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”I det entreprenöriella lärandet 

utvecklar eleverna kompetenser

som behövs i skolan och i deras 

framtida yrkes- och vuxenliv.”

pedagog
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ENTRIS 2.0 föregicks av ENTRIS under åren 2009-

2010, även den en kompetensutvecklingssatsning 

för skolpersonal i Kommunförbundet Skånes regi. 

Denna gång kopplades insatserna till ett hälsoper-

spektiv. Anledningen var att skolor som tidigare 

arbetat med entreprenöriellt lärande, sett positiva 

resultat vad gäller personalens och elevernas hälsa.

ENTRIS 2.0 helfi nansierades av Europeiska social-

fonden. I satsningen, som pågick mellan februari 

2011 och juni 2013, deltog cirka 50 skolor och 

organisationer från för-, grund- och gymnasie-

skolan men även vuxenutbildningar samt särskolor 

i Skåne och Blekinge. 

Varför entreprenöriellt lärande?
För samhällets utveckling och tillväxt behövs fl er 

företagsamma människor, både de som driver egna 

företag och anställda som använder sin företag-

samhet till innovationer på den egna arbetsplatsen. 

Entreprenöriellt lärande ger individen möjlighet att 

utveckla sin förmåga att lösa problem, ta ansvar 

och vara kreativ. Entreprenöriellt lärande gör att 

individen kan våga tro på sina drömmar och sin 

egen framtid. 

Framtidens utmaning börjar nu 
I Skåne fi nns både möjligheter och utmaningar, 

det visas tydligt i den nya OECD* rapporten

Territorial Reviews: Skåne 2012. Skåne är Sveriges 

tredje största regionala ekonomi**, har gynnsam 

befolkningsutveckling, tillgång till universitet, 

högskolor och forskningsmiljöer. Trots detta är 

tillväxten svagare än i riket som helhet. 

Skåne är specialiserat inom näringsgrenar med 

lägre produktivitet som bygg, handel och trans-

port, men svagt inom näringar med hög produkti-

vitet som tillverkningsindustri och tjänstesektorn. 

Följden är att Skåne har en extremt låg syssel-

sättningsgrad. OECD lyfter fram entreprenörskap 

som en del i att bygga upp en effektiv och sam-

manhållen arbetsmarknad i Skåne, där utbildning 

är ett strategiskt område. 

*Organisation for Economic Cooperation and Development, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.

**Skåne är Sveriges tredje största regionala ekonomi efter Stockholm och Västra Götaland.

Entreprenörskap i skolan 
– ett regeringsuppdrag!
ENTRIS 2.0 – entreprenörskap i skolan, var en satsning på kompetensutveckling 

för personal på ett antal för-, grund- och gymnasieskolor i Skåne, inom entrepre-

nöriellt lärande och samverkan mellan skola och arbetsliv. Regeringen har slagit 

fast att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. 

Vikten av företagsamhet och entreprenörskap betonas i Lpfö 98, den nya läro-

planen Lgr 11 och i gymnasiereformen Gy 2011.
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Skolan har ett tydligt uppdrag
Enligt Skolverket innebär entreprenöriellt lärande 

att man utvecklar och stimulerar kompetenser 

som att ta initiativ, omsätta idéer till handling, 

ta ansvar, fatta beslut och samarbeta, men även 

egenskaper som nyfi kenhet, kreativitet, självtillit 

och mod tränas.

I den nya skollagen är entreprenörskap en del 

av uppdraget. I lagen talas om att främja barns 

och elevers personliga utveckling till aktiva, 

kompetenta och ansvarskännande individer och 

medborgare. Läroplanen Lgr 11 betonar vikten av 

att stimulera färdigheter som lägger grunden för 

entreprenörskap. Eleverna ska inspireras att lösa 

problem med kreativitet och nyfi kenhet. Även 

gymnasiereformen Gy 2011 lyfter fram entrepre-

nörskap som en uppgift för skolan.

Entreprenöriellt lärande handlar om rättvisa och 

likvärdig behandling. Alla ska ges möjlighet att 

träna sina entreprenöriella förmågor, så att de 

kan klara sig väl i skolan och vuxenlivet.  

ENTRIS 2.0 – helt i linje med EUs 
strategi för 2020 
Europeiska unionen arbetar hårt för att skapa 

förutsättningar för en konkurrenskraftig ekonomi 

med högre sysselsättning. Strategin Europa 2020 

ska bland annat ge tillväxt genom investeringar 

i utbildning, forskning och innovation. EU har 

identifi erat åtta nyckelkompetenser*** som alla 

individer behöver för personlig utveckling, aktivt 

medborgarskap, social integration och sysselsätt-

ning. En av dessa är initiativförmåga och företa-

garanda. 

Dags för perspektivbyte
Aktuell forskning visar att entreprenöriell under-

visning stimulerar elevers utveckling och lärande. 

Men ett entreprenöriellt förhållningssätt ställer 

krav på den pedagogiska praktiken, kunskaps-

synen, barn- och elevsynen samt lärmiljön. I

det entreprenöriella lärandet fi nns ett inbyggt 

perspektivbyte från en traditionell undervisning. 

”Om entreprenöriellt lärande ska få fotfäste i 

skolan måste arbetssätt och examinationsformer 

stämma överens och bygga på en gemensam elev-

syn och kunskapssyn.” 

Ur boken Entreprenöriell pedagogik i skolan

av forskare vid Umeå universitet.

***

EU har identifi erat åtta nyckelkompetenser som alla

individer behöver för personlig utveckling, aktivt

medborgarskap, social integration och sysselsättning:

• Kommunikation på modersmålet.

• Kommunikation på främmande språk.

• Matematiskt kunnande och grundläggande

 vetenskaplig och teknisk kompetens.

• Digital kompetens.

• Lära att lära.

• Social och medborgerlig kompetens.

• Initiativförmåga och företagaranda.

• Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer.

Utmaningen är att vända trenden i Skåne. Våra 

framtida entreprenörer måste få gå i framtidens 

skola. Framtidens skola är den skola vi har idag. 

Vi ska utveckla skolan så att de som växer upp i 

Skåne idag kan vara i framkant i morgon.
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I en förskola eller skola med ett entreprenöriellt

pedagogiskt förhållningssätt är barnen och elev-

erna medarbetare, det gör dem delaktiga och 

ansvarstagande. Eleverna arbetar i projekt, söker 

kunskap och löser uppgifter tillsammans. Sam-

mantaget visar forskning att eleven motiveras av 

verklighetsförankrade uppgifter som är möjliga 

att lösa på olika sätt. Traditionell kunskapssyn, 

med givna svar, hindrar längtan efter att lära. 

Men ett synsätt som framhåller att det fi nns 

många svar på en fråga, att kunskap förändras, 

ger näring åt kreativiteten.

ENTRIS 2.0 har hälsan som mål
Huvudsyftet med ENTRIS 2.0 var, och är, att 

deltagande organisationer ska utveckla positiva 

lärandemiljöer, där individen ges möjligheter till 

personlig utveckling och därmed ökat välbefi nn-

ande som medverkar till bättre hälsa. Samtidigt 

Bilden åskådliggör den hypotes ENTRIS 2.0 arbetat efter. Enligt de medverkande enheterna, i den fördjupade externa

utvärderingen med fokus på hälsa, har ENTRIS 2.0 påverkat arbetsmiljön positivt.

ska entreprenöriellt lärande implementeras som 

ett pedagogiskt förhållningssätt och som ett led i 

arbetet med att förebygga långtidssjukskrivningar

i personalgruppen.  

En klar strategi
För att nå syftet har fl era insatser genomförts, 

bland annat omfattande utbildningar, nätverks-

träffar, föreläsningar och konferenser. Projektet 

har erbjudit ett stort antal insatser inom entrepre-

nöriellt lärande, coachning, ledarskap, samverkan 

skola/arbetsliv, hälsa, interaktivt lärande och 

digital kompetens. Pedagogernas dagliga arbete 

har stöttats i form av handledning och processtöd 

på den egna arbetsplatsen. 

Till och med februari 2013 hade 3 120 unika in-

divider deltagit i olika insatser inom ENTRIS 2.0,

men många deltar i fl er än en aktivitet. När 

Utveckling avUtveckling av
entreprenörielltentreprenöriellt
lärande leder till:lärande leder till: 

Positiva lärmiljöerPositiva lärmiljöer
och personligoch personlig
utveckling.utveckling.

Effekterna blir bättreEffekterna blir bättre

miljö, hälsa och ettmiljö, hälsa och ett

pedagogiskt förhållnings-pedagogiskt förhållnings-

sätt som förebyggersätt som förebygger

långa sjukskrivningar.långa sjukskrivningar.



8

projektet avlutas i juni 2013 beräknas cirka 6 800 

personer ha deltagit och siffran unika individer 

stigit till 3 300.

De nya läroplanerna har ökat fokus kring kun-

skapssynen och det pedagogiska förhållnings-

sättet i verksamheterna. Utbildningarna och

aktiviteterna inom ENTRIS 2.0 har tydliggjort 

begreppet entreprenöriellt lärande, samt påverkat 

många enskildas pedagogiska förhållningssätt

och deras arbete i vardagen. Effekterna på orga-

nisationsnivå fi nns dock endast i ett begränsat 

antal arbetslag. Den externa utvärderingen visar 

att behovet av fortsatt kompetensutveckling är 

stort. Sedan 2011 har ENTRIS 2.0 även arbetat 

transnationellt, med ett unikt erfarenhetsutbyte, 

framförallt i Norden. 

Vilja, kunna, skapa förutsättningar
Ledningens vilja och ansvarstagande är avgörande 

för förändringsprocessen och verksamhetsutveck-

lingen. Uppdraget som skolan har, att implemen-

tera entreprenöriellt lärande, prioriteras inte alltid. 

ENTRIS 2.0 har erbjudit den kompetens skolan 

måste ha för att lyckas, men kunskapen måste be-

arbetas i skolan och både personal samt elever ges 

möjlighet att omsätta den i praktiken. Drivkraft

är nyckelordet. Den drivkraft som skolans ledning 

måste ha, och den drivkraft som vi behöver ge

våra barn och ungdomar möjlighet att utveckla.

ViljaVilja
KunnaKunna
SkapaSkapa

förutsättningarförutsättningar

•
••

Tre uttryck som kort beskriver hur man lyckas med

uppdraget och utvecklingsarbetet i verksamheten. 
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Vi utbildar framtidens arbetskraft
– så här långt har vi kommit

Det fi nns många goda exempel som visar hur verksamheter arbetar för att öka 

elevernas ansvarstagande, hur ämnesövergripande studier kan bedrivas, på vilka 

sätt entreprenöriella kompetenser tränas och vad som görs för att öka samverkan 

mellan skola och arbetsliv. Här presenterar vi några.

– Vi har redan jobbat ämnesövergripande i sju 

år men behövde en skjuts, därför ansökte vi till 

ENTRIS 2.0, som var mycket fl exibla och erbjöd 

arbetslagsutbildning på plats på vår skola. Ut-

bildningen gav stöd för att kunskapskraven bara 

är en del i Lgr 11. Lika viktigt är att se barnets 

utveckling som människa och medborgare, och 

att eleven ska vara med redan i planeringsstadiet 

av undervisningen.

Det entreprenöriella förhållningsättet är ovanför 

ämnestänket och det är så vi arbetar för att få 

fram alla förmågor. Vi har länge arbetat ämnesö-

vergripande. Nu ska vi göra en plan med fasta 

projekt, men med utrymme för fl exibilitet. För att 

få en ultimat lärandesituation måste vi ha fram-

förhållning. Eleverna måste få chansen att visa 

och öva sina förmågor på bästa sätt. Två punkter

i planen ser vi som särskilt viktiga: elevens delak-

tighet i undervisningen samt lärarens arbetssätt 

och roll.

Vårt pedagogiska förhållningssätt har påverkats 

så att vi gör fl er ”riktiga” projekt och samverkar 

med föreningar utanför skolan. Vi försöker göra 

schemat mer fl exibelt. Det fi nns också en större 

lyhördhet för vad eleverna tycker. Det goda med 

entreprenöriellt lärande är att man utgår från 

eleven. Vi får motiverade elever, lusten att lära 

ökar och resultaten blir bättre.

Sara Barrander
biträdande rektor och lärare i svenska

på Tångvallaskolan i Vellinge
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– ENTRIS 2.0 klargjorde vilken arbetsförändring 

den reviderade läroplanen skulle innebära. Hela 

arbetslaget har ett ansvar att genomföra uppdra-

get som står i skollagen, så det var viktigt att all 

personal involverades. Alla har gått grundut-

bildningen, även kökspersonal och vaktmästare.

Processtödet var omtyckt och det upplevdes

positivt att få feedback på arbetet i vardagen.

Vår strategi för att lösa uppdraget är att all perso-

nal ska ha hög kompetens inom entreprenöriellt 

lärande, och att vi ska fortsätta vårt arbetssätt 

utifrån barnens intressen. Det har redan skett en 

förändring, barnens delaktighet och infl ytande 

har ett större utrymme i vårt arbete. 

Med entreprenöriellt lärande vågar alla mer. Peda-

gogerna ser både barnen och sina egna förmågor 

ur ett nytt perspektiv. Barnen kan mycket om vi 

bara ger dem tid. ENTRIS 2.0 har stärkt oss i det 

pedagogiska arbetet, och förtydligat var vi ska 

lägga ribban och var vi vågar släppa. Arbetssät-

tet har även påverkat personalen att vara tydliga 

och ärliga. Min förhoppning är att de ska känna 

mindre stress när man utgår från barnens takt 

och inte en absolut plan.

I lärmiljön har det hänt enormt mycket. Vi ser 

över hur vi möblerar och hur rummen används, 

barnen får välja material och materialet har blivit 

mer tillgängligt, några leker ute – andra inne. 

Barnens olika aktiviteter får ta den tid det tar. 

Vi kommer att fortsätta arbeta utifrån det entre-

prenöriella synsättet och omsätta kunskapen till 

vår vardag. Vårt uppdrag är att hjälpa varje barn 

att utvecklas utifrån deras förutsättningar.

– Högsta målet är att skolan ska vara menings-

full. Som jag ser det är grunden i enreprenöriellt 

lärande, att det ska löna sig att vara i skolan och 

att det man lär sig ska kunna användas. 

Redan långt innan ENTRIS 2.0 jobbade vi med 

tankesmedjor som behandlade kunskapssyn och 

kompetensbehov. Vi var intresserade av entre-

prenörskap och entreprenöriellt lärande. Under  

föregående ENTRIS gick vår personal kurser, så 

det kändes naturligt att bygga på med ENTRIS 

2.0. Denna gång kom även ENTRIS 2.0 till oss på 

hemmaplan med grundkurser, coachingkurser 

Christine Rosendahl
förskolechef på Jörgen- och

Eriksgårdens förskolor i Landskronaa

Håkan Persson

biträdande rektor på

Sydskånska gymnasiet i Ystad



och processledningsstöd i arbetslagen. Det fung-

erade väldigt bra. 

I nationella styrdokument betonas att entrepre-

nörskapet är ett ämne som ska vara med i alla 

program. Det entreprenöriella lärandet är en led-

stjärna hos oss och fi nns inskrivet i vår gymna-

sieplan. Om eleverna får jobba med sina kursmål 

i verkligheten blir de mer motiverade och får bra 

resultat. Därför gäller det att hitta situationer där 

eleven kan visa sina färdigheter och förmågor. 

Eleven ska också få chansen att visa andra och 

lära av varandra. Ju fl er entreprenöriella proces-

ser desto roligare är det att vara i skolan, både för 

elever och lärare. Om man tycker att det är roligt 

och ser att man kan använda sin kunskap i andra 

sammanhang, så får man mer energi och då kom-

mer den goda hälsan. 

 

På Sydskånska gymnasiet bygger vi lärandet 

kring elevens förutsättningar att lyckas!

– Om vi talar om vilket värde entreprenöriellt 

lärande har på en skala ett till tio, så är det tio 

på allt. Det är fantastiskt bra att jobba på det 

Åsa Björkman
specialpedagog på individuella

programmet på gymnasiesärskolan, 

Tegelbruksskolan i Klippan
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viset. Eleverna lär sig enormt mycket! De fl esta 

av våra elever är autistiska och de har fått förstå-

else varför man måste lära sig, det blir på riktigt. 

De förstår att de kan ha nytta av det de lär sig i 

samhället och när de fl yttar hemifrån. Eleverna 

har börjat ha egna åsikter och vågar fråga när de 

märker att deras ord får betydelse. Det har varit 

en utmaning för oss pedagoger att våga tro på 

deras idéer, men det blir hur bra som helst. 

Ett exempel är en elev som nu har gått upp och 

börjat på det nationella programmet. Tidigare 

såg han ingen mening med att lära sig, men när 

han får göra det han tycker är intressant, på sitt 

sätt, har han utvecklats enormt. Vi har hittat hans 

motivation och förmåga.

Vi jobbar i projekt där alla ämnen går in i var-

andra och där våra elever själva tar kontakt med 

samhället. När vi kom i kontakt med ENTRIS 2.0 

gick det upp för oss att vi redan jobbade med 

entreprenöriellt lärande på vår skola. För oss blev 

det en bekräftelse på att vi var på rätt väg.
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samhällskunskapen kan till exempel en ekonom 

bjudas in. Det fi nns en outnyttjad potential med 

experter där ute. Det är roligt för eleverna och 

bra för lärarna. När det gäller hälsoaspekten 

underlättas lärarnas arbete när eleverna blir mer 

självgående. 

– Vi var med i föregående ENTRIS redan från bör-

jan, och vi har kommit långt. Det händer mycket 

på vår skola. Vi tänker inte i lektioner och räknar 

inte timmar, vi tänker i måluppfyllelse. Eleverna 

styr själva sin dag, planerar sin undervisning och 

kommer med egna förslag om hur de ska lösa 

uppgifterna. 

Eleverna måste göra vissa moment, i svenska, 

engelska eller fordonsteknik, men bestämmer 

själva hur momenten ska utföras, men framför allt 

när. Motivationen blir högre när de äger frågan 

själva. Vi har lagt ut extra tid på skolan för att de 

ska ha sin frihet. Tiden är olika viktig för olika 

elever, alla behöver inte 100 timmar svenska för 

att klara målen.

Vårt program fi nns på en samlad yta i samma 

– Enligt nya Lgr 11 ska det entreprenöriella läran-

det löpa som en röd tråd genom all undervisning. 

Vi vände oss till ENTRIS 2.0 för vi kände att vi 

behövde kunskap om vad det innebär, och nu har 

all personal gått grundutbildningen.

Med den entreprenöriella pedagogiken lär sig 

eleverna att inte sitta och vänta på att bli serve-

rade ett färdigt koncept. De blir självgående, lär 

sig att tänka själva och lär sig att se nya möjlig-

heter. Det är egenskaper som behövs i arbetslivet. 

Jag har märkt att eleverna vågar komma med fl er 

egna idéer och att de har blivit lite mer kreativa.

Vi försöker föra in det entreprenöriella lärandet i 

vardagen. Vi har till exempel tagit bort Prao-dag-

arna. Eleverna får istället jobba med sin framtid 

en gång i veckan. Då får de refl ektera över sig 

själva och fundera över sina styrkor. Det är något 

de alltför sällan tar sig tid till att göra på fritiden.

Osby kommun har en handlingsplan för entre-

prenörskap och entreprenöriellt lärande. Skolan 

är inte längre en värld för sig själv, utan ute i 

verkligheten. Lärarna har upptäckt möjligheten 

att bjuda in föreläsare från olika branscher, till 

Tomas Friman

arbetslagsledare på fordons-

och transportprogrammet på

Svalöfs gymnasium i Svalöv

Maria Hassel
studie- och yrkesvägledare 

i Osby kommun



byggnad, med verkstäderna i botten och klass-

rummen en trappa upp. Kärnämnes- och yrkes-

lärare arbetar nära varandra och det blir inte så 

stressigt. Vi arbetar ämnesintegrerat. När en elev 

redovisar hur en maskin fungerar är både for-

donsläraren och svenskläraren där. Vi har

fordonsanpassad matte och utökar ordförrådet 

med bildelar på engelska.

Våra projekt fungerar som en riktig verkstad 

där eleverna få köpa in bilar, planera, göra alla 

moment, sköta marknadsföring, ekonomi och 

sälja bilen. Pengarna går till en resa. Vi tar även 

in kundbilar. Eleverna är verkligt motiverade, och 

branschen vill ha ungdomar som kan planera och 

ta för sig.

Varje vecka skriver eleverna ett personligt ut-

vecklingsmål, det kan vara alltifrån att ta för sig 

mer till att passa tider. Tanken är att de ska lära 

sig sätta upp mål och följa dem. Självförtroendet 

ökar när de når målen och ser förbättringar. Med 

självförtroende kommer också bättre hälsa.
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Det känns inte som en skola, 
Det känns inte som en skola, man får ta ansvar och

man får ta ansvar och
planera. Man får använda
planera. Man får använda

sin egen motivation.sin egen motivation.
elev i Svalövelev i Svalöv

”

”
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ENTRIS 2.0
ENTRIS 2.0 har tagit fram stödmaterial för att arbeta med och implementera entreprenöriellt lärande.

Materialen fi nns att ladda ner på www.kfsk.se/entris

Entreprenöriellt lärande - Vad innebär det och vilken betydelse kan det ha?, är en kunskapsöversikt

av Martin Lackéus

HUR – kan du, jag & vi göra?, metodmaterial för skolpersonal.

Studiematerial för skolpersonal i Entreprenöriellt lärande, ett handledningsmaterial för studiecirklar.  

Från tanke till aktion, ett självinstruerande processtödjande material.

VARFÖR & HUR, foldrar med praktiska tips för att underlätta arbetet.

 

ENTRIS 2.0-kanalen på YouTube innehåller ett fl ertal kortfi lmer för inspiration inom entreprenöriellt

lärande och samverkan mellan skola och arbetsliv/omvärld. www.youtube.com/user/Entriskanalen

På www.kfsk.se/entris hittar du tips på fl era facebook-grupper som behandlar entreprenöriellt lärande.

Nationellt
Skolverket ger nationellt stöd för entreprenörskap i skolan www.skolverket.se

NELIS - Nätverket för entreprenöriellt lärande i skolan, ett nationellt nätverk www.nelis.se

Lär dig mer om entreprenöriellt lärande
– få stöd i ditt arbete!
ENTRIS 2.0 har verkat regionalt i Skåne, men har goda nationella och transnatio-

nella kontakter. Du fi nner här ett antal olika tips för att ge såväl inspiration som 

stöd för att starta och fortsätta utveckla det entreprenöriella förhållningssättet i 

för- grund- och gymnasieskolan.



Transnationellt
Danmark, Fonden for Entreprenørskab/Young Enterprise erbjuder material på danska www.ffe-ye.dk

Grundskolan: www.ffe-ye.dk/grundskolen/

Gymnasiet: www.ffe-ye.dk/ungdomsuddannelser/

Finland, YES-centra erbjuder fortbildning och material www.yes-keskus.fi 

Lappeerranta University of Technology har tagit fram en mätare för entreprenörskapsfostran,

vilken mäter och utvärderar lärares arbete inom entreprenöriellt lärande.

https://developmentcentre.lut.fi /muut/mittaristo/svenska/

Kontakt
Om du har några önskemål eller frågor är du välkommen att kontakta ordinarie handläggare inom

Lärande och Arbetsliv eller Kurs- och konferensenheten på Kommunförbundet Skåne.

Kontaktuppgifter fi nns på www.kfsk.se

ENTRIS 2.0

Projektansvarig: Siv Wilborgsson

Projektledning: Eva Ekmark och Charlotta Levin

www.kfsk.se/entris
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www.kfsk.se/entris

ENTRIS 2.0
ENTRIS 2.0 erbjöd personal på cirka femtio för-, grund-

och gymnasieskolor i Skåne kompetensutveckling inom

entreprenörskap i skolan under två läsår. Kompetens-

utvecklingsinsatserna innehöll ett stort antal aktiviteter

inom entreprenöriellt lärande och samverkan mellan skola

och arbetsliv/omvärld, som kopplades till ett salutogent

hälsoperspektiv. Projektet helfi nansierades av Europeiska

socialfonden och drevs av Kommunförbundet Skåne. Genom-

förandet startade hösten 2011 och avslutades våren 2013.


