
ut av projektet påverkar pedagogerna, det skapar ringar på vattnet. Intresse har väckts med tiden. 
 
Jag tror att det är viktigt att fortsätta diskutera förhållningssätt. Lärande måste också i ökad 
utsträckning ske i arbetet, dels genom att det finns tid för reflektion och dels genom att personal 
vågar utmana sig själva. 
 
Viktigt att hålla dialogen kring entreprenörskap/entreprenöriellt lärande levande. Utvecklingen 
måste gå vidare. 
 
Vi har framförallt behov av att utveckla våra kunskaper kring dokumentation. Dessuom vill vi 
lära mer inom Naturkunskap och teknik. 
 
Har ej svarat! 
 
Samtliga områden kring det entreprenöriella lärandet. Det går inte att begränsa 
kompetensutveckling till något specifikt område. För att utveckla elevernas ansvar måste vi 
bredda kompetensutvecklingen. 
 
Att få in förhållningssättet: att vara lyssnade, närvarnade och engagerad utifrån barnens intressen 

och initiativ. 

Det ämnesövergripande arbetet, elevinflytande och metodik. Utbyte med andra skolor. 
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Bilaga 15 – Sammanställning av svar 

från kontaktpersoner för grundskolor 
 

 

1. I vilken utsträckning grundas det pedagogiska 
förhållningssättet i er verksamhet på en gemensam 
kunskapssyn? Där 1 står för "I mycket liten 
utsträckning" och 10 för "I mycket hög utsträckning" Antal % 

1 ”I mycket liten utsträckning” 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 0 0,00% 

4 1 5,56% 

5 0 0,00% 

6 4 22,22% 

7 3 16,67% 

8 6 33,33% 

9 3 16,67% 

10 ”I mycket hög utsträckning” 1 5,56% 

  18 100,00% 

 

2. Hur skulle du i korthet beskriva er kunskapssyn? Vilken teoretisk grund bygger denna 

kunskapssyn på? 

Enligt Vygotski, Hatti och Piaget. 

Det sociokulturella lärandet finns hela tiden. Det konstruktiva synsättet kräver att eleven blir 

delaktig i lärandet. Vi vill att lärandet ska vara processinriktat. 

Eleven och kunskapsutvecklingen är i fokus. Stor hänsyn till olika elevers behov. 

Entreprenörsskapsperspektivet fasas i nu. 

Lärare undervisar utifrån deras egen kompetens anpassat efter barnen. En del barn undervisas 

utifrån Montessori. Det finns ingen pedagogisk samsyn, man blandar och ger. I läroplanen för 

grundskolan kapitel 1-2 står det om normer/värden, vår kunskapssyn utgår från det. 

Egen handlingsplan utifrån entreprenöriellt lärande, skapandet av en värdegrund. har jobbat med 

kunskapssynen i handlingsplanen under 2 arbetsplatsträffar. Personal på Entris har i uppdrag att 

skriva ihop handlingsplanen. 
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Utgå från eleven om vilka mål och drömmar de har. Att utgå från elevernas nyckelkompetenser i 

olika ämnen. Men hur får man in dessa kompetenser i läroplanen? Det blir svårt att genomsyra 

det i läroplanen och det finns motstånd från vissa lärare att acceptera entreprenöriellt lärande. 

Vi har ett väl utvecklat systematiskt kvalitetsarbete och en samsyn i hela kommunen när det gäller 

kunskaper och inlärning. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten och utvärderar 

ofta. 

Att lära barnen för livet, en kunskapssyn som finns utanför skolan. 

Att få eleverna att förstå varför dom lär sig och att motivera dem till ett synsätt att det är 

kul/nyttigt att lära sig. Pedagogerna ska ha höga förväntningar på eleverna och tro på att eleverna 

alltid kan göra bättre ifrån sig. Kunskapssynen utgår inte från någon specifik teori. 

Läroplanen kvalitativa syn på att all kunskap inte är mätbar, exempelvis förmågorna som istället 

är utvecklingsbara. Man ska skapa nyfikna elever som handleds och inspireras av pedagoger. 

Skapa motivation genom att utgå från elevernas sammanhang. Kunskapssynen bygger på 

Antonovsky´s teori om sammanhang och meningsfullhet. 

Vår kunskapssyn bygger på att alla barn och elever får möjligheter att utvecklas och lära utifrån 

egna förutsättningar. Detta är viktigt och möjligt. För oss är det grunden för en likvärdig 

undervisning. Vi rustar alla barn och elever för framtiden. I förskolan och skolan erbjuder vi 

därför verktyg för ett livslångt och hållbart lärande. Rätt verktyg skapar tillsammans med 

personalens kompetens ett lärande präglat av elevinflytande, kreativitet, och meningsfullhet. Ett 

lärande för fullständig måluppfyllelse. Vi vågar ta vara på barns och elevers inneboende 

nyfikenhet, drivkraft, och motivation. 

Motorn i kunskapshämtandet är motivationen och att man ser sammanhang och meningsfullhet i 

det eleverna gör, att man knyter an till deras vardag. Detta behöver inte vara kopplat till någon 

teori utan bör ses som en naturlig självklarhet i undervisningen. 

Vi utgår från den nya läroplanen och ställer krav på våra elever att klara målen och att ha höga 

förväntningar på dem. Vi jobbar mycket med elevens mål och bedömningar. 

Vi vill arbeta med kunskap utifrån att eleven bär sitt eget lärande, försöka anamma LGR -11 med 

pedagogiska planeringar, kamratrespons etc. 

Ny dag-nya möjligheter. De senaste två åren har arbetet med att implementera Hatties och 

Christian Lunddahls kunskapssyn. 

Den bygger på tidens förändring. Barnens förmågor skall vara av den art att de kan möta 

framtiden med kreativitet. 

Utbildning kring mål och bedömning under 3 år. Betygsutbildning. Ny läroplan mm. 
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3. I vilken utsträckning är de tankar som framförs i 
de nya läroplanerna kring entreprenörskap i skolan 
och entreprenöriellt lärande styrande för det 
pedagogiska förhållningssätt som karaktiserar er 
verksamhet? Antal % 

1 ”I mycket liten utsträckning” 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 1 5,56% 

4 0 0,00% 

5 1 5,56% 

6 3 16,67% 

7 7 38,89% 

8 3 16,67% 

9 3 16,67% 

10 ”I mycket hög utsträckning” 0 0,00% 

  18 100,00% 

 

4. Beskriv i korthet hur denna styrning sker 

Efterhand som vi har satt oss in i det entreprenöriella lärandet har vi insett att det är så vi har 

arbetat sedan tidigare. 

Både skolledning och utvecklingsgrupper på skolan uppmanar till olika lärformer som exempelvis 

entreprenöriellt lärande, problembaserat lärande och upplevelsebaserat lärande. Reproducerat 

lärande finns och behöver inte bli någon motsättning. Merparten av lärarna har genomgått 

utbildning inom Entris 2.0. 

Rektor gör lektionsbesök och samtalar med personalen och eleverna varje vecka om olika 

pedagogiska frågor. 

Att se processen från start till mål. 

Grupparbeten under Entris 2.0. Personalen har skapat nya tankekartor i hur man börjar och 

slutför sin undervisning, från punkt A till B i undervisningen. 

Påverka schemafördelning och tjänstefördelning, att ge tid för läraren att planera sin verksamhet 

för entreprenöriellt lärande. Vi har kommit en bit på vägen i elevernas inflytande men det är en 

bit kvar tills de blir medvetna om sin medverkan, de är inte vana att påverka. Diskutera de 

individuella förmågorna från "drömstart" och bygga vidare på dessa i undervisningen. 

Det entreprenöriella lärandet är en del av många andra som finns i läroplanen. Men när det gäller 

entreprenörskap så är nyfikenhet och kreativitet ledord i allt vi gör. 

I planeringen finns ett entreprenöriellt tankesätt i hur vi får dem delaktiga, hur vi skapar 

kreativitet och tema - arbeten. 
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Att ta tillvara elevers olika sätt att lösa uppgifter på, visa respekt för elevernas idéer och att kunna 

se olikheterna hos eleverna och använda sig av dem. I kursplanen står det beskrivet om 

entreprenöriellt lärande så Entris gav oss en god start i det entreprenöriella lärandet. 

I diskussioner är detta förhållningssätt det som förs fram. Styrningen ska få alla elever att vara 

kreativa och delaktiga och elever ska kunna påverka sitt lärande. Styrningen ska ske från rektor till 

pedagogerna vidare till eleverna så att de får möjlighet att påverka. 

Ett av verksamhetsmålen är att utveckla elevernas ansvar för eget lärande. tillsammans försöker 

pedagogerna jobba med etta, bl.a. genom kontinuerlig återkoppling till eleverna för att avgöra vad 

de kan göra bättre. 

Ingången finns via det omdefinierade lärandet och bedömning för lärande där det 

entreprenöriella lärandet bildas en naturlig bas. 

Ett av verksamhetsmålen är utvecklingen av det entreprenöriella lärandet vilket också kan styras 

via lönesättningen då det är ett prioriterat område. Styrning mellan pedagog och elev sker via 

aktivt av eleven i planering, utvärdering och i undervisningen. 

Skolan kallar det inte för entreprenöriellt lärande utan de har startat något som heter högre 

måluppfyllelse (HMU). Eleverna ska ha insyn och möjlighet att påverka sitt lärande och på 

torsdagar träffar elever sina mentorer som talar om vad eleverna har presterat och vad de kan bli 

bättre på till nästa gång. 

Vi har under detta läsår haft ett 80-minuters pass per vecka där vi har arbetat ämnesövergripande 

inom arbetslaget (vi har fyra arbetslag åk 7-9). Detta temaarbete har varit varvat med elevernas 

egna IUP-tid 

Just att vi arbetar med att skapa uppgifter som gynnar det entreprenöriella tänket. 

Skolan arbetar aktivt för att utveckla det formativa förhållningssättet genom Christian (oläsbart), 

egen litteraturinläsning samt pedagogiska träffar i grupp. 

Arbetssättet i F-6 består till stor del av gemensamma teman. Användandet av varandras 

kompetenser, arbetslagstänk med lång tradition. 
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5. I vilken utsträckning har er verksamhet arbetssätt 
som innebär att eleverna tar ansvar för sitt eget 
lärande? Antal % 

1 ”I mycket liten utsträckning” 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 1 5,56% 

4 0 0,00% 

5 1 5,56% 

6 2 11,11% 

7 5 27,78% 

8 6 33,33% 

9 3 16,67% 

10 ”I mycket hög utsträckning” 0 0,00% 

  18 100,00% 

 

6. Beskriv i korthet på vilket sätt eleverna tar ansvar för sitt eget lärande 

Genom utvärderingar och att IUP är ett levande dokument i undervisningen. 

Skolan har direkt avsatt tid för entreprenöriellt lärande. Detta innebär att eleverna får välja ämnes 

- och projektinriktning 2x80 minuter/veckan. Även inom respektive ordinarie ämne arbetar 

flertalet lärare projektinriktat. eleverna kan själv välja innehåll, arbetssätt och redovisningsform. 

Uppgifterna kan också redovisas i teaterform, som film eller text. Exempel på projekt är laborera 

mera, vad äter folk i andra länder!, världskrigen, hitta din grej inom idrotten och We love 

education 

De väljer redovisningsmetoder/sätt. De utvärderar och dokumenterar sitt lärande etc. 

Det skiljer sig inom ämnena. I slöjden finns en tydlig arbetsbeskrivning och det blir uppenbart 

om eleven inte tar sitt ansvar. I matematik ska eleverna ta mer ansvar och vi kan bli bättre på att 

låta dem ta mer ansvar istället för att läraren pushar eleverna. 

Eleverna får se tankekartorna och gör nya utifrån deras egna lärande. Eleverna använder sig av ett 

digitalt verktyg som heter SmartBoard i det entreprenöriella lärandet där de kan skapa dessa 

tankekartor. 

Elever med ADHD eller andra hinder behöver mer tid på sig.  

Elever planerar en del av lektionerna och kan påverka innehållet och tidsramarna, men då är det 

deras ansvar att bli klara med sina uppgifter inom den utsatta tiden. Man har ännu inte bra vägar 

för hur elever kan påverka i större grad. Det finns elever som känner trygghet/struktur i att 

läraren bestämmer. 

Vi har elever upp till 10 år, så de tar ansvar efter mognad och utveckling. 
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Planerar sitt eget arbete och delaktiga i målen genom att ta ansvar för sitt eget lärande. I elevens 

val tar de också ansvar i sin fördjupning. 

I stor utsträckning. Genom att skapa förväntningar på elever tar de också ansvar för sitt eget 

lärande. Lärarna gör också uppföljningar på elevernas arbeten och ger beröm och vad de kan göra 

bättre till nästa gång. 

Delaktighet i hur och vad de ska arbeta med. Elever tar del av utvärdering och leder sina 

utvecklingssamtal. 

Eleverna utvärderar sina arbeten genom att reflektera över vad de har lyckats bra med och vad de 

kan göra annorlunda till nästa gång. Eleverna får också sätta sina egna mål och får feedback från 

pedagogerna. Eleverna planerar sina egna arbeten tillsammans med pedagogerna. 

Genom den aktiva dialogen som bedömning för lärande bygger på. 

I planering, utvärdering och utförandet av undervisningen tränar elever att ta ansvar. Elever 

jobbar efter en deadline där de ska hinna med att planerna och genomföra sitt arbete inom den 

utsatta tidsramen. Eleverna formulerar sina egna mål för sitt lärande. 

Enligt HMU och att eleverna får planera sina egna utvecklingssamtal. 

Tanken är att eleverna ska använda detta 80-minuters pass för att arbeta med egna uppsatta mål, 

eller att de själva, utifrån rubriken på ett temaarbete, i elevgrupper, ska skapa temaarbetets 

innehåll. 

Genom öppna uppgifter så att de kan röra sig i Blooms Taxonomi. 

Genomen tydlig måldialog där eleven får möjlighet till att (oläsbart) målet, ökar elevens förmåga 

till ansvar. 

Främst genom tydliggörande av vad eleverna ska lära sig, hur de ska nå dit och vad som ska 

bedömas. Även hjälp av matriser. 
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7. I vilken utsträckning har er verksamhet 
ämnesövergripande tematiska arbetsformer? Antal % 

1 ”I mycket liten utsträckning” 0 0,00% 

2 2 11,11% 

3 1 5,56% 

4 1 5,56% 

5 2 11,11% 

6 1 5,56% 

7 6 33,33% 

8 2 11,11% 

9 3 16,67% 

10 ”I mycket hög utsträckning” 0 0,00% 

  18 100,00% 

 

8. Beskriv hur detta är organiserat 

Parallell lagda lektioner 

Ambitionen är att förbättra detta väsentligt. För närvarande sker vissa kopplingar spontant mellan 

ämnen. initiativ har redan tagits mellan No, hk och idrott och mellan hk och ma. 

Har stimulerats nu tack vare Entris. Arbetslagen har på ett tydligt sätt arbetat över 

ämnesgränserna i sina projekt. 

Det går inte att jobba tematiskt fullt ut, det beror på ämnena. Men parallellt jobbar alla elever 

med svenska och matematik. 

Med hjälp av SmartBoard där elever kan lägga in sina temaarbeten och använda sig av dem under 

flera olika ämnen. 

Fungerar bra i elevens val. 

Vi har inte enbart tematisk undervisning men ofta. Vi arbetar i spår F-3 och där slår man sig ofta 

samman i tema-arbeten för att också kunna individualisera mer. 

NO/SO/Svenska - teman där ämnen integreras med varandra. Detta sker varje vecka och där alla 

elever deltar. 

I temaarbeten skapar eleverna sina egna mål för varje ämne i temat. Schema efter tema - flexibel 

schemasättning för elever som vill fördjupa sig inom specifika ämnen. 

Gemensamt övergripande och rullande schema där So och NO-blocken är sammanvävda med 

varandra. Även andra ämnen är involverade i dessa block, bl.a. svenska. 
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Det finns schemalagd tid för tematiska arbetsformer. Men det sker ändå i viss form i ämnen som 

idrott och biologi (människokroppen) där en del av målen hänger samman i båda kurserna för att 

motverka att eleverna uppfattar att de läser samma sak två gånger om. Mer schemalagd tid åt 

tematiskt arbete vid ett tillfälle varje vecka skickar tydlig markering. 

Har ej svarat 

Schemalagt tema-arbete i alla årskurser kontinuerligt under terminen. 

Vi har ambitionen men har inte genomfört det ännu. Vi har fokuserat på arbetet med HMU. 

Dessutom funderar vi på att omgruppera arbetslagen så att hela arbetslaget har ansvar för elever i 

en specifik årskurs. På så är förhoppningen att att det tematiska arbetet ska underlättas. 

Se föregående frågor. Inom ramen för arbetslaget. Ett arbetslag – 6-10 personer – har hand om 

klasserna som hör till arbetslaget – 3-5 klasser – och skapar teman inom detta 80-minuterspass. 

Beordrat arbete vid minst ett tillfälle per termin. Därefter gör enskilda lärare upp med varandra. 

Årskursvis sker sker det vid enstaka tillfällen, bl.a. i samarbete med gymnastik. 

Arbetslagen 1-3 och 4-6 planerar och gör PP tillsammans och utför delar av vissa teman 

tillsammans i olika konstellationer för eleverna. 

 

9. I vilken utsträckning har er verksamhet 
arbetsformer som stimulerar entreprenöriella 
kompetenser? Antal % 

1 ”I mycket liten utsträckning” 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 0 0,00% 

4 1 5,56% 

5 1 5,56% 

6 2 11,11% 

7 7 38,89% 

8 4 22,22% 

9 2 11,11% 

10 ”I mycket hög utsträckning” 0 0,00% 

Uppgift  saknas 1 5,56% 

  18 100,00% 

 

10. Beskriv hur detta är organiserat 

Vid elevens val samt att eleverna är delaktiga i planeringsarbetet 

När projektbeskrivningarna görs för de olika temana eller projekten görs detta ofta med hjälp av 

mallarna från Entris - utbildningen som ME- University höll i. 
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Eleverna planerar sina studiebesök. De får fria händer inom tydliga ramar angivna av lärare i t ex 

No och SO, som gör att eleverna aktiveras mer än tidigare. 

Det är inte organiserat utan handlar om lärarens kompetens att plocka fram pedagogiska verktyg. 

Rektorn har heller inte organiserat detta på något sätt. 

Handlingsplanen kommer att stimulera entreprenöriella kompetenser bland barnen. 

Lärare påverkar hur arbetsformen av entreprenöriellt lärande utvecklas. Prioriteringar av 

entreprenöriellt lärande kan ske via medarbetarsamtal där han kan påverka riktningen av vilket 

lärande som bör prioriteras. 

Som jag skrev tidigare så uppmuntrar vi nyfikenhet och kreativitet. Vi har också samarbete 

utanför skolans värld med t.ex. föreningslivet. 

Via ett tematiskt arbetssätt. Vi har haft en stor insamling till barncancerfonden där elever tog 

ansvar för att skapa former för att dra in pengar vilket i sin tur skapade kreativitet bland barnen. 

Temaarbete som heter jobbcoaching där eleverna får välja ett yrke och kontakta syokonsulent för 

att ta reda på vilken utbildning som krävs men också att kontakta arbetsgivare för att få reda på 

information. Elever tar för sig i det entreprenöriella lärandet, det stärker deras självförtroende. 

Skolan saknar IT-utrustning som hade kunnat vara en av arbetsformerna. En del av eleverna hade 

kunnat vara mer kreativa om de haft tillgång till IT. Men eleverna kan påverka arbetsformen i den 

gemensamma planeringen av arbetsområdet innan undervisningen början. 

Att variera arbetsformer stimulerar elevernas förmågor. En typ av arbetsform är att utgå från 

elevernas frågor kring ett specifikt ämne i undervisningen. 

Vår IKT-satsning "en dator per elev" är ett exempel. 

Det ser olika ut i arbetslagen eller pedagogerna beroende på hur långt de hunnit i processen om 

ett entreprenöriellt lärande. Rektorn har entreprenöriellt lärande som ett prioriterat område på 

personalmöten och i ledningsgruppen och försöker påverka styrning åt det entreprenöriella 

lärandet. 

Via HMU. Läraren gör formativa bedömningar så att eleverna ska kunna se vad de kan och 

därmed fokusera på sina förmågor. 

IUP-tanken går ut på eget ansvarstagande, att höja motivationen och kreativiteten hos eleverna. 

Som ovan 

Har ej svarat! 

Genomgående i undervisningen 
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11. Vilka entreprenöriella kompetenser prioriteras? 

Kreativitet och kommunikativ förmåga 

Kreativitet, motivation och drivkraft. Självförtroende och självkänsla, ansvar, samarbete med 

mera beroende på projektets inriktning. 

Självständighet, ansvarstagande, kreativitet och initiativförmåga 

Vet inte. Tycker inte att det är något unikt utan det ingår i den pedagogiska kompetensen att vara 

uppfinnesrik och att fånga upp elever. Men hon tror kreativa lärare 

De sociala kompetenserna. Lärarna arbetar med ett socialt värdegrundsmaterial - "livsviktigt" och 

"stegvis". 

Nyfikenhet, "ta för sig", kreativitet, ansvar och delaktighet. 

Vi låter eleverna ta ansvar och fatta beslut när det är möjligt utefter deras ålder och mognad. Vi 

vill träna dem till att bli självständiga individer. 

Eget ansvar och delaktighet. 

Finns inga bestämda kompetenser som prioriteras, det varierar från fall till fall. 

Det som prioriteras just nu är egna initiativ och ansvarstagande. Hon önskar att de kunde jobba 

mer med elevernas mod och självtillit, att eleverna vågar misslyckas. 

Eleverna på skolan behöver bli bättre på ansvar och motivation. 

Kreativitet, nyfikenhet och lusten att lära 

Ansvar för lärande och motivation till lärande. Elever saknar idag kompetenser inom dessa två 

områden.  

Eget ansvar och egen förståelse för det egna lärandet. Ansvaret kommer efterhand när eleven får 

förståelse. 

Ansvarstagande 

Ansvar och Ta-församhet 

Har ej svarat! 

Har ej svarat! 
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12. I vilken utsträckning ingår 
utforskande/problemlösande projektuppgifter i 
undervisningen? Antal % 

1 ”I mycket liten utsträckning” 0 0,00% 

2 1 5,56% 

3 0 0,00% 

4 0 0,00% 

5 2 11,11% 

6 6 33,33% 

7 4 22,22% 

8 2 11,11% 

9 1 5,56% 

10 ”I mycket hög utsträckning” 2 11,11% 

  18 100,00% 

 

13. Ge exempel på sådana uppgifter 

Vardagsproblem 

Vad händer i kroppen när du tränar? Praktiska erfarenheter + ta reda på fakta 

Se exempel på fråga 10: ”Eleverna planerar sina studiebesök. De får fria händer inom tydliga 

ramar angivna av lärare i t ex No och SO, som gör att eleverna aktiveras mer än tidigare”.  

labbuppgifter inom NO, Matematik. Läroplanen uppmanar att jobba problemlösande, att se 

samband 

En dag i veckan har eleverna en utbildning utomhus då eleverna är nära samhället. De kan besöka 

en bagare som berättar om hans yrke eller går genom en park och lyfter upp diskussionen till en 

samhällsnivå. 

Märks tydligt i NO, idrott, hemkunskap och bild där man ställs inför problemlösande uppgifter. I 

SO-ämnena fungerar det inte lika bra. Lärarna är rädda att släppa kontrollen i verksamheten, de 

är osäkra. 

Vi arbetar utifrån elevernas frågeställningar och på det sättet får de utforska sin omgivning och få 

svar på sina frågor. 

Projektuppgifter i undervisningen där man forskar efter lösningar. 

Elever får bygga sina egna termosar för att behålla värmen i vattnet. 

En grupp elever fick skapa en film om sin skola och de fick lösa problemen efter hand. Bl.a. fick 

eleverna hitta medverkande, planera efter väder och fråga om tillstånd för att få filma i lokaler. 

 



   

 12 

 

Inom NO och teknik finns en tradition av problemlösande uppgifter. Det går att få in fler 

problemlösande uppgifter i SO-ämnen men av tradition har det inte blivit så. En faktor för att få 

in fler problemlösande uppgifter i SO-ämnena är att presentera frågorna annorlunda under 

lektionerna. 

Har ej svarat! 

Inom matematik, NO och teknik finns en tradition av problemlösande undervisning medan ett 

ämne som språk präglas av traditionell undervisning vilket inte innefattar problemlösande 

uppgifter. 

Inom SO och NO undervisar läraren i alla ämnen och därför finns det utrymme för att skapa 

projekt mellan ämnena. 

Att göra egna teman, med egna mål utifrån bara en rubrik – själva skapa innehållet. 

Genom bloggande. En religiös resa 

(oläsbart) uttrycka känslor i estetisk form. 

Har ej svarat! 

 

14. I vilken utsträckning samarbetar er verksamhet 
med aktörer utanför skolan? Antal % 

1 ”I mycket liten utsträckning” 1 5,56% 

2 0 0,00% 

3 0 0,00% 

4 3 16,67% 

5 3 16,67% 

6 2 11,11% 

7 6 33,33% 

8 1 5,56% 

9 1 5,56% 

10 ”I mycket hög utsträckning” 0 0,00% 

Uppgift  saknas 1 5,56% 

  18 100,00% 

 

15. Ge exempel på sådana samarbeten 

Citykultur, cityidrott, teater, räddningstjänsten, bibliotek mm. 

Idrott: Samverkan mellan olika föreningar. I samband med "Drömstart" har det varit 

företagskontakter och studiebesök. SO - föreläsningar och studiebesök. We love education: 

sponsring, internationell inriktning och kontakter osv. 
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Sedan flera år finns etablerat samarbete med lokala näringslivet. Föräldrar kommer till 

undervisningen för att berätta om sina yrken. Studiebesöksverksamheten har utvecklats påtagligt 

med större elevinflytande/ansvar. 

Idrottsföreningar har aktiviteter med barn på skolan och att elever deltar i museets aktiviteter. 

Kyrkan bjuder in till utbildningar för elever där man jämför religioner. 

Kyrkans kantor har körsång med elever 1 gång i veckan. 1 gång per termin får eleverna pröva på 

att spela golf vid den lokala golfklubben. Elever besöker pizzabagare som berättar om sin 

verksamhet och syftet med den. 

Lyckats etablera samarbete med idrottsföreningar och intresseföreningar. Inom NO-ämnena 

finns det kontakter med miljöföreningar. Men det är svårt att etablera kontakter med företag, hur 

ska vi få dem intresserade? 

Vi är med i ett EU-projekt med Tyskland och Nordirland. Vi samarbetar med en del föreningar, 

vi bjuder in till samarbete med pensionärer mm. 

Vi kan bli bättre. Ett av målen är att ta kontakt med närområdet och dess företag men vi har inte 

hittat former för samarbete. Samarbete med bibliotek, kyrka, gymnastik och fotbollsföreningen. 

Varje år det en föreningsmässa på skolan där företag presenterar och försöker stimulera elever till 

en aktiv fritid. 

Via kulturskolan där elever kan dansa, spela musik eller teater. Det finns ett projekt inom 

kommunen som rektorn applicerar på sina elever. Eleverna i årskurs 5 och 6 ska kontakta 

förvaltningarna och höra vilka jobb det finns inom respektive förvaltning. När eleverna börjar 

högstadiet ska de kunna praktisera inom några av dessa yrkeskategorier. När eleverna börjar 

gymnasiet ska de göra ett aktivt yrkesval. 

De har inga samarbeten. Studiebesök ser hon inte som ett samarbete. Frågan är om prao och 

praktik kan räknas som samarbete? Det beror på vad man lägger i ordet samarbete. Samarbete för 

henne är kontinuitet med kontakterna. 

Samarbete med museet ang. en konstutställning, filminspelning och företagsbesök. 

Via den globala skolan 

Filminspelningar, kontakt med studenter, besöka företag eller få företagen till skolan, besöka 

museum och arrangera utställningar i samarbete med museet i Landskrona. 

Vi bjuder in föreläsare. Denna vecka har två damer som suttit i koncentrationsläger föreläst för 

eleverna i årskurs 9. I årskurs 8 och 9 har eleverna prao. Skolan har också bjudit in författare. 

Skolan har ibland arrangerat busstur till en större stad och sett på teater. 

Har ej svarat! 

Har ej svarat! 
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Minskat pga. arbetsmiljökraven. Dom är (oläsbart) välkomna till skolan. 

Idrottsföreningar m.fl. 

 

16. I vilken utsträckning har deltagandet i Entris 2.0 
påverkat er organisations pedagogiska 
förhållningssätt? Antal % 

1 ”I mycket liten utsträckning” 0 0,00% 

2 1 5,56% 

3 0 0,00% 

4 1 5,56% 

5 4 22,22% 

6 4 22,22% 

7 3 16,67% 

8 2 11,11% 

9 3 16,67% 

10 ”I mycket hög utsträckning” 0 0,00% 

  18 100,00% 

 

17. Beskriv i vilka avseenden påverkan skett 

Hälsan har blivit bättre 

Läroformerna har breddats och förhållningssättet till entreprenöriellt lärande har stärkts. 

Undervisningen genomsyras i betydligt större omfattning av det entreprenöriella synsättet.  

Undervisningen har blivit mer projektinriktad 

Se flera svar ovan – ”Sedan flera år finns etablerat samarbete med lokala näringslivet. Föräldrar 

kommer till undervisningen för att berätta om sina yrken. Studiebesöksverksamheten har 

utvecklats påtagligt med större elevinflytande/ansvar”.  

Väldigt lite. Inte tillfört något nytt. Har varit på alla möten men inte fått någon "wow-känsla". 

personal deltar i en utbildning via Entris som heter "må bra", så lite utbyte har vi fått. 

Att visa barnen hur det är i samhället och vilken variation av yrken det finns. Det är bra att 

barnen får se denna variation av yrken. Det har även öppnat lärarnas ögon att se det 

entreprenöriella i deras kontakter med samhället. 

Redan i tjänstefördelningen prioriteras lärare som prioriterar entreprenöriellt lärande. Det ska 

vara tydligt mot eleverna att det entreprenöriella lärandet prioriteras. Vid lärarkonferenser utgår 

man från det entreprenöriella lärandet. 

Vi har fått en annan syn på entreprenörskap och sett vilka möjligheter det finns. 
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Utbildningarna inom Entris har gått bra, vi har skickat flera lärare dit. Entreprenöriellt lärande 

finns med i arbetssättet i planeringen av lektioner och i personalmöten. Entris kom rätt i tiden för 

nya läroplanen, annars hade vi nog inte förstått vad entreprenöriellt lärande var om inte Entris 

fanns. 

Coachingutbildning inom Entris. Men kan inte ge något specifikt exempel 

Diskussioner har startats och nya arbetssätt har prövats. Fler pedagoger har involverats. Med 

diskussioner menas hur de kan möta elevernas påverkan och delaktighet i lärandet. Med 

arbetssätt menas hur man ska möta elevernas idéer för att skapa nya arbetssätt. 

Inspiration för arbetslagen till att lyfta fram de entreprenöriella förmågorna i planeringsskedet av 

ämnena. 

Begreppet har blivit mer etablerat 

I diskussion kring det entreprenöriella lärandet har vi märkt att vi är på rätt att skapa oss en 

samsyn om vad entreprenöriellt lärande innebär. 

Vi hade höga ambitioner att delta men vi har haft problem med att skicka pedagoger till 

utbildningarna. Projektpersonal har kommit till skolan och bl.a. föreläst om ämnesövergripande 

arbete 

Pedagogerna har börjat tänka ämnesövergripande projekt och projekt knutna mot yrkeslivet i en 

större utsträckning än tidigare. 

Tänket! 

De enskilda pedagogerna har förändrat sin egen undervisning. 

Det har blivit som en "kickoff" med lite nytändning och förenklingar av olika arbetsmoment. 

 

18. I vilken utsträckning har deltagandet i Entris 2.0 
påverkat er organisations arbetsmiljö? Antal % 

1 ”I mycket liten utsträckning” 2 11,11% 

2 0 0,00% 

3 2 11,11% 

4 1 5,56% 

5 2 11,11% 

6 3 16,67% 

7 6 33,33% 

8 2 11,11% 

9 0 0,00% 

10 ”I mycket hög utsträckning” 0 0,00% 

  18 100,00% 
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19. Beskriv i vilka avseenden påverkan skett 

Har ej svarat 

Anpassningen till ett förbättrat undervisningssätt har övervägande stimulerat 

Vår skola har en mycket god arbetsmiljö sen sex år tillbaka. Entris ger ytterligare energi vad gäller 

elevernas delaktighet, initiativförmåga, ansvarstagande etc. och naturligtvis bidrar det ytterligare 

till vår positiva inlärningsmiljö 

Enskilda lärare har tagit åt sig mer än andra, exempelvis de som gått utbildningen "må bra på 

jobbet". Men alla har inte upplevt en bättre arbetsmiljö. 

Personalen tolkar ordet "arbetsmiljö" på samma sätt i den nya handlingsplanen. De har även fått 

klarare tolkning av entreprenöriellt lärande i läroplanen tack vare Entris. Det har skapats större 

medvetenhet hur de organiserar arbetsmiljön och det har blivit ett levande ord. Genom att bli 

påmind om arbetsmiljön förstärker man samtidigt den. 

Tidigare existerade en tuff arbetsmiljö med buller, kränkningar och mobbning. Förhållningssättet 

mellan elever och lärare, att anpassa kunskapen har blivit bättre. Skolan har fått nya lokaler vilket 

också har bidragit till en bättre miljö. Det är en kombinationsfaktor 

Det har varit mycket positivt och vi har kunnat ge våra medarbetare så mycket mer 

kompetensutveckling än vad vi annars hade kunnat ge. De har också fått bättre självtillit på detta 

sätt, vilket ger en god och positiv arbetsmiljö. 

Delar av personalen har gått en utbildning som heter "må bra på jobbet”, men föreläsaren har 

inte varit på skolan som hon hade önskat så att fler kunde få ta del av informationen. Det har 

startats en diskussion om entreprenöriellt arbetssätt som bidragit till pedagogiska diskussioner 

bland lärarna vilket kan ha påverkat vår arbetsmiljö. 

Kan inte ge några exempel! 

Något öppnare klimat. Pedagogerna vågar vara öppna åt andra pedagoger i sin planering och det 

har skapat fler pedagogiska diskussioner kring arbetssätt vilket har skapat ett öppnare och 

tillåtande klimat bland lärarna där man vågar säga öppet att deras planering inte fungerade i 

undervisningen av eleverna. 

Samarbetsklimatet har blivit bättre och personalen känner av en arbetsglädje. Delar av personalen 

har gått en "må bra" kurs inom Entris som de var nöjda med. 

Har ej svarat 

Samverkansklimatet mellan pedagoger och chef har blivit bättre sedan ett antal pedagoger gick 

"må bra" kursen vilket i sin tur har påverkat andra kollegorna. Den psykiska arbetsmiljön har 

blivit bättre. 
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Implementeringen av den nya läroplanen och skolplanen har stressat många lärare och Entris har 

inte kunnat bidra med hjälp. Men Entris har hjälpt oss med det ämnesövergripande arbetet vilket 

vi inte har varit bra på. 

Jag ser ingen märkbar skillnad där 

Det har varit en del i ett förändringsarbete 

Har ej svarat! 

Har ej svarat! 

 

20. I vilken utsträckning bedömer du att er verksamhet i 
framtiden kommer att behöva kompetensutveckling kring 
entreprenörskap/entreprenöriellt lärande? Antal % 

1 ”I mycket liten utsträckning” 0 0,00% 

2 1 5,56% 

3 2 11,11% 

4 0 0,00% 

5 3 16,67% 

6 0 0,00% 

7 2 11,11% 

8 7 38,89% 

9 1 5,56% 

10 ”I mycket hög utsträckning” 2 11,11% 

  18 100,00% 

 

21. Beskriv inom vilka områden behoven kommer att finnas 

Har ej svarat 

Samarbete skola – närsamhälle, Internationella möjligheter, Skapa drivkraft – motivation, elevens 

personliga utveckling. Medvetandegöra - eleven ser sig själv i ett sammanhang. 

I vår lokala utvecklingsgrupp har vi beslutat att nu ägna oss åt att göra praktisk pedagogisk vardag 

av den utbildning vi fått. Vi måste realisera den fortbildning vi fått genom Entris nu och under en 

längre tid framöver 

Man hade förhållit sig annorlunda om utbildningarna var i början, då hade man varit ännu mer 

drivande som skolledare och då hade även mötena givit mer. För att driva något måste man äga 

idén (tro på idén)Men kanske att Entris kan hjälpa till med att skapa kontakter med företag. 

Det är lätt att man glömmer viktiga lärdomar. Entris 2.0 har väckt nya tankar och behov av att ta 

goda exempel från andra skolor, att kompetensutveckla varandra och byta erfarenheter. Kanske 

kan kommunförbundet arrangera dessa kompetensutvecklingsmöten? 
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Nätverkande, att de skolor som tagit åt sig av det entreprenöriella lärandet kan bidra med positiva 

exempel åt varandra och utbyta erfarenheter. De lärare som inte tagit åt sig av entreprenöriellt 

lärande behöver ny kunskap. Gott stöd från projektledningen och vi har känt sig delaktiga i 

projektet 

Vi känner oss inte alls fullärda utan vill gärna få mer av det entreprenöriella lärandet och få ta del 

av nya rön som kommer. 

Att fortsätta det vi har påbörjat. Ta del av fler kurser. Coachning i arbetslagen om det 

entreprenöriella lärandet. Genom att skicka hela arbetslag på utbildning kan alla i personalen ta 

del av och utveckla diskussionen. Det är viktigt att hålla kompetensen vid liv och att utveckla 

den. 

Viktigt att rektorn fortsätter arbetet med entreprenöriellt lärande men hon ser inget behov av 

vidareutbildning. De har förstått konceptet om vad entreprenöriellt lärande är för något. Behoven 

kommer att finnas för att skapa mötesforum med företag utanför projektets regi. 

De behöver se fler "levande exempel" på samarbetsformer som främjar elevernas aktivitet 

(elevernas initiativ och problemlösande uppgifter). Genom studiebesök på andra skolor kan man 

ta goda exempel från varandra. De lärare som kommit längre i det entreprenöriella lärandet kan 

dela med sig av sina erfarenheter och kompetenser vid pedagogiska caféer. 

Inom de flesta områden men vi i skolan är dåliga på att ta tillvara den kompetens och goda 

exempel som finns utanför skolan. En ide vore att få höra hur andra skolor jobbar och på så vis 

få nya tankar. 

Har ej svarat 

Kring samtliga områden i det entreprenöriella lärandet, det går inte att begränsa 

kompetensutvecklingen till ett specifikt område. För att utveckla elevers ansvar måste vi bredda 

kompetensutvecklingen 

Det finns flera områden. Framförallt behövs tid för pedagogerna att lära sig av varandra. Det vi 

står inför är det ämnesövergripande arbetet. Arbetslagen ska göras om och då är vi i behov av 

teambuilding för att sätt samman arbetslagen efter deras kompetenser och personligheter. 

Hur man ännu mer kan träna eleverna att ta eget ansvar i sitt eget lärande. Tips och idéer hur 

man skapar ämnesövergripande temaområden. 

Samverkan mellan kollegor. Att få till bra uppgifter för eleverna. 

(oläsbart) entreprenöriellt lärande/ förhållningssätt i undervisningen. 

Har ej svarat! 
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Bilaga 16 – Sammanställning av svar 

från kontaktpersoner för gymnasier 
 

 

1. I vilken utsträckning grundas det pedagogiska 
förhållningssättet i er verksamhet på en gemensam 
kunskapssyn?  Antal % 

1 ”I mycket liten utsträckning” 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 0 0,00% 

4 1 5,56% 

5 1 5,56% 

6 2 11,11% 

7 4 22,22% 

8 7 38,89% 

9 3 16,67% 

10 ”I mycket hög utsträckning” 0 0,00% 

  18 100,00% 

 

2. Hur skulle du i korthet beskriva er kunskapssyn? Vilken teoretisk grund bygger denna 

kunskapssyn på? 

Den gemensamma kunskapssynen utgår från våra måldokument och de bakomstående teorierna. 

Det är en komplex fråga. Kort står vi för en pluralistisk och mångfacetterad kunskapssyn. 

Samma syn som i läroplanen, samspelsbaserat. Vygotsky´s syn att lärande sker i samspel med 

andra. 

Helhet mellan social utveckling och kunskap. I denna helhet skapas kompetens som elever tar 

med sig ut i samhället. 

Jobbar med "learning by doing" och den teoretiska bakgrunden är begränsad utan bygger på 

pedagogernas erfarenheter. Man ska skapa en helhet i lärandet genom att sätta ihop kursmål och 

relatera dem till yrken. 

Enligt läroplanen ska alla elever nå sina mål utifrån deras egna förutsättningar och detta har 

lärarna hittat en samsyn kring. 
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Att eleverna kan nå så långt de vill, att vi bygger en skola där alla mår bra och där alla kan lära sig. 

Ungdomarna har ansvar att motivera sig själva till att nå denna kunskapssyn. Kunskapssynen 

bygger på Vygotskys tanke om att ingå i ett socialt sammanhang. 

Att jobba med varje elev, både i grupp och enskilt. Inriktat på personlig utveckling. Det finns en 

gemensam syn på gruppen de jobbar emot och det är personalen som har skapat denna 

kunskapssyn. 

Som på de flesta skolor så har vi en lärarkår med olika bakgrund och åldrar. De är formade i sin 

kunskapssyn från sin egen skolgång och utbildning. Jag tror dock att den förhärskande 

kunskapssynen har sin grund i Deweys progressivism, men kanske med olika nyanser. Förmågor 

som problemlösning, teamwork, kreativitet och initiativrikedom som dagens arbetsmarknad 

förväntar att eleverna har kommer ur arbetssätt i skolan som ligger nära ”learning by doing” 

Pratar om den egna drivkraften och ansvar för att elever inhämtar sin kunskap. Synen bygger på 

en entreprenöriell grund. 

Flera av pedagogerna har ett entreprenöriellt förhållningssätt men det finns även traditionell 

kunskapssyn med envägsundervisning och prov. 

Har ej svarat! 

Ingen pedagogisk grundsyn är ristad i sten utan måste förändras och utvecklas vid behov. 

Omvärldsanalys, samhällsutvecklingen och forskningen är andra faktorer. Grundsynen handlar 

både om människosyn och kunskapssyn. Människan är en nyfiken varelse som både vill och kan 

lära sig. Kunskapssynen är grundad i det sociokulturella lärandet där människan lär sig i samspel 

med andra och i meningsskapande sammanhang. Kunskap är beroende av språk och för att skapa 

kunskap behövs artefakter eller verktyg. 

Vår kunskapssyn bygger på att alla barn och elever får möjligheter att utvecklas och lära utifrån 

egna förutsättningar. Detta är viktigt och möjligt. För oss är det grunden för en likvärdig 

undervisning. Vi rustar alla barn och elever för framtiden. I förskolan och skolan erbjuder vi 

därför verktyg för ett livslångt och hållbart lärande. Rätt verktyg skapar tillsammans med 

personalens kompetens ett lärande präglat av elevinflytande, kreativitet, och meningsfullhet. Ett 

lärande för fullständig måluppfyllelse. Vi vågar ta vara på barns och elevers inneboende 

nyfikenhet, drivkraft, och motivation. 

Kunskapssynen grundar inte på en särskild teori. Skolan har måldokument som bygger på att 

varje elevs förmåga till att utvecklas, att se till varje elev. 

Den entreprenöriella pedagogiken 

I grunden anställningsbarret. 

Har ej svarat 
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3. I vilken utsträckning är de tankar som framförs i 
de nya läroplanerna kring entreprenörskap i skolan 
och entreprenöriellt lärande styrande för det 
pedagogiska förhållningssätt som karaktiserar er 
verksamhet? Antal % 

1 ”I mycket liten utsträckning” 0 0,00% 

2 1 5,56% 

3 1 5,56% 

4 1 5,56% 

5 0 0,00% 

6 0 0,00% 

7 8 44,44% 

8 3 16,67% 

9 3 16,67% 

10 ”I mycket hög utsträckning” 1 5,56% 

  18 100,00% 

 

4. Beskriv i korthet hur denna styrning sker 

Genom att fokusera på elevernas initiativförmåga utifrån styrdokumenten 

Fortbildning och reflektion, utvärdering 

Genom dokument. Gemensam syn på hur vi startar och driver kurser och att göra eleverna 

delaktiga. Kvalitetssäkringen sker i dokument som förklarar delaktighet som man sedan följer upp 

genom enkäter. 

Jobbar med samlad skoldag vilket innebär lärande mellan lektionerna där elever kan gå till 

stödstugor för att få extra hjälp av pedagoger. Skolan som institution kan aldrig fullt ut ta åt sig av 

det entreprenöriella lärandet eftersom elever själva aldrig kan få lägga sina egna scheman. 

Tid för handledning där eleverna ska bli medvetna om målen och vad de förväntas uppnå. Elever 

skapar projekt som täcker in flera kurser. 

Skolan har många yrkesutbildningar och genom praktiska moment (köra lastbil, laga bilar och 

sköta hunddagis) i deras utbildning får eleverna entreprenöriella kompetenser som drivkraft, 

flexibilitet och anpassning. 

Genom läroplanen och examensmål som är starkt anknutit till det entreprenöriella lärandet. Det 

entreprenöriella lärandet är ett prioriterat område. EU´s dokument (från Lissabon-fördraget) om 

de åtta nyckelkompetenserna som ligger till grund för de nationella dokumenten (läroplanen) talar 

om kompetenser som alla i EU behöver för att behålla sysselsättning och social integration. 
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På gymnasiesärskolan har tidigare jobbat med entreprenöriellt lärande men med fokus på 

arbetsgivarna och arbetstagarna, att de ska förstå villkoren på arbetsmarknaden Man jobbar 

entreprenöriellt mot elever i de nationella utbildningarna. Ingen av eleverna i gymnasiesärskolan 

kommer att bli entreprenörer då elevernas då elevernas förmåga att ta eget ansvar eller driva 

företag inte går att uppnå. Istället utgår vi från relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Vårt förhållningssätt kännetecknas av att arbetet i skolan ska vara meningsfullt, att vi ska lära för 

framtiden, arbetssättet ska vara ämnesövergripande och tematiskt, vi ska främja elevernas initiativ 

och kreativitet, eleverna ska vara delaktiga i sitt lärande och ha ett nära samarbete med 

naturbrukets olika näringar och organisationer och tillsammans hitta lärmiljöer som främjar 

elevernas kunskapsutveckling 

Nya läroplanen och det entreprenöriella lärandet gav en bekräftelse på vår undervisning, det 

bekräftar att vi gjorde rätt. 

Det entreprenöriella finns inom handel och ekonomiprogrammet som har UF-företag. Helena 

förespråkar entreprenöriellt lärande utifrån 3 fokusområden och ett av fokusområdena är 

arbetssätt och lärarroll där entreprenöriellt lärande ingår och att utveckla det på skolan. 

Har ej svarat! 

Skolan är under avveckling, vi har bara fyra klasser i årskurs tre kvar. Det görs projekt och annat 

som kan kopplas till kreativt lärande, men det är inget förhållningssätt som präglar hela 

verksamheten. 

Ingången finns via det omdefinierade lärandet och bedömning för lärande där det 

entreprenöriella lärandet bildas en naturlig bas. 

Sker via målplanen för verksamheten men också styrning via schemat. Genom att lägga schemat 

på ett pedagogiskt vis kan schemat bli ett pedagogiskt styrinstrument där man kan matcha lärare 

med goda entreprenöriella kunskaper i att undervisa tillsammans med andra lärare som också har 

dessa goda entreprenöriella kunskaper. 

Har ej svarat! 

Har 4 inriktningar på Naturbruk, lärare känner marknad och ger rätt APL 

Vi arbetar med elevkompetenser. Elevkompetenserna består av 7 ledord som eleven arbetar med 

för att hitta motivation, delaktighet och det livslånga lärande. 
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5. I vilken utsträckning har er verksamhet arbetssätt 
som innebär att eleverna tar ansvar för sitt eget 
lärande? Antal % 

1 ”I mycket liten utsträckning” 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 0 0,00% 

4 2 11,11% 

5 0 0,00% 

6 2 11,11% 

7 7 38,89% 

8 5 27,78% 

9 2 11,11% 

10 ”I mycket hög utsträckning” 0 0,00% 

  18 100,00% 

 

6. Beskriv i korthet på vilket sätt eleverna tar ansvar för sitt eget lärande 

Eleverna har stor påverkansmöjlighet genom den dialog som förs med lärarna 

Individanpassat 

Skolan ger ansvar genom delaktighet. Vissa lärare ger mer delaktighet än andra i att utforma 

uppgifter till eleverna. Eleverna arbetar också i grupper där man hjälper varandra att ta ansvar. I 

detta finns stark medvetenhet om elevernas examen som ger elever ett mål och fokus. 

Ansvar hänger ihop med vilket stöd de får av sin omgivning utanför skolan. Skolan ställer man 

prestationskrav på att elever ska ta eget ansvar men elever har förväntan på resurser kring skolan 

omgivning som gymnasiet inte kan ställa upp med. 

Ge elever möjlighet att förtydliga målen för dem och återkoppling via enskilda samtal med sina 

handledare hur de kan jobba med målen. 

Skolan har ett välutvecklat mentorskap där eleverna coachas för att nå sina mål som de själva 

varit med och skapat med sina lärare eller mentorer. 

Många elever är inte tränade i att ta ansvar och det finns en dålig studiekultur. Pedagogerna får 

jobba med motivationsfrågor. Men det finns elever som deltar aktivt och återkopplar 

undervisningen till lärare och sköter sina tider. 

Elevernas förmåga att ta ansvar för något de inte har ansvar för är svårt. Vi jobbar med 

problembaserad inlärning vilket innebär att vi visar något för eleverna som de själva sen får klura 

ut. 

Eleverna arbetar mycket praktiskt och då på ”riktigt”. Vi arbetar mycket med djur, stora maskiner 

och annan dyrbar utrustning vilket innebär ett stort ansvar. Det tar eleverna med sig i den övriga 

utbildningen. 
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Det varierar beroende på arbetslagen som kan påverka. En gemensam syn på entreprenöriellt 

lärande i ett arbetslag ger elever ansvar då lärarna backar tillbaka ett steg. 

De som inte har förutsättningarna för att ta eget ansvar hjälper lärarna till med. Arbetslaget 

natur/teknik jobbar med entreprenöriellt lärande via övergripande ämnesprojekt. 

Har ej svarat! 

Handlar mycket om vilken lärare eleverna har. 

Genom den aktiva dialogen som bedömning för lärande bygger på. 

Främsta instrumentet är den formativa bedömningen där man mäter elevers moment via dialog 

med eleverna, vad eleven är bra på och vad eleven kan göra bättre. I projekt och temaarbeten tar 

eleverna ansvar och delaktighet i hela processen. På resurscentrum kan elever gå om de behöver 

ha extra hjälp i skolan. Genom att det är frivilligt att delta är det upp till eleverna själva att ta sitt 

ansvar och gå dit. 

Har ej svarat! 

Arbetar mot sitt gymnasiearbete 

Ett av skolans och kommunens fokusområden för läsåret är Formativ bedömning och vi arbetar 

mycket med att ”hitta nycklarna” till att ha ett formativt förhållningssätt i klassrummet och i 

mötet med eleverna. 

 

7. I vilken utsträckning har er verksamhet 
ämnesövergripande tematiska arbetsformer? Antal % 

1 ”I mycket liten utsträckning” 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 1 5,56% 

4 0 0,00% 

5 5 27,78% 

6 3 16,67% 

7 5 27,78% 

8 4 22,22% 

9 0 0,00% 

10 ”I mycket hög utsträckning” 0 0,00% 

  18 100,00% 
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8. Beskriv hur detta är organiserat 

Lärarna på respektive program har ett utvecklat samarbete 

Arbetslag 

Det finns strukturella problem. I en kursutformad skola finns det begränsningar och ingen frihet i 

att avvika från kursplanen och då blir det svårt att arbeta med tematisk undervisning. Men man 

har schemabrytande värdegrundsarbete 3- 4 gånger per termin. 

Arbetslagen jobbar med karaktären i programmet och där hittar man de tematiska 

arbetsformerna. Sen skapas det arbetsnormer i programmen där samarbete kan ske. Arbetslag 

som behåller kontinuitet i personal har bättre samarbetsformer. 

Vi blocklägger timmar så fler lärare är inblandade i undervisningen. Arbetslagen samplanerar 

kring tematisk undervisning. 

Lärarna var duktiga på att jobba tematiskt men det nya betygssystemet och ämnesplaner gjorde 

lärare osäkra och tog ett steg tillbaka. När lärarna har hittat nya samarbetsformer utifrån nya 

läroplanen kommer vi också bli bättre på det tematiska arbetet. 

Gymnasiereformen är inriktat på ämnena. När lärarna lär sig de nya ämnesplanerna kan 

pedagogerna fokusera på det tematiska arbetet igen. Varje arbetslag har i uppgift att organisera sig 

i arbetsteman genom att fokusera på kursmålen. 

Många gånger sporadiskt, ingen kontinuitet. Man blandar ämnen efter behov. Ska eleverna mäta 

upp volymer i hotell/restaurang kan de samtidigt lära sig mer om volymer inom matematik. Varje 

vecka har personal möten där man diskuterar behovsstyrda ämnesövergripande insatser. 

Vi befinner oss i planeringsstadiet för ett tematiskt arbetssätt. Det har varit svårt rent 

organisatoriskt att komma till skott 

Driva övergripande projekt inom karaktärsämnena (dans, musik, teater)Som rektor för estetiska 

programmet har hon prioriterat överskridande verksamhet. Men dock saknas tematiska 

arbetsformer inom grundämnena då det inte har varit prioriterat av henne. 

Arbetslagen anordnar projekt och det finns projekttid avsatt på schemat. På ekonomi och handel 

driver eleverna UF-företag. På gymnasiesärskolan sätter eleverna upp en musikal där alla ämnen 

finns med. 

Har ej svarat! 

Bygger på Norells tankar med examensmål och ledmotiv 

Har ej svarat! 

I arbetslagen kan lärarna involvera två eller flera kurser inom samma projekt 
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Har ej svarat 

Utgår från elevernas egna erfarenheter, de kan ibland delge elever från andra inriktningar sina 

erfarenheter 

Det tematiska arbetet sker på olika sätt och vid olika tidpunkter. Strukturen är att vi har 

mötesplattformer där alla undervisande lärare ges tillfälle att träffas för att hitta gemensamma 

områden att samarbeta och ämnesintegrera runt. 

 

9. I vilken utsträckning har er verksamhet 
arbetsformer som stimulerar entreprenöriella 
kompetenser? Antal % 

1 ”I mycket liten utsträckning” 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 1 5,56% 

4 1 5,56% 

5 1 5,56% 

6 0 0,00% 

7 6 33,33% 

8 7 38,89% 

9 2 11,11% 

10 ”I mycket hög utsträckning” 0 0,00% 

  18 100,00% 

 

 

10. Beskriv hur detta är organiserat 

Arbetet beskrivs både genom företagande på olika program men också genom att eleverna 

stimuleras till kreativt tänkande. 

Varje ämne utgör en stimulans till entreprenörskap. 

Det skiljer sig inom respektive kurser. Lärare kan hjälpa elever att sätta sina egna kursmål och 

fullt ut arbeta mot dessa kursmål utifrån definierade arbetsuppgifter. Att lärare väcker nyfikenhet 

och visar på en variation i elevernas arbeten och få dem delaktiga. Men det finns exempel där 

kursutformningen fastnar i traditionella former med låg delaktighet från eleverna och där lärarna 

heller inte är vana att ge elever delaktighet.  

Svårt att sätta fingret på det. Där det fungerar (arbetslag och program), där lärare kompletterar 

varandra blir entreprenöriellt lärande bättre. Bra utbyte av kunskaper mellan lärare skapar 

förutsättningar för entreprenöriellt lärande. 
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Dålig organiserat. Hoppas att större samplanering där fler lärare kan undervisa i block. 

Att man gör saker "på riktigt" i undervisningen. Skolan har fullskaligt jordbruk vilket ställer krav 

på elevernas entreprenöriella kompetenser. 

Det beror på programmen. På ekonomiprogrammet finns fler arbetsformer som stimulerar 

entreprenöriella kompetenser. Både på ekonomiprogrammet och handelsprogrammet jobbar 

elever med UF-företag och projekt. Sedan finns det program som sysslar med traditionell 

undervisning där fokus ligger på skolan och inte utanför skolan och där man är bunden till 

läroboken och lektionsundervisningen. 

Samverkan mellan teori och praktik och yrkeslärare som gör det möjligt att tillsammans hitta 

former för att utveckla eleverna. Man försöker få eleverna så självständiga som möjligt. 

I alla yrkeskurserna arbetar vi för att utveckla generella kompetenser som initiativförmåga, ta 

ansvar, främja nyfikenhet och kreativitet och självtillit. De får lära sig att kommunicera och 

samarbeta med andra. Vi har hela yrkesdagar under terminen och 16 veckors arbetsplatsförlagt 

lärande utanför skolan. Ofta är arbetsplatserna s mindre företag som drivs av entreprenörer. Ex, 

hästföretagare, lantbrukare, skogsentreprenörer, hundpensionat är ställen där entreprenöriella 

kompetenser utvecklas hos eleverna. Yrkesdagarna på skolan bedrivs på samma sätt. I alla kurser 

strävar vi efter att det är riktiga arbeten som utförs. Önskvärt vore att även de teoretiska ämnena 

vore mer inriktade mot programmets kärna. 

Inom karaktärsämnena är det bättre organiserat och därför finns det utrymme att jobba med 

projekt. Men organisationen krymper pga. politiska beslut och måste därför omorganisera sin 

organisation varje år. Lärare vet inte om de kommer ha kvar jobbet till nästa år vilket påverkar 

deras engagemang i undervisningen. 

Man tränar de entreprenöriella kompetenserna via projekt och UF-företag. 

Har ej svarat! 

Se fråga 4. "Skolan är under avveckling, vi har bara fyra klasser i årskurs tre kvar. Det görs projekt 

och annat som kan kopplas till kreativt lärande, men det är inget förhållningssätt som präglar hela 

verksamheten." 

Vår IKT-satsning "En dator per elev" är ett exempel. 

I arbetslagen, se fråga 8. I de individuella valen kan eleverna läsa en kurs som heter 

"entreprenörskap och företagsamhet". Via UF får elever driva sina egna företag. 

Har ej svarat 

Tidigare - projektarbete, hundutställningar, hästtävlingar, försäljning av tjänster 

Har ej svarat 
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11. Vilka entreprenöriella kompetenser prioriteras? 

Kreativt tänkande 

Kreativitet, nyfikenhet, självförtroende, problemlösande 

Delaktighet. Det finns inga signaler om att prioritera en kompetens före andra kompetenser. 

Det är kopplat till lärarna. Trygga lärare med goda kunskaper skapar kompetenser 

Försöker uppmuntra elever att ta egna initiativ via coachning. 

För att klara sig i yrkeslivet behöver man utveckla förmågor som drivkraft och ta initiativ. 

Kreativitet, se möjligheter, ta initiativ och omsätta en idé till handling. Dessa egenskaper 

uppskattar arbetsgivare 

Ta ansvar och att kunna samarbeta 

Vi har inte prioriterat någon särskild utan vi utgår från där varje elev befinner sig och dennes 

styrkor. Kreativitet, problemlösning, social kompetens, arbetsglädje, god hälsa tålamod är kanske 

vad våra elever behöver när de ska ut och arbeta i de gröna näringarna. 

Ansvarstagande och självkännedom. Samhället påverkar ungdomarna till att bli servade och inte 

ta eget ansvar. 

"Ta för sig" och självkänsla. Dessa kompetenser blir naturliga i projekt och är en självklarhet i det 

entreprenöriella lärandet. Ungdomar behöver få en bättre självkänsla. 

Har ej svarat! 

Självtillit, kreativitet, viljan att ta risker, god kommunikativ- och samarbetsförmåga samt 

handlingskraft (stulet från tillväxtverket).  

Kreativitet, nyfikenhet och lusten att lära 

Egna initiativ, problembaserat lärande och förmåga att tänka "utanför boxen". Dessa 

kompetenser behövs för att elever ska bli självständiga och hålla drivet till ny kunskap levande. 

Självförtroende och självkänsla, behov och lust, motivation och framtidstro, ansvarstagande, 

kommunikationsförmåga, kreativitet, företagsamhet, handlingskraft. 

Mot anställningsbarhet 

Framförallt kreativitet 
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12. I vilken utsträckning ingår 
utforskande/problemlösande projektuppgifter i 
undervisningen? Antal % 

1 ”I mycket liten utsträckning” 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 0 0,00% 

4 2 11,11% 

5 0 0,00% 

6 4 22,22% 

7 5 27,78% 

8 5 27,78% 

9 1 5,56% 

10 ”I mycket hög utsträckning” 0 0,00% 

Uppgift saknas 1 5,56% 

  18 100,00% 

 

 

13. Ge exempel på sådana uppgifter 

Har ej svarat! 

Vi har yrkesprogram 

Kan ej svara på ovanstående fråga(fråga 12). Det förekommer men vet inte i vilken grad. På de 

estetiska kurserna får eleverna planera och genomföra sina framföranden. Elever får även vara 

med och skapa en modell för hur en hållbar stad kan se ut. Elever får även utforska sin egen 

språkanvändning och identifiera vilka aspekter av den de vill utforska för att sedan konkret utföra 

sin uppgift. 

Hänger ihop med ny läroplan med nya kurser. Lärarna kan inte kursinnehållet ännu och vad 

styrdokumenten säger om dessa kurser. 

Elever får i uppgift att sammanställa övningar åt sina klasskamrater och leda idrottslektioner. 

I de praktiska programmen är en stor del av undervisningen problemlösande. Elever får planera 

transportuppdrag där de får hämta gödsel åt skolan. Då måste de planera vilka lastbilar de ska ha 

och hur många rundor de måste köra. 

Små och stora projekt, grupparbeten. Mycket arbete under eget ansvar. Elever får ta del av ett 

arbetsmoment där de själva får får forska och förklara. De flesta lärarna jobbar med 

problemlösande uppgifter. Man ska ställa frågor till elever (hur, varför vilka?) och inte ge dem 

svaren. 

Hotell - och restaurangelever skapar sina egna menyer för en hel termin. Hur ska de 

marknadsföra sig, hur ska de laga maten och vart hittar de recepten? 



   

 12 

 

Ett exempel; Lantbrukseleverna i åk2 och 3 har som individuellt val en hjullastar- och 

grävmaskinkurs (entreprenadmaskiner) När det blev aktuellt att byta material till ridhusbotten så 

fick de uppdraget att beräkna materialåtgång, planera arbetet och utföra arbetet. Själva arbetet 

gjorde de på fem dagar och eleverna turades om att köra de olika maskinerna som var 

involverade, de fick lära sig att väga av ytan (20*80 m) blanda olika material, sand, grus och 

klenflis. 

Musiker anordnar egna konserter (öva, sälja biljetter och platstillgång) Bildeleverna ordnar egna 

utställningar (Ordna lokal, trycka inbjudningskort och producera egna tavlor). Eleverna får själva 

räkna ut tidsåtgången för sina evenemang. 

Står tydligt i läroplanen att det ska ingå problemlösande uppgifter. Dessa uppgifter ingår även i 

elevernas projekt och UF-företag. 

Har ej svarat! 

Vi har lärare som arbetar enligt INDEX (Design to improve life - education), de har bland annat 

arbetat med bilden av Malmö och presenterat den plus förslag till förändring för våra politiker. 

Har ej svarat 

I all undervisning finns det problemlösande och utforskande perspektivet närvarande. 

Har ej svarat 

utställningar, tävlingar, uppvisningar 

I den dagliga verksamheten. Vi har också olika grupper där eleverna är aktiva, t.ex. skolgårdgrupp, 

elevkår etc. UF-företag. 

 

14. I vilken utsträckning samarbetar er verksamhet 
med aktörer utanför skolan? Antal % 

1 ”I mycket liten utsträckning” 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 1 5,56% 

4 0 0,00% 

5 1 5,56% 

6 0 0,00% 

7 6 33,33% 

8 5 27,78% 

9 4 22,22% 

10 ”I mycket hög utsträckning” 1 5,56% 

  18 100,00% 
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15. Ge exempel på sådana samarbeten 

Mycket arbete bedrivs i samarbete med företag i närområdet. Vi drar också nytta av olika 

utbildningssamordnare samt föreningar med inriktningar mot lämpliga intresseområden. 

APL 

Studiebesök, praktik, föreläsare och planerade gemensamma projekt med andra skolor. I vissa 

kurser bjuder man in till samverkan med övriga samhället där elever får uppleva och integrera 

med omvärlden. Temadagar 

Högskolan, externa föreläsare. Svårt att hitta samarbetsformer då en hårt utsatt arbetsmarknad 

inte har tid att ta emot eller skapa samarbete. 

Skolan har externa samarbeten med skolor, sjukhus och äldreboenden. Programråd. Sambildning 

med vårdföretag och utbildare för att arbeta med utvecklingen av Vård- och omsorgs utbildning. 

Varje yrkesutbildning har ett programråd. Entris 2.0 är en aktör. 

Skolan har ett stort samarbete med aktörer. Om man inte samarbetar blir skolan isolerad 

Det beror på vilket program. Vissa program har arbetsplatsförlagt lärande (APL) och branschråd 

(representation från näringslivet som bl.a. berättar vad de efterfrågar i undervisningen). Skolan 

har även internationellt utbyte där elever får se vad som händer i omvärlden och koppla det till 

kursmålen. Skolan ska vara en spegel mot omvärlden. 

Studiebesök med eleverna. Alla elever har praktik under studierna. Samarbetar bl.a. med ICA, 

COOP, WILLYS och restauranger. 

Våra elever har 16 veckors APL, (arbetsplatsförlagt lärande) under sin utbildning. Vi har yrkesråd 

för de olika inriktningarna. Vi har ett omfattande samarbete med företag och organisationer. Vi 

använder externa spetskompetenser i många kurser och kursmoment. 

Privata företag, IKEA eller kulturinstitutioner (bibliotek och konserthus). Hon önskar ett 

organiserat samarbete med långsiktiga planer kring samverkan, framförallt med 

kulturinstitutionerna. 

Arbetsplats förlagt lärande (APL) och programråd i de yrkesförberedande programmen, kontakt 

med företagarföreningen och UF-företag. 

Har ej svarat! 

Se fråga 13, "Vi har lärare som arbetar enligt INDEX (Design to improve life - education), de har 

bland annat arbetat med bilden av Malmö och presenterat den plus förslag till förändring för våra 

politiker." 

Via den globala skolan 
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Studiebesök, företagsnätverk och via gamla elever som kommer tillbaka till skolan för att ge goda 

tips och karriärråd. 

Har ej svarat 

Ridklubbar, maskinfirmor, brukshundklubbar 

Högskola, museum, föreläsare via Transfer etc. 

 

16. I vilken utsträckning har deltagandet i Entris 2.0 
påverkat er organisations pedagogiska 
förhållningssätt? Antal % 

1 ”I mycket liten utsträckning” 0 0,00% 

2 1 5,56% 

3 1 5,56% 

4 2 11,11% 

5 1 5,56% 

6 6 33,33% 

7 4 22,22% 

8 1 5,56% 

9 2 11,11% 

10 ”I mycket hög utsträckning” 0 0,00% 

  18 100,00% 

 

 

17. Beskriv i vilka avseenden påverkan skett 

Det innehåll som finns i Entris har funnits med som diskussionsunderlag i verksamhetens 

utvecklingsarbete 

Väckt tankar och idéer 

Projektet har legat parallellt med implementeringen av nya skolreformen. Vi har inte arbetat med 

entreprenöriellt lärande inom ramen för Entris 2.0. Synligt lärande är en trend som går och alla skolor i 

Sverige jobbar med det just nu. I stor utsträckning innebär synligt lärande samma arbetssätt som finns 

inom projektet. Skolan har genomgått ett utvecklingsprojekt inom synligt lärande och i det ingår 

mycket av det som finns inom Entris, exempelvis elevers delaktighet. Entris har varit ett stöd men vi 

har aktivt inte använt oss av det. Vi har varit tvungna att delta i utvecklingsprojektet. 

Utbildning av pedagogerna är viktigt, de har fått ett nytt synsätt men därmed inte sagt att de omsatt 

sina kunskaper om entreprenöriellt lärande i undervisningen. 

Lärarna har gått utbildning och deltagit i konferenser. Detta har skapat en gemensam bild av vad man 

vill göra. 
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Utvecklingen har skapat en plattform för pedagogerna och där fokus har lagts på entreprenöriella 

kompetenser som elever behöver. Efterhand har vi också blivit bättre på tematiskt arbete. 

Interna och externa utbildningar om entreprenöriellt lärande. På gruppnivå har arbetslagen antagit ett 

pedagogiskt förhållningssätt. Men enskilda lärare går i gamla fotspår fortfarande och har inte tagit åt 

sig av det entreprenöriella lärandet. 

6-7 lärare har deltagit på kurserna och utbildningarna inom Entris. Rektorn har inte varit positiv till 

utbildningarna. Men "tänket" om ett entreprenöriellt lärande och vikten av praktik och fokus på 

arbetsmarknaden finns vilket Entris har förtydligat. 

Svårt att svara på. Naturbruksprogrammen har alltid arbete på ett entreprenöriellt sätt långt innan 

ordet blev lanserat. En del av mina lärare säger att detta är inget nytt under solen. För andra med 

mindre erfarenhet har ENTRIS varit en injektion. 

Det har snarare stärkt deras fokus att det är ett viktigt arbetsområde. Flera av pedagogerna gick kurs 

om stärkande samtal vilket har stärkt dem i samtalet med eleverna, att lärarna vågar lämna över 

ansvaret till eleven. 

Ojämnt bland arbetslagen. Vissa arbetslag vill ha en helhet i schemat med större samarbete mellan 

pedagogerna och ämnena medan andra arbetslag inte prioriterar samarbete. 

Har ej svarat! 

Inte i organisationen men i enstaka klasser där läraren deltagit i Entris-utbildning. 

Begreppet har blivit mer etablerat 

Lärarna har deltagit i kursverksamheten som Entris har arrangerat. Det känns som att budskapet inte 

nåt fram till personalen eftersom det entreprenöriella lärandet redan var etablerat på skolan innan 

projektet. 

Har ej svarat! 

Inte i stor utsträckning, oroliga sista år med få personaler som haft möjlighet att deltaga i event 

Vi har haft lärare på olika fortbildningstillfällen t.ex. coachning 
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18. I vilken utsträckning har deltagandet i Entris 2.0 
påverkat er organisations arbetsmiljö? Antal % 

1 ”I mycket liten utsträckning” 2 11,11% 

2 0 0,00% 

3 5 27,78% 

4 3 16,67% 

5 1 5,56% 

6 0 0,00% 

7 2 11,11% 

8 4 22,22% 

9 0 0,00% 

10 ”I mycket hög utsträckning” 0 0,00% 

Uppgift  saknas 1 5,56% 

  18 100,00% 

 

19. Beskriv i vilka avseenden påverkan skett 

Arbetsmiljön påverkas alltmer av den allmänna kulturen i verksamheten än insatser från enskilda 

projekt. 

Har ej svarat! 

kan inte se någon påverkan. 

Vikten av en samlad skoldag där lärande sker under hela dagen, även på rasterna. Men även synen 

på studier där man jobbar tvärvetenskapligt. 

Personal har gått utbildning i coachande ledarskap och handledning och inspirerade föreläsningar 

med fokus på arbete och återkoppling till eleverna. Att ge tid åt att träffa elever är viktigt och ger 

elever möjlighet till att reflektera och bygga upp sin målsättning. 

I början trodde lärarna att man skulle jobba i projektform/problemlösande i undervisningen 

vilket upplevdes som stressigt till en början av flera lärare. Med tiden har fler lärare märkt av att 

elever tar åt sig av denna typ av undervisning och ser det som positivt. Lärarna behöver tid till att 

anpassa undervisningen. Men lärarna har också märkt av att sådan undervisning inte behövs hela 

tiden. 

Pedagoger samarbetar 2 och 2 i klassrummet.  

Det har ökat elevinflytande där elever kan komma med förslag till förbättringar. Att bejaka 

elevens intresse ger dem mod att delta i undervisningen. 

Inte mycket av organisationen då man sedan tidigare haft tät kontakt och samarbete mellan de 

olika yrkeskategorierna och mellan de praktiska och teoretiska programmen. 
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All personal har gått utbildningen, ”Må bra på jobbet” Den fick en del att fundera på hur vi var 

och en är varandras arbetsmiljö och vilket ansvar var och en har för arbetsmiljön. För en del var 

det inte självklart och en del har lyckats gå vidare medan en del är kvar i gamla hjulspår som det 

är svårt att ta sig upp ifrån. 

Genom stärkande samtal (kurs i Entris) har lärarna fått verktyg och känt sig mindre stressade 

över att lämna över ansvaret till eleverna. 

Vet ej. De är inne i en förändringsfas med nedskärningar som följd. Hon kan inte se något 

specifikt där Entris påverkat arbetsmiljön. De har inte deltagit i kurser inom Entris om 

arbetsmiljö eller "må bra" kurser. 

Har ej svarat! 

Inte på något sätt som jag känner till. 

Har ej svarat 

Jag kan inte se att arbetsmiljön har påverkats. Har hört talats om en "mån bra-kurs" men kan inte 

svara på om någon ur personalen gått kursen. 

Har ej svarat! 

Som ovan – ”Inte i stor utsträckning, oroliga sista år med få personal som haft möjlighet att 

deltaga i event” 

Har ej svarat 

 

20. I vilken utsträckning bedömer du att er verksamhet i 
framtiden kommer att behöva kompetensutveckling kring 
entreprenörskap/entreprenöriellt lärande? Antal % 

1 ”I mycket liten utsträckning” 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 0 0,00% 

4 0 0,00% 

5 3 16,67% 

6 2 11,11% 

7 5 27,78% 

8 5 27,78% 

9 2 11,11% 

10 ”I mycket hög utsträckning” 1 5,56% 

  18 100,00% 
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21. Beskriv inom vilka områden behoven kommer att finnas 

Det kommer att fortsätta finnas ett kontinuerligt behov för verksamheten. 

Inom att skolan har de förutsättningar man har kan personal utvecklas utifrån det 

Vi behöver se hur arbetet med synligt lärande motsvaras av arbetet med entreprenöriellt lärande. 

Vi behöver också kunna använda entreprenöriellt lärande och se att vi jobbar med det i synligt 

lärande. Det handlar om att tydliggöra begreppet entreprenöriellt lärande. 

Kring samverkan bland pedagogerna hur man gör undervisningen helhetsbaserad att en elev kan 

använda sig av matematik inom flera ämnen. Skapandet av en bredare syn. 

Inom coachande ledarskap, att få se hur andra skolor arbetar med att få elever drivande i sin 

utbildning. 

Det är en ständig process. Entreprenöriellt lärande hänger ihop med läroplanen och läroplanen 

behöver ständigt aktualiseras och implementeras. 

Att utveckla mentorskapet. Det pågår en utveckling av en utvärderingsenkät på Internet där 

eleverna snabbt kan ge feedback åt lärare som snabbare kan anpassa undervisningen. 

För att få bättre samverkan med arbetssidan måste vi få hjälp med att skapa en plattform mellan 

arbetsgivare och skolan. Plattformen kan erbjuda utbildning där både skolan och arbetsgivare kan 

lära sig att förstå varandras organisationer. Men plattformen ska även kunna utbilda handledare 

för att kunna bedöma elevernas prestationer ute på praktikplatserna och för att kunna göra rätt 

bedömning om elevernas lärdomar är tillräckliga för att klara av ett "riktigt" arbete. 

Vi ska ju vara en lärande organisation så kompetensutveckling finns det alltid behov av. Vi 

kommer att behöva kompetensutveckla oss i att använda den teknik som finns idag som ett 

pedagogiskt hjälpmedel. En till en, lärplattform, sociala medier osv. Vi behöver bli bättre på att 

individualisera undervisningen och utgår från elevernas behov. En del behöver längre tid på sig, 

andra större utmaningar. 

Vet ännu inte vart de ska ta sikte, väntar på att nya läroplanen ska få effekt och därefter se vilka 

områden verksamheten behöver utvecklas inom. 

Ständigt pågående arbete. Man behöver påminna sig själv och andra lärare att fortsätta arbeta mot 

ett entreprenöriellt lärande. Kompetensutveckling behövs alltid. 

Har ej svarat! 

Utbildning kring hur man använder digitala verktyg för att motivera och stimulera elevernas 

kreativitet. Mer kring estetiska lärprocesser. 

Har ej svarat! 
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Behovet finns alltid. Vi eftersöker fler kontakter mot företagsvärlden. 

Har ej svarat! 

Handledning 

Fortsätta det påbörjade arbetet 
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